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 لهئبیان مس -1-1

-ها با توجه به جایگاهی که در عرصهامروزه رسانه     

آنها   گذاریتأثیراند و  المللی پیدا کردههای ملی و بین
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زندگی   سیاستاز  و  دیپلماسی  تا  خارجی، روزمره  های 

ابزاری بسیار مهم در ایجاد جنگ و صلح یا ایجاد سرگرمی 

عنوان هو تفریح، شرایط را طوری پیش برده که رسانه را ب

توجهپررونق قابل  و  داده ترین  قرار  فرهنگی  صنعت  ترین 

ها تا بدانجاست که هم از نظر اقتصادی  است. اهمیت رسانه

ای هم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نقش برجسته  و سیاسی و

عمده نقش  جهانی  تحوالت  و  تغییر  در  و  دارد  داشته  ای 

عباداتی،   زاده،  مسایل، 1395)هاشم  این  کنار  در   .)

رسانه از ظرفیت مهم دیگری برخوردار است و آن اختصاص 

های طی دهه  به عبارت دیگر،.  استسرگرمی    حوزهقسمت مهم  

تنگ ارتباط  بین  اخیر  شکل   حوزهاتنگی  سرگرمی  و  رسانه 

ابزاری برای ترویج و توسعه سرگرمی به  گرفته و رسانه  

 عنوانبهتبدیل شده و از این طریق مخاطبان بیشماری را  

 کاربر یا مخاطب جذب خود کرده است.

رسانه      میان  قابلیت  در  و  پتانسیل  تلویزیون  ها، 

اوقات   کردن  پر  در  باالیی  دارد. بسیار  افراد  فراغت 

 ، رودهای جامعه جهانی بشمار میتلویزیون که یکی از شاخص

کننده باعث شده است  با ترویج صور گوناگون صنایع سرگرم

به   را  خود  فراغت  اوقات  تا  کنند  پیدا  تمایل  افراد 

سرگرمیمناسب بدست ترین  برای  حاضرند  و  دهند  اختصاص  ها 

سرگرمی این  جذابآوردن  پرداخت  هزینه  ،های  زیادی  های 

به میل و عالقه افراد در  دیگر با توجه  کنند. از طرف 

ها حاکی از  ها، پژوهشتخصیص اوقات فراغت خود به سرگرمی

بسیار زیادی در   تأثیرها  ی این سرگرمیاآن است که محتو 

دارد افراد  تفکرات  و  از   ،روازاین  .رفتار  بسیاری 

سازماندولت گروهها،  و  داها  تمایل  قالب ها  در  تا  رند 

های جامعه هدف خود اثر  افکار و اندیشه  رها ب این سرگرمی

و  رسانه  اقتصادی  سهم  بدهند.  جهت  آنها  به  و  بگذارند 

حدود   2014سرگرمی در کل ارزش اقتصادی دنیا که در سال  

طبق آمارهای   ،درصد از آن را بخود اختصاص داده است  5

تریلیون   6/1م  ارایه شده، صنعت سرگرمی در حال حاضر سه

-دالری، بخش قابل توجهی از بازار صنعتی جهان محسوب می

نگارانه تا سال  های آیندهها و پژوهشبینیشود و طبق پیش

تریلیون دالر افزایش خواهد یافت   3/2این سهم به    2025

نوری،   تلویزیون  (.  1394)شاهچراغ،  زمینه  این  در 

باهب سهمی  عنوان  که  جهان  جمعی  رسانه   300نفوذترین 

میلیارد دالری از بازار سرگرمی را دارد، همچنان یکی از  
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)عزیز تأثیر است  رسانه  صنعت  در  ابزارها   گذارترین 

رسد سهم فزاینده صنعت سرگرمی در (. بنظر می1395محمدی،  

همچون   مختلفی  دالیل  اجتماعی، مؤلفهجهان،  سیاسی،  های 

را در خود دارد و   فناوری)هویتی( و  اقتصادی، فرهنگی  

 تأثیر بیشترین    فناوریروندهای اجتماعی، فرهنگی و    کالن

سال در  سرگرمی  صنعت  به  توجه  افزایش  در  گذشته را  های 

تحقیقات نتایج  است.  اربطانی، 1390)شماعی،    داشته   ،

حاکی از آن است که   (1392، البرزی،  1391، باللی،  1393

ابزار برای کنترل و نفوذ بر روی  این صنعت به مهمترین  

های آتی ها تبدیل شده است و طی سالها و ملتافراد، گروه

ها، عالیق،  ی در مسیردهی و تقویت یا تغییر نگرش مؤثرنقش  

 سالیق و رفتارها خواهد داشت.

از      وسیعی  طیف  سرگرمی  صنعت  اینکه  و   با  ابزارها 

دربر را  سرگرمی  گوشیمیمحورهای  وجود  با  و  های گیرد 

شبکه توسعه  و  رسانههوشمند  و  به  ها  که  اجتماعی  های 

شده تبدیل  تلویزیون  برابر  در  قدرتمندی  اما رقبای  اند 

 بعضی نتایج  دارد.    حوزهای در این  تلویزیون جایگاه ویژه

میها  پژوهش که  دهدنشان  مختلف   ایه قسمتدر    محتواهایی 

و   مشخصریزی  برنامهبر اساس  ،  اندارایه شده  سرگرمی  حوزه

خاصی ها و هنجارهای  ارزشدادن  انتقال    ی همچونفاهدابا  

برای   کوششبلند مدت  و    مدت  کوتاه  هایهدفکه با    باشدمی

ساختاری   تحمیل ها و القای شخصیت و  تغییر باورها، ارزش

 .  (1395)فرجیان،  از سبک زندگی هستند دیگر

به  علی      توجه  با  ایران  حاکم،  وضعیت  چنین  رغم 

ارزش نظامی  از  و برخورداری  باورها  محور  بر  که  مدار 

چارچوبارزش دینی  توجه  های  و  حساسیت  است،  شده  بندی 

ویژه رسانهبسیار  انواع  به  چگونگی ای  در  و  داشته  ها 

رسانه محتوی  آنها،  در  توسعه  آنها  نفوذ  و  نقش  و  ها 

برنامه افراد  روزمره  متفاوتزندگی  الگوهای هایی  از  تر 

ب دارد.  هدیگر  غربی  نوع  از  سازمان   ،بنابراینویژه 

برنامه با  جهت  ریزیصداوسیما  در  دائم  بطور  ویژه،  های 

افزایش نقش و نفوذ خود در جامعه ایرانی و ارایه مسیری 

. برای استم با دین و اخالق سرلوحه شعار این سازمان  أتو

طلبد که تالش روزافزون می  ،دستیابی به چنین چارچوب ویژه

از   صداوسیما  سهم  حفظ  برای  تا  گیرد  در صورت  سرگرمی 

میان شهروندان ایرانی به یک راهبرد ملی و مناسب تبدیل  

-جوانان به شبکه  خصوصا  شود تا اینگونه از گرایش مردم  
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های مجازی غیرایرانی جلوگیری شود ای و شبکههای ماهواره

های داخلی جذب شوند و از طرف دیگر همین افراد به شبکه

های دقیق و  هشکه دستیابی به این امر مهم نیاز به پژو

 سازد. پژوهانه را ضروری میهای آیندهکاربردی با روش

 هایی مثل بخش   گسترشافزایش و  با    های گذشتهطی سال     

رقابت و  جانبهسرگرمی  همه  چون  رسانه  های  های شبکههایی 

سبب ایجاد با صداوسیما  ...    فضای مجازی وای،  ماهواره

-رسانه ملی بخصوص شبکه  مسلط جایگاه    چالش جدی نسبت به

های استانی در جهت دادن به سبک زندگی مردم و شکل دادن 

سرگرمی از  توجهی  قابل  بخش  کردن به  پر  و  اجتماعی  های 

موسیقی،  فیلم،  پخش  قالب  در  مردم  فراغت  اوقات 

های  . در میان شبکهشده است...    های طنز، آشپزی و برنامه

ای، ملی و  ، منطقههای جهانیمتنوع صداوسیما که به شبکه

استانی تقسیم شده است، صداوسیمای مراکز بخش مهمی از  

عهده را  صداوسیما  سازمان  وظایف  و  هر سهم  که  است  دار 

شبکه این  از  به  کدام  توجه  با  نظر  مورد  استان  در  ها 

بافت فرهنگی و جغرافیایی آن در جهت ائتالی نظام جمهوری  

پاسداش و  دینی  باورهای  تقویت  و  بومی اسالمی  فرهنگ  ت 

رسانه  سرگرمی  ایجاد  و  گاممنطقه  برمیای  اساسی  -های 

شبکه میان  از  مرکز دارند.  صداوسیمای  استانی،  های 

شود با توجه به  شبکه سبالن شناخته می  عنوانبهاردبیل که  

ای تالش وجود چندین رقیب اصلی در حوزه فرهنگی و رسانه

-وجود شبکه     نماید.  وافر در جهت ارایه وظایف خود می

لحاظ فرهنگی و ه ای ترکیه و آذربایجان که بهای ماهواره

فراوان اشتراکات  استان  این  مردم  با  دارند، زبانی  ی 

الوصولی آن ها و تصاویر و سهلفضای مجازی و تنوع داده

های ملی های هوشمند، دیجیتالی شدن اغلب شبکهتوسط گوشی

های ملی و استانی  ر شبکهو استانی و دسترسی مردم به دیگ

... باعث شده تا شبکه سبالن برای حفظ و جذب مخاطبان    و

بیشتر با رویکردهای متنوعی روبرو شود. برای همین باید 

رو های پیشاریذگهایی در جهت ایجاد سیاستبا انجام پژوهش 

 پژوهانه قدم بردارد.های آیندهبا روش

سرگرمی ایران و    حوزهبا ورود بازیگران جدید به       

آنی   و  سریع  تحوالت  و  اردبیل  این  مؤلفهاستان  در  ها 

قابل توجهی از سهم شبکه سبالن    عرصه، از دست دادن بخش

شبکههب از  یکی  در عنوان  صداوسیما  سازمان  استانی  های 

برای   حوزه تالش  بنابراین  است.  یافته  افزایش  سرگرمی 
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ها و تغییرات احتمالی و ها، شگفتیمؤلفهها،  شناخت روند

حایز  پیشران و  مهم  بسیار  آینده،  به  دهنده  شکل  های 

و شناسایی  اهمیت است که در اولین قدم باید به تدوین  

سرگرمی در ایران و اردبیل، تعیین   حوزه  های مهممؤلفه

کشف  راستای  در  استان  محیطی  پویش  و  مسئله  دقیق 

اسمؤلفه و  کلیدی  این  های  این   عواملتخراج  دل  از 

 ها دست زد.مؤلفه

آینده  مسئله      شناخت  ضرورت  حاضر  پژوهش  های  اصلی 

سبالن    حوزهممکنِ   شبکه  فعلی  جایگاه  و  نقش  و  سرگرمی 

و تدوین    حوزهبخشی از سازمان صداوسیما در این    عنوانبه

از   یک  هر  در  شبکه  این  برای  جدیدتری  جایگاه  و  نقش 

است تا مدیران و سیاستگذاران صداوسیما های ممکن  آینده

استان  خصوصا   بخش  دانش  در  و  آگاهی  با  سبالن  شبکه  و  ها 

تصمیم آینده  احتماالت  به  نسبت  در بیشتری  کنند.  گیری 

راستای این مسئله، موضوع محوری شناخت ماهیت و ابعاد  

های کلیدی و  مؤلفهبر اکتشاف و استخراج    تأکید مسئله با  

-سرگرمی در رسانه  حوزههای  دهنده به آیندهشکل  روندهای

منابع،  مرور  طریق  از  که  است  سبالن  شبکه  همچون  هایی 

های مختلف و در نهایت  مصاحبه با مدیران و متخصصین حوزه

 .گیردمیدلفی انجام  با اجرای پرسشنامه به روش

 

 پژوهش ت و اهمیترضرو -2-1

هایی هستند که  سازمانای از جمله  های رسانهسازمان     

می فعالیت  پیچیده  بسیار  محیط  یک  طبق در  محیط  کنند. 

تعریفی عبارت است از موقعیتهای مختلفی که نتایج حاصل 

دهد  قرار می  تأثیر گیری را تحت  های ممکن در تصمیماز راه

احتما کمک  به  میالو  برآورد ت  را  آنها  وقوع  شانس  توان 

یک محیط پیچیده تعداد   همچنین در.  (1367  ،الوانی)کرد  

بر  و  دارند  متقابل  ارتباط  باهم  خارجی  عوامل  زیادی 

می  اثر  یا  سازمان  سه  تنها  ساده  محیط  یک  در  گذارند. 

: 1380گذارند )دفت،  میچهار عامل خارجی بر سازمان اثر  

رسانه   عالوه  (.152 سازمان  که  محیطی  این  آن  بر  در  ای 

می مفعالیت  است.  ناپایدار  محیطی  ناپایدار کند  حیط 

محیطالبرخ چند  ف  دوره  یک  طول  در  آن  در  که  پایدار  های 

می باقی  ثابت  وضعیت  یک  در  ساله  چند  یا  ماند،  ماهه 

 ، الوانی)  عوامل و شرایط محیطی تغییرات ناگهانی دارند

ای است که سرعت این تغییرات نیز به گونه(.  149:  1367
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خواهند شد دشوار بینی وقایعی را که در آینده واقع  پیش

اینگونه می مدیران  اگر  که  است  حالی  در  این  سازد. 

پیشسازمان نداشته ها  سازمان  آینده  از  درستی  بینی 

. ناپذیری را به دنبال خواهد داشتباشند، خسارات جبران

ریزی و اتخاذ راهبردهای مناسب مبتنی  برنامه  بنابراین،

گیری از هرهبر درک درست از عوامل و شرایط محیطی و با ب

بینی صحیح از روندهای پیش رو جزء  تجربیات گذشته و پیش

ناپذیر سازمان  تفکیک  رسانهدر  میهای  محسوب  شود. ای 

رسانهسازمان سازمانهای  بیشترین  ای،  که  هستند  هایی 

با را  دارند   تعامل  خود  پیچیدگی   و  محیط  بیشترین  از 

دیگر که آن را  بندی  برخوردار هستند، همچنین در تقسیم

سازمان تعامل به  در  خود  خارجی  محیط  با  که  بسته  های 

سازمان  و  در   هاینیست  خود  از  خارج  محیط  با  که  باز 

پذیرد اثر می  خود  بر اینکه از محیط  عالوهتعامل بوده و  

ترین ای از باالهای رسانهبر آن نیز اثرگذار است، سازمان

فلسفه که  چرا  داد.  قرار  بودن  باز  از  یک    حد  وجود 

دهی و هدایت افکار عمومی و همراه  ای شکلسازمان رسانه

رسانه  بر  حاکم  ایدئولوژی  جهت  در  مخاطبان  عموم  کردن 

سازمان این  نتیجه  در  محیط  است.  یک  با  تعامل  در  ها 

نامطمئن قرار دارند. در واقع وجود محیط نامطمئن یعنی 

انعطافسازماناینکه   ساختار  و  درونی  رفتار  ر پذیها 

ها باید ساختار داخلی خود داشته باشند. اینگونه سازمان

دهند وفق  سازمان  از  خارج  محیط  با  :  1380)دفت،    را 

-بسیاري از حوادث و رویدادهاي آینده قابل پیش(.  156

دخالت انسان در این روند موجبات  .  بیني و انقیاد هستند

ت مطلوب را ایجاد خواهد كرد. اما در اغلب  التغییر و تحو

و   حال  زمان  به  اشتغال  مشكال  تالشموارد  رفع  جهت  ت در 

گیرندگان شود كه مدیران و تصمیمموجود، مانع از آن مي

مشك آنكه  حال  بیاندیشند؛  آینده  از البه  ناشي  كنوني  ت 

اي بوده است كه اینك زمان حال نامیده عدم شناخت آینده

-كنوني، موجهت  الها و مشكشود. به بیان روشنتر، بحرانمي

است آینده  پیرامون  اندیشیدن  براي  دلیل  عامل .  ترین 

سازد، ناپذیر مي  دیگري كه پرداختن به آینده را اجتناب

تحو سرعت  تحوالدر  است.  نهفته  حیرتالت  حاضر، ت  عصر  آور 

دگرگوني از  و ناشي  معرفتي  فناوري،  حوزه  در  شگفت  هاي 

كه حضور    باید توجه داشت .  استروند شتابناك جهاني شدن  

ت آینده، كاهش تهدیدات و افزایش نه در روند تحواللماعا
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پژوهانه است  ها، نیازمند رویكردي آیندهفرصتها و گزینه 

. سازدكه امكان كنشگري در رخدادهاي آینده را فراهم مي

ب سریعتری  نرخ  با  تغییرات  میهامروزه  . پیوندندوقوع 

جنبه دیگر  در  و  تغییر  فناوری  تغییرات   متعاقبا  های 

و   کشورها  متقابل  وابستگی  افزون  روز  افزایش  زندگی، 

ب که  موجود  نهادهای  و  جوامع  تمرکززدایی  دلیل هملل، 

فناوری   یافته  اطالعاتگسترش  بیشتری  تمایل   شتاب  است، 

ویژگی حفظ  همراه  به  شدن  جهانی  به  ملی، روزافزون  های 

ز  قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر ا

-ها، کسب وکارها، سازمانرا برای دولت  تغییرات و آینده

می ایجاب  مردم  و  با    ،دکنها  است.  قطعیت  عدم  به  قرین 

اساسا   آینده،  آثار  همه  رگه  این  از  و  و   اطالعاتهایی 

می دارند،  حال  و  گذشته  در  ریشه  که  توانند واقعیات 

 گیری صرفا  به آینده باشند. ادامه تصمیم   هاانسانرهنمون  

چندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته، غفلت از رصد  

تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخ کامی روبرو 

شد بعضی، .  خواهد  برای  آینده  در  نهفته  قطعیت  عدم 

وتوجیه آنان  دوراندیشی  عدم  عده  کننده  دیگر برای  ای 

 است. هافرصت بها ازمنبعی گران

سازمان   مؤثرفعالیت        برای  سرگرمی  حوزه  در 

صداوسیما و در درون آن صداوسیمای مرکز اردبیل مستلزم 

سرگرمی، موضوعات و   حوزهمرتبط با    ندهی عناصر آشناخت  

رسانه کننده  سرگرم  آینده روندهای  شناخت  برای  است.  ای 

های گامورت دارد که  فعالیت صداوسیما در حوزه سرگرمی ضر

کی پس پژوهی یهای مرسوم آیندهمرتبط با الگو  هم پیوستهب

پژوهی آینده  شروع برای مدل  از دیگری برداشته شود. نقطه

هاست خصوص روندها و عدم قطعیت  شناسایی عناصر آینده به

که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد. این تحلیل و 

نظام روششناخت  بر  مبتنی  و  امند  ستاندارد  های 

در آینده سبالن  شبکه  حضور  طراحی  برای  را  زمینه  پژوهی 

از   استفاده  و  سرگرمی  را   حوزهحوزه  سرگرمی  به  منتسب 

فراهم خواهد کرد. با شناسایی روندهای مرتبط با آینده، 

برنامه برای  و زمینه  شده  انجام  پژوهش  بر  مبتنی  ریزی 

بد شد.  خواهد  فراهم  آن  از  حاصل  آمده  بدست  ین نتایج 

توان معنا که با داشتن تصویرهای جایگزین از آینده، می

یک از    های مرتبط با هرریزی و اقدامراهبردها، برنامه

این  آینده تا  دید  تدارک  را  جایگزین  فراهم های  امکان 
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قابل تصور، پیش از بروز، آمادگی   شود که برای هر آینده

 دستانه صورت پذیرد. کسب شود یا اقدام پیش

 

 اهداف پژوهش  -3-1 

را        پژوهش  اصلی  عواملهدف  و  شناخت  بر   مؤثر  مهم 

بر سرگرمی در صداوسیمای   تأکیدای با  آینده مصرف رسانه

دهد و بر این اساس تشکیل می  مرکز اردبیل )شبکه سبالن(

 عبارتند از:اهداف فرعی 

ی سرگرم  حوزهبر    گذارتأثیر  و عناصر  عواملشناسایی    -1

سبالن(در   )شبکه  اردبیل  مرکز  سال  صداوسیمای  ده    طی 

  آینده؛

عوامل  رتبه  -2 عدم    مؤثربندی  و  اهمیت  میزان  نظر  از 

شبکه سبالن در طی ده سال   در  سرگرمیحوزه  در  آنها    قطعیت

  ؛آینده

بینی شده  روندهای پیشهای اصلی و  شناسایی پیش مشخص  -3

ی طهای شبکه سبالن در حوزه سرگرمی  در ارتباط با برنامه

 ده سال آینده

های اریذو سیاستگها  گیریبرای جهت  پیشنهادهاییارائه    -4

 .سرگرمی حوزهصداوسیما )بخصوص شبکه سبالن( در  سازمان

 

 

 

 

 هاي پژوهشسؤال -4-1

عبارت پژوهش  اصلی    سؤالبا توجه به اهداف پژوهش       

طی ده    یسرگرم  سبالن در حوزهشبکه  ای  مصرف رسانهاست از:  

  ؟سال آینده چگونه خواهد بود

 ت جزیی به قرار ذیل هستند:سؤاالس بر این اسا

در صداوسیمای   بر حوزه سرگرمی  مؤثر  و عناصر  عوامل  -1

 کدامند؟طی ده سال آینده مرکز اردبیل )شبکه سبالن( 

و    -2 کلیدی  عوامل  عدم    مؤثرمهمترین  و  اهمیت  نظر  از 

 در شبکه سبالن کدامند؟ حوزه سرگرمیبر قطعیت 

بینی شده در ارتباط های اصلی و روندهای پیشمشخصپیش  -3

برنامه سال  با  ده  طی  سرگرمی  حوزه  در  سبالن  شبکه  های 

 آینده کدامند؟

برای  می  پیشنهادهاییچه    -4 سیاسگیریجهتتوان  و  -تها 

 در شبکه سبالن ارائه داد؟ سرگرمیحوزه  ها دراریذگ
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 تعریف مفاهیم -5-1

پژوهش        مهم  مفاهیم  تعریفبررسی  و  و   نظری  حاضر 

پژوهش  روند  و  ادامه  در  آن  معنایی  چارچوب  کردن  مشخص 

مفاهیم هب  تأثیر تعریف  به  اساس  این  بر  دارد.  سزایی 

 شود.پرداخته می

رای انتشار بـ  فناوری  مفهوم رسانه ابزارهای:  1رسانه  -1

هستند.   رسانه  معموال  پیام  به  چهم  ها، )روزنامه  اپیهای 

سی )رادیو،  الکترونیکی  یا  مجالت(  فیلم، دیکتب،  ها، 

تقسیم اینترنت(  مفهوم می  تلویزیون،  نـوع  دو  شوند. 

جمعی  وجود  رسانه ربط  دارد:  تفاوت  این  غیرجمعی.   و 

مردم جمع   گرچه اغلب  .ندارد  چندانی به تعداد مخاطبان

کنند. عالوه بر ایـن، با نـوع  را به این شیوه تعریف می

ندارد،   در هنگام دریافت پیام هم ربطی  تجربه مخاطبان

مخاطبان   ش این مالک اصلی برای تعریفها پیمدت  از  رچهاگ

ستنده ی فرهاانگیزه  با  جمعی بوده است. در مقابل، جمع

است.   نظرمرتبط  رسانه   عنوانبهای  رسانهی،  مفهوم  از 

میجمعی   فرستنده  شودمحسوب  اصلی  قصد  عکه  دادن اش  ادت 

ثابت روشی  به  ی  عرضه  برای  مخاطبان  باشد؛  عنی محتوا 

ندان تمایل ندارند که مردم را به قرار  های جمعی چرسانه

بیشتر ترغیب    هایشانپیام  معرض  در  گرفتن بلکه  کنند 

آنمایل بهاند  کـه  دهند  قرار  موقعیتی  در  را    طور  ها 

 (.8: 138۵ها باشند )جیمز پاتر، پیام معرض در معمول

منطقه یا   هایی که در محدودهرسانه  :2محلی  هایرسانه  -2

کنند و محتوای اصلی آنها مرتبط با  محلی مشخص فعالیت می

-مورد نظر ساکن هستند. رسانهمردمی است که در منطقه  

هایی همچون تلویزیون، رادیو و مطبوعات محلی امروزه از 

-از جمله مزایای این رسانه  .اهمیت فراوانی برخوردارند

رابط میان افکار عمومی محلی و    عنوانبهها این است که  

مر  بین  همچنین  و  هستند  ارتباط دولت  محلی  دولت  و  دم 

ر رویدادها و اتفاقات محلی کنند. از طرف دیگبرقرار می

رسانه در  کمتر  میکه  انعکاس  عمومی  شانس های  یابند 

بخشی از هویت یک    های محلیانتشار دارند. در واقع رسانه

شوند )امان سید، به نقل از سایت مریت منطقه محسوب می

 (2014نیشن، 

 
1. Media   

2. Local Media   
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مجموعه  سرگرمی  حوزه:  1سرگرمی  حوزه  -3 صنایع  به  از  ای 

می و اطالق  فرهنگی  مایه  درون  آنها  محصوالت  که  شود 

به کار  اوقات فراغت  سازی  دارند و برای غنی   کنندهسرگرم

ناظر بر تمامی ابزارها، محتویات و  د. این صنایعرونمی

نرمفعالیت سختهای  و  مشغول  افزاری  راستای  در  افزاری 

ه اغلب با لذت و رضایت  کردن فرد و گذراندن زمان است ک

 (.1394همراه است )شاهچراغ، نوری، 

: سبک زندگی ناظر بر تمامی آداب و رسوم 2سبک زندگی  -4

است که تمامی شئونات زندگی زندگی یک شخص یا یک اجتماع  

شود که سبک زندگي، اموري را شامل ميگیرد.  بر میرا در

و   فردي  بعد  از  اعم  انسان  زندگي  و  به  مادي  اجتماعي، 

و   هاکها )ادراود: اموري نظیر بینششمعنوي او مربوط مي

گرایش و  که ارزش)ها  معتقدات(  ترجیحات(  و  تمایالت  ها، 

 اموري ذهني یا رفتار دروني هستند و رفتارهاي بیروني

اعم از اعمال هشیارانه و غیرهشیارانه، حاالت و وضعیت  )

ها که اموري عیني  دارایيو   (هاها )موقعیتیتجسمي(، وضع

و   (باشند. پس اموري محیطي )اعم از فیزیکي و اجتماعيمي

تعبیري  به  یا  اجتماعي  سبک  از  مفهومي  طور  به  وراثتي 

زما و  ميفضا  جدا  زندگي  اجتماعي  وضعیت  یا  باشند، ن 

)مهدوی   دهنداگرچه بر آن تأثیرگذارند و آن را شکل مي

 (.1386کنی، 

که   ییروهاین  ای  رویعبارت است از ن  شرانیپ:  3پیشران  -5

اصل آ  یعنصر  ساخت  هستند  ک ی  ندهیدر  متون  .  موضوع  در 

دهنده ها اشاره به نیروهای عمده شکلاندیشی پیشرانآینده

پیشران که  است  بدیهی  دارد.  جهان  صورت  آینده  به  ها 

حوزهغیر بر  مختلف  مستقیم  بهتأثیرهای  عبارت  گذارند. 

كه ها یا عواملي اصلي متشكل از چند روند  مؤلفهدیگر،  

حوزه یك  در  تغییر  ایجاد  مي  باعث  مطالعه  د گردنمورد 

  .(1390)واعظی نژاد، 

ب  ییهامؤلفهاز    یامجموعه  :4کلیدی  عوامل  -6  ن یشتریکه 

وارد کرده   ستمیبر س  ستمیرا از داخل و خارج از س  تأثیر

 نده یباعث ساخته شدن آ  تیآنها در نها  ندیو مجموع برآ

 شود.یم ستمیآن س

 
1. Entertainment Area   

2. Life Style   
3. Propellant   

4. Key Factors  
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مجموعه:  1هویت  -7 معنوی هویت،  و  مادی  تعلقات  از  ای 

گرفته شکل  قبل  از  آن  اصول  که  است  هویت  .  اندانسان 

میویژگی تشکیل  را  پدیده  یک  ذاتی  واقع های  در  و    دهد 

طبیعی  است  » بودن  کسی  چه»  معنی  به  هویت نیاز  از   و 

  یا جایی  چیزی  به  شدن  و شناسانده  شدن  شناخته  به  انسان

اینبرمی تعلق  آید.  بنیادیحس  انسان   ذاتی  ،  وجود   در 

را در    فردی«  خودآگاهی»نیاز،    این  ارد. برآورده شدند

ارضایمی  سبب  انسان و   گروه  یک  میان  لقتع  حس  شود 

 یا ملی   بومی  یا هویت  و مشترک  جمعی  ، خودآگاهیانسانی

تعیین  انسانی  گروه  آن در   بنابراین،کند.  می  را  هویت 

شامل   فردی  هویت  است.  تعریف  قابل  ملی  و  فردی  قالب 

ویژگیویژگی این  که  است  فرد  یک  شخصیتی  موجب های  ها 

در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت  شود.  تمایز او از دیگری می

می مشخص  را  فرد  آن  هویت  فرد  هویت  یک  اما  ملی کند. 

ها، تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزشعبارتست از باز

هایی که میراث متمایز ها و سنتنمادها، خاطرات، اسطوره

دهند. هویت ملی مفهومی است که سعی ها را تشکیل میملت

درمی موجود  تعارضات  نوعی هویت  کند  به  را  گروهی  های 

کاهش داده و آنها را در ذیل یک هویت باالتر یعنی هویت  

سازد. همگرا  جنب  ملی  نهایت  در  ملی  هویت  اینرو   هاز 

ها در ذیل آن قرار  لب و مسلط دارد و سایر خرده هویتغا

 (.1393)محمودی،  دگیرنمی

روشمند ای است مستقل که به شکلی  رشته:  2پژوهیآینده  -8

پردازد. این رشته تصاویری از آینده به مطالعه آینده می

دهد تا در زمان حال، بر اساس این در اختیار ما قرار می

تصمیم کارآمدتری  شکل  به  بتوانیم  نماییم. تصاویر  گیری 

طبقه مقوله  سه  در  تصاویر  میاین  آیندهبندی  های شوند: 

آینده مطلوبممکن،  آینده  و  محتمل  مستقل اه رشت  .های  ي 

مطالعه منظم آینده است. آینده   آن  رود که هدفبشمار مي

پژوهان به دنبال کشف، ابداع، ارائه، آزمون و ارزیابي 

هاي . آنان انتخابمطلوب هستندهاي ممکن، محتمل و  آینده

دهند و  ها قرار ميتلفي راجع به آینده فراروي انسانمخ

-آینده به آنان کمک ميترین  ریزي مطلوبدر انتخاب و پي 

 (.1390)واعظی نژاد،  کنند

 
1. Identity   

2Futur Studies.    
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و وجود چند   روشیپ  رینداشتن مس  تیقطع:  1عدم قطعیت  -9

  ریمتغ  کی  ی حالت متفاوت برا  ایقابل تصور و تحقق    نهیگز

 یپژوهندهیدقت داشت آ   دی. با ندیگویآن م  تیرا عدم قطع

قطع عدم  گونه  دو  ناشاستمواجه    تیبا  اول  نوع  از    ی. 

  تیو تفکر است. اما عدم قطع  لیفقدان اطالعات، فقدان تحل

آن   ای  نیا  ایندارد و حالت    یبه ضعف دانش  ینوع دوم ربط

تشخ  ریمتغ  یبرا هولد،   ندگرنی)ل  ستین  صیقابل  باند  و 

1390 :129 .) 

 ت یپراهم  یزهایدر چ  رییتغ  یروندها، الگوها:  2روند  -10

د بهمشاهده  دیاز  زمان  طول  در  که  هستند  وقوع گر 

نخستوندندیپیم آ  نی.  در  روندها  ،یپژوهندهیگام   یی کشف 

به بیان دیگر روند    ند.هست  انیاست که هم اکنون در جر

از است  دوره  عبارت  یا  و  مستمر  منظم،  در تغییرات  اي 

بازهپدیده یك  طول  در  ممكن   ها  مذكور  تغییرات  زماني. 

توان مثال، مي  عنوانبهاست به شكل كیفي یا كمي باشد.  

ها به روند تغییرات جمعیت )كمي(، یا روند تغییر ارزش

  .(1391)باللی،  د)كیفي( اشاره نمو

گیری از چیزی برای برآوردن یک یا  یعنی بهره:  3مصرف  -11

های درست مصرف و  شیوهچند نیاز ذاتی. بنابراین، شناخت  

های درست استفاده از سرمایه رعایت آن و آشنایی با راه

باالیی  بسیار  اهمیت  از  زندگی،  لوازم  و  کار  ابزار  و 

است خوراکی  .برخوردار  عمده  گروه  دو  و مصرف،  ها 

-ها، شامل آشامیدنیگیرد. خوراکیها را دربرمیغیرخوراکی

برنج،   نان،  انواع  دخانیات،  روغن، ها،  لبنیات،  گوشت، 

غیرخوراکی و  سبزی  و  گروهمیوه  شامل  و ها،  پوشاک  های 

ونقل و کفش، مسکن، اثاثیه منزل، بهداشت و درمان، حمل

کاالها و  ،  ها، خدمات فرهنگیسرگرمی  ،ارتباطات، تفریحات

 (.1384)دولتشاهی،  خدمات متفرقه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Uncertainity   

2Trend.    
3. Consumption   
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 پژوهشادبیات و پیشینه        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظری مباحث -1-2

ای چارچوب تازهپژوهش حاضر که در پی دستیابی به       

است  های شبکه  در  سرگرمی  حوزهاز   پیشبرد   محلی  برای 

باشد تا بتواند با   نظریاهداف خود باید دارای مبنای  

ارایه های خود را علمی و منطقی  یافتهمباحث،  تکیه بر  

در انتها به راهکارهایی در جهت  . هرچند هر پژوهشی  دهد
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می مطروحه  موضوع  همین رسد  بهبود  در  نیز  پژوهش  این  و 

در این    ،بنابراین   خواهد بود.با پشتوانه نظری  راستا  

کارکردهای رسانه و نقش سرگرمی،    حوزهبخش مباحثی همچون  

مطرح شده و  های محلی  رسانه  سازی جوامع ورمآنها در سرگ

بندی از این فصل صورت جمع،  پژوهشپس از ارایه پیشینه  

 گیرد. می

 

 صنعت سرگرمی و صنایع فرهنگی  -1-1-2

بررسی        سرگرمی  مباحث  به  شدن  وارد  از  مفهوم قبل 

که در تعاریف گوناگون مبنای اصلی آن را   صنعت فرهنگی

می تشکیل  سرگرمی  و  مباحث   دهدرسانه  به  معنابخشی  در 

بسیار   پژوهش  این  بود  مؤثرتئوریکی  بنابراین   . خواهد 

فرهنگی  ابتدا   صنایع  میمفهوم  قرار  مداقه   گیرد. مورد 

فرهنگی   توسط  بصنایع  بار  اولین  مکتب اندیشمندان  رای 

های آمریکا سازی و رسانهت فیلم عفرانکفورت برای نقد صن

تعریفی که از این مفهوم وجود دارد این است  بکار رفت.  

اند که برای هایی تشکیل یافتهکه صنایع فرهنگی از بنگاه

هایی نظیر آموزشی، علمی و فرهنگی در سرگرمیتوده مردم  

یر دارند، طراحی و تدوین  های متنوع که قابلیت تکثقالب

  تولیدسازی،  مفهوماهدافی همچون  صنایع فرهنگی    .ندنکمی

کاالهایو   برچسبتجارت  با  کتاب،   هایی  از  اعم  فرهنگی 

روزنامه فیلممجله،  تلویزیون،  و  رادیو  و  ،  ویدیو   ،

 کنددنبال می  و... (CD) نوارکاست، نرم افزار، لوح فشرده

ی موجود هاهای فناوری محتواپیشرفتکه البته با توجه به  

شبکهب  آنهادر   طریق  از  زمان  کمترین  در  و  های راحتی 

جابجایی  الکترونیکی   که  برخی  .  داردقابلیت  از  کشورها 

فرهنگی    ابتدا صنایع  استراتژیک  می اهمیت  و   دانستندرا 

ه امروز  و  انددادهانجام    اساسی در این زمینهاقدامات  

اقتصادی و همچنین نفوذ فرهنگی در لحاظ  ه  ب  نداتوانسته

و کشورهایی که   بدست آورند  مناسبی، موقعیت  دیگر کشورها

همچونبه   گوناگون  سیاسی،  ا  علل  نگاه  یدئولوژیک،  عدم 

و   ماهیت فرهنگی  اقتصادی به فرهنگ، توجه کم به سیالیت

و  اند  از صنایع فرهنگی خود حمایت نکرده  مطلق انگاری آن 

بیگانه    مورد فرهنگی  محتواهای  و  محصوالت  قرار هجوم 

جمله  اندگرفته از  مخاطرات   آن  مهمپیامدهای  .  ایجاد 

حق تکثیر یا   برای  هزینه  تحمیلهویت فرهنگی و    فراوان

مانع جانبه  واردات    مقابلدر    ایجاد  قرار همه  فرهنگی 
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و  گرفته نظراند  این  از  از  و    هم  اقتصادی    هملحاظ 

با این  .  مورد تهاجم بوده و در خطر انزوا هستندفرهنگی  

سهم  اوصاف فرهنگی  صنایع  دسترسی    بسزایی،  به   مردمدر 

 زاییاشتغال  در نتیجه افزایشو فرهنگ و    اطالعات، آموزش،

نقش   دادندر    پررنگیو  کشور    نشان  یک  فرهنگی  و  تصویر 

برای .  دارند  المللیایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بین

  تهیهو مستدل فرهنگی و در    عمقی  هایحلیلت باید در    همین

-های نهادهای بیناولویت  فرهنگ و توسعه که   هایاستراتژی

با حساسیت بیشتر ،  خود اختصاص داده استه  را بالمللی  

تحلیل   و  تجزیه  پرداختبه  فرهنگی  مطابق   صنایع  و 

های اساسی در آن گام  فناوریهای  مقتضیات زمان و پیشرفت

هایی همچون سرگرمی ایهپیشبرد اهداف صنایع فرهنگی بر پ

 .برداشت و اطالعات

بنیانگذاران تفکر صنعت فرهنگی همچون  البته نگاه       

هوركهایمر   و  صنعت  بهآدورنو  فراینداین  شدن یی  كاال  ، 

انتقادات وارده آنها به  .  در جامعه است  یاشكال فرهنگ

فضایی است که در آن با توجه به سرگرم کنندگی کاالها و  

فروش انبوه آنها باعث ایجاد فرهنگ تقلیل یافته و تسلط  

که  فرهنگ   است  واال  فرهنگ  به  تفکر  سرمایهپست  و  داری 

عوام زدگی جوامع است. در پی ایجاد سود و    حاکم بر آن

فرض   سه  فرهنگ  شدن  کاالیی  برای  هورکهایمر  و  آدورنو 

شدن فرهنگ در   یصنعتاند: تحقق  را مهم دانستهبنیادین  

امکان یافتن این پدیده با توسعه و پیشرفت    ی،جامعه غرب

ها و تنزل جامعه به سطوح پایین نظام ارتباطات و رسانه

این اندیشمندان با تمرکز بر   .مادی و تنزل فرهنگ واال

و  تفکرات مارکس از جمله غلبه ارزش مادی کاال در جامعه  

شدگی کاالی لوکاچ که همه چیز در حد کاال  واره  ءرویکرد شی

می میتنزل  محاسبه  زیان  و  سود  مبنای  بر  و  شود  یابد 

ا اینحال  با  بودند  فرهنگ  شدن  کاالیی  بوقوع نگران  ز 

می انتقاد  هم  آن  با   ردند.کپیوستن  شده  ارایه  مفهوم 

وبر  ماکس  شدن  عقالنی  و  مارکس  بیگانگی  چون  مفاهیمی 

بطوری که کاالهای فرهنگی بشکل صنعتی شده   .شودمترادف می

سرمایه کارخانجات  میدر  تولید  های خصلتاز  و    شوندداری 

عقالنی که در تولید کاالی مادی همچون لباس و کفش وجود  

. یعنی به تولید انبوه (1396)نوذری،    برخوردارند،  دارد

می تولید  کیفیت  و  شکل  یک  با  و  کاالهای  رسیده  شوند. 

مثل موسیقی با شکل مشابه و کیفیت یکسان و  فرهنگی نیز  
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شوند که چیزی شبیه تولید کفش و البته پایین تولید می

 یکی دیگر از انتقادات کند.  لباس را به ذهن متبادر می

شکل شدن فرهنگی و یکدستی جامعه نکفورت به هممکتب فرا

های فرهنگی را از بین برده  تواند تمایزات و تفاوتکه می

کنترل  نتایجو   همچون  آن خطیری  افراد  و  جامعه  پذیری 

 . بیانجامد

-ها ذائقه همسانی ایجاد میانسان  در  در این شرایط     

و قدرت  گردد  های فرهنگی تضعیف میشود و تمایزها و تفاوت

ای و ایدئولوژیکی کمتر های رسانهآنها در برابر دستگاه

آماد و  یکسان شده  شدن،  یکسان  قبول  برای  بیشتری  گی 

-داری پیدا میبدست نظام سرمایهن و رفتار کردن  اندیشید

این نوع نگاه که کامال برآمده از رویکرد بیگانگی    کنند.

شکل ز طریق همکاالهای فرهنگی صنعتی شده را امارکس است  

  شودها به بیگانه شدن آنها از جامعه منجر میسازی انسان

ز  و افراد قدرت درک و اندیشه نسبت به فرهنگ واال را ا 

داری هم سر تعظیم فرو دست داده در برابر قدرت سرمایه

انسانآورند  می سیستمی  چنین  رفتارچراکه  با  را  ای هها 

رت تفکر را از آنها گرفته دسرگرم کننده همراه ساخته ق

برای خود و با تنزل فرهنگ به سطوح پست، باعث سودآوری  

می جامعه  درونی  سرکوب  به   شودو  گذاشتن  سرپوش  برای  و 

ارزش را  آن،  و...  عدالت  آزادی،  همچون  بشری  با  های 

می نشان  مردم  به  پسند  مورد  باید   البته  دهند.ظاهری 

انتقادی   تفکرات  که  داشت  بودن  توجه  مهم  ممكن علیرغم 

 . ه باشدداشتبا جامعه امروز  کمیاست تناسب 

پی      امروزی  جامعه  ایجاد   فناوریشرفت  در  باعث 

ذائقهانتخاب اساس  بر  بیشتر  افراد  های  عالیق  و  شده ها 

دهد که تنوعی که  است و دقت در کاالهای فرهنگی نشان می

این   و در  کاسته  آن  شدن  یکسان  از  دارد  وجود  کاالها 

ان و  درک  با  بدافراد  دست  خود  می  هیشه   .زنندانتخاب 

ای از رویکردهای جوهرههرچند که کاالیی شدن در ذات خود  

می اثبات  را  انتقادی  همین مکاتب  اینحال  با  اما  کند 

تولید انبوه باعث دسترسی همه افراد به کاالهای فرهنگی 

که   بود  زمانی  است.  ونشده  نقاشی  یکی تابلوی  فقط  گوک 

-تعداد کمی میشد که  ای نگهداری میبود و در فالن موزه

ببینندتوان را  آن  بر   .ستند  فرهنگی  انبوه  تولید  اما 

این   مکانیکی  تولیدات  و اساس  کرد  برطرف  را  محدودیت 

-توان هر تابلویی از ون گوک را در دور افتادهامروز می
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اطق نیز شاهد بود. بنابراین مصرف فرهنگی افراد ترین من

اگر مبنایی سرگرم کننده هم داشته باشد بازهم تولید آن  

بتی است که از چشم منتقدین و دسترسی همه افراد وجه مث

آنها صنعتی و کاالیی شدن فرهنگ را بر    دور مانده است. 

، پوالدی)  کنندای که مدرنیته داده بود عنوان میخالف وعده

3138 :45-43) . 

صنعتی شدن فرهنگ انسانها را مدرنتیه مدعی است که       

اند فرهنگ در حد  توانمند ساخته است اما منتقدین مدعی

و با    تبدیل شده استداری  ابزاری مصرفی در جامعه سرمایه 

اندیشه به  مدرنیته  استناد  که  معتقدند  کانت  باید های 

د و جامعه  ن ستیاخود بها بر روی عقل  انسانتا  شد  می  باعث

مدرن حالت خودآیینی پیدا کند و دیگر از جهل و خرافات 

همچون سینما، هایی  ترسی نداشته باشد اما تولیدات رسانه

می  نشان  تلویزیون  و  رسانهدهد  رادیو  بجای این  ها 

و  اند  روشنگری جامعه به صنایع سرگرمی و تفنن تبدیل شده

از  را  تفکر  قدرت  و  داده  تقلیل  را  افراد  استعدادهای 

داری به هر شکل که بخواهد  و نظام سرمایه  اندآنها گرفته

انسان خود  اراده  خدمت  در  را  باعث  ها  و  است  درآورده 

است گشته  او  اراده  تضعیف  و  انسان  شدن  نظریهخفیف   .-

هورکهایمرپردازانی   هابرماس،  آدورنوهمچون  و    ، 

یکپارچه    معتقدند  1مارکوزه پی  در  عمدا  فرهنگ  صنعت  که 

مصرف تودهکردن  است،  فقط  کنندگانش  و  هستند  فرعی  ها 

. در این میان  دهندصنعت را تشکیل میموضوع حسابگری این  

جلوه  واقعی  یا  طبیعی  را  موجود  هنجارهای  باید  رسانه 

دهد و با سرپوش گذاشتن به مسایل جدی و مهم، با ایجاد  

تفنن و سرگرمی ذهن و تصورات افراد جامعه را به مسایل 

مان بتوانند به اهداف  تا حاک  ای جلب کند غیرمهم و حاشیه 

در چنین نظامی، صنعت فرهنگی تمهیدی برای خود برسند.  

توانند دست دستکاری افکار توده است و با این صنعت می

گیری از انواع به ترویج نوعی فرهنگ استاندارد با بهره

آمیز بزنند و فردیت و آزادی فرد را  انحطاطهای  سرگرمی

خاموش کنند. مفهوم کلیدی این  از بین برده و مردم را  

تحت تسلط طبقه حاکم ها  رسانه ها هستند.  صنعت هم رسانه

میفره بازتولید  و  تولید  را  قالبی  برای  نگ  و  کنند 

طرف و تقلیل ذهن توده از طرف دیگر در   سودآوری از یک

داری هستند که وجود چنین فضایی همه سرمایه  نظامخدمت  

 
1. Habermas, Horkheimer, Adorno and Marcuse   
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ارزش   از  را  هنر  سطح  ذاتیانواع  به  و  داده  تقلیل  اش 

می تنزل  تجاری  مترجم   دهدمحصوالت  هورکهایمر،  )آدورنو، 

انتقادی،   .(1380فرهادپور،   تفکر  چنین  برابر  در  اما 

اندیشمندانی هم با دید مثبت و توجه به مزایای صنایع 

که از آن   اندهای مختلف پرداختهتئوری  ایجادفرهنگی، به  

های مثبت این  ر نظر گرفتن جنبهمیان سرمایه فرهنگی با د

صنعت آن را نیاز قرن حاضر دانسته و با توجه به رشد 

های نوین، وجود صنایع فرهنگی برای تسری آن در  فناوری

 همه افراد جامعه راهی مناسب تشخیص داده شده است.

 

به  -2-1-2 فرهنگی  سرمایه مثابه  صنایع 

 ایمصرف رسانه و فرهنگی

با   اندیشمندان  از  برخی  قرن بیستم،   60اواخر دهه       

معتقد بودند رویکرد مکتب فرانکفورت  متفاوت از    نظراتی

فرایند فرهنگی،   که  محصوالت  انبوه  تولید  و  کاالسازی 

شود و فرهنگ جامعه نمیدر هر زمانی باعث انحطاط    لزوما  

و   کاالها  دیجیتالی  یا  صنعتی  تولید  موارد  اغلب  در 

م نتایجی  فرهنگی  برای  هبثبت  محصوالت  است.  آورده  همراه 

اصطالحی مثبت و مفهوم صنایع فرهنگی    1980در دهه    همین

تدریج از بار منفی آن کاسته شد و نه تنها در محافل  هب

قابل  شکلی  نیز  مردم  روزمره  زندگی  در  بلکه  آکادمیک 

کرد پیدا  بخود  زمینه   .(2013)یونسکو،    قبول  این  در 

 این رویکرد  رویکرد سرمایه فرهنگی از همه مهمتر است.

نگاهی   استداللخوشبا  ارایه  با  البته  و   هایی، بینانه 

فرهنگی   صنایع  امروزی  وجود  مدرن  جامعه  و  را  در  مهم 

اقتصادی را -، دیدگاهی اجتماعیفوق  رویکرد  .دانستی  وررض

محصو صنعتی  تولید  به  فرهنگی  النسبت  میت  و   سازدمطرح 

اجتماعی    را  فرهنگی  صنایع عنصر  میآن  به   کندتلقی  که 

سرمایه .  پردازدهای رابطه فرد و جامعه میتعریف و جنبه

سرمایهفرهنگی   فرهنگ  است  و  معتقد  نیست  آنی  قابل ای 

تواند به حال می  انتقال فوری به دیگری نیست ولی در عین

 تماعی اجاز جمله  سرمایه اقتصادی و سایر انواع سرمایه  

شودو   تبدیل  نظریه    .نمادین  که    تأکیداین  مصرف دارد 

اندیشه الکا و  زندگی  از  متمایزی  شیوه  معرف  فرهنگی  ی 

نیازمند سرمایه اقتصادی   آنها مصرف    که  است جامعه مدرن  

  و  وندشمی  طبقات فقیر مادی از آن محروم   بنابراین، است،  

-فقر فرهنگی می  نهایتا  ر موجب محرومیت فرهنگی و  این ام
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ها با انتقال رسانه  ویژهبهحالیکه صنایع فرهنگی  در    شود

محصوالت و تولیدات کاالهای فرهنگی در تمامی طبقات جامعه 

شوند.  میمند  و طبقات فقیر نیز از آنها بهرهرواج یافته  

واقع   محصودر  انبوه  کمبود التولید  رفع  موجب  فرهنگی  ت 

-)پاک  شودت فرهنگی میالمحصومذکور و امکان مصرف عمومی  

دهنده .  (1393روان،   نشان  که  منبعی  مهمترین  امروزه 

در واقع است.  صنایع فرهنگی    باشد  فرهنگ و هویت جوامع

هر   دهد ورا فرهنگ تشکیل میپایه و اساس تمدن هر کشوری  

تکیه  و با    گیردیبهره مزمان حیات خود از آن  در    نسلی

فعالیت   بر و  زندگی  به  روزمرآن،  می  ههای  شکل   .ددهخود 

های نویسندگان، حاصل فعالیتکه  صنایع فرهنگی  از این رو  

و تجلی معنویت مردم و    دانانهنرمندان، معماران، موسیقی

و در تولید    دهنداست که به زندگی معنا می  آنان  هایارزش

به رشد و تعالی  و بازتولید متون زندگی در بطن جامعه  

می فرهنگی  شوند.  نزدیک  اساسصنایع  و   بر  محسوس  عوامل 

 بوسیله   هاانسان  و نوآوری  خالقیت  د وآیبوجود مینامحسوس  

ان، آداب زب ها،  رسانه  . عواملی همچونیابدتجلی میآنها  

رسوم ادبیات،    بناهای،  هاآئین   ،و  و  تاریخی،  آثار 

اسناد  ،آرشیوهاهنری،    هایفعالیت ها کتابخانه  ،مراکز 

حسینی پور، شوند )ارایه میدر قالب صنایع فرهنگی    ...و

اخیردر  .  (1392کیاسی،   صرویکردهای  فرهنگی  ،  از نایع 

-عاملی مهم در هویت  و  هستند  افراد  هزندگی روزمر  اجزای

می بشمار  جوامع  چون  ندروبخشی  هویت  و  یک    روایتگر 

  شده،با زندگی مردم عجین    روستا است و  یا شهر  ،  جامعه

فرهنگی   میمیراث  محسوب  جامعه  رویکردها دشوآن  این   .

اند ا در وجود صنایع فرهنگی کشف کردههایی راغلب مزیت

مزایا   این  اساس  بر  مثبتیکه  صنایع    رویکرد  این  به 

کنند. از جستجو می مسیر تعالی جوامع را در آن  داشته و  

تواند نسبت به جامعه جمله مزایایی که صنایع فرهنگی می

 و افراد داشته باشد:

دستیابی   درجوامع  شدن  دمکراتیزه  صنایع فرهنگی باعث    -1

است.  فرهنگبه   امکان   شده  ایجاد  باعث  فرهنگی  صنایع 

اقتصادی   و  اجتماعی  طبقات  همه  تولیدات دستیابی  به 

هنری   آثار  زمینه  این  در  است.  شده  انحصار از  فرهنگی 

نخبگانگروهی   از  شدن و    درآمده  محدود  همگانی  با 

از مردم قرار  در اختیار شمار بیشتری    ه از آنها،داستفا

فرهنگ مزیت دیگری است که تمرکز زدایی از    -2  گیرد.می
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در واقع    با وجود صنایع فرهنگی امکان وقوع یافته است. 

ها فرهنگ و آثار هنری را صنایع فرهنگی و بخصوص رسانه

حتی   جا  همه  در  و  کرده  خارج  شهری  و  خاص  مراکز  از 

گیرد. شهرهای کوچک و روستاها نیز مورد استفاده قرار می

بست اقتصادی بود و  زمانی در بنهای فرهنگی که  برنامه  -3

ن جامعه  برای  مادی  فرهنگی سودی  صنایع  وجود  با  داشت 

ا  هباعث نجات سازمانهای فرهنگی  های تولید برنامههزینه

شده و از این طریق و با فروش محصوالت   و نهادهای فرهنگی

اقتصادی   درآمد  کننده،  استفاده  میلیونها  به  فرهنگی 

ارتقای جایگاه و شان هنرمندان    -4.  شده استبهتری حاکم  

صنایع  آن  اصلی  عامل  که  است  دیگری  مورد  جامعه  در 

اجتماعی  محبوبیت  افزایش  باعث  صنعت  این  است.  فرهنگی 

فعاالن فرهنگی شده و میزان درآمد و منزلت اجتماعی آنها  

ای از دنیا  امکان توسعه هر نقطه  -5را باال برده است.  

های فرهنگی.  پتانسیل آن در زمینهبا توجه به استعداد و  

صنایع فرهنگی برای اغلب مناطق امکاناتی فراهم کرده که 

در تولیدات توانند اشتغال ایجاد کرده،  از این طریق می 

و در توسعه   بوده  مؤثرفرهنگی    نهایتا  ای و  هنری، رسانه

توسعه پایدار ملی نیز    -6.  گذار باشندتأثیرمنطقه نیز  

جمله   هر از  فرهنگی،  صنایع  پیشرفت  با  که  است  مسایلی 

می طریق  کشوری  این  از  تا  باشد  آن  به  امیدوار  تواند 

با   و  کرده  افزونتر  را  داخلی  ناخالص  تولید  بتواند 

بتواند   هم  و  داشته  سودآوری  هم  آن  های مؤلفهصادرات 

امروزه   -7و    فرهنگی خود را به دیگر جوامع انتقال دهد.

. این صنایع مهم نفوذ فرهنگی هستند  صنایع فرهنگی ابزار

شیوه به  توجه  با  و  کمتر  هزینه  هم  با  تولید  جدید  های 

قدرت نفوذ در افراد را دارا  هم  جذابیت بیشتری دارند و  

)می السادات،  باشند  داشتن   .(1388نقیب  نظر  در  با 

گذاری بر جامعه تأثیرمزایای فوق، صنایع فرهنگی در راه  

نشات   مرحله  چند  نظر میاز  از  باید  ابتدا  که  گیرد 

زیبایی شناختی بحدی باشد که بتواند حس زیبایی دوستی 

تواند شکوفا کند. در واقع یک اثر هنری میها را  انسان

های آن شود که  منجر به لذت بردن مردم از هنر و زیبایی

های قدیم بوده اما صنایع فرهنگی آن را  با آنکه از زمان

-در مرحله دوم اطالعات و آگاهیشدت بیشتری بخشیده است.  

جوامع  به  فرهنگی  صنایع  آثار  بهمراه  که  است  هایی 

 شود یابد، تاریخ و گذشته جوامع را یادآور میانتقال می
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جامعه  هر  برای  ملموس  سندی  بعدی و  مرحله  در  است.  ای 

آوری این صنایع است که با استفاده  مباحث اقتصادی و سود

زایی کرده توان اشتغالآن می  داخلی و خارجی  هایاز ظرفیت

مرحله چهارم هم و برای جامعه مورد نظر سودآوری کرد.  

پیشرف در  فرهنگی  صنایع  جایگاه  به  توسعه  مربوط  و  ت 

مشخص به هویت بخشی و ایجاد هویتی    نهایتا  جوامع است که  

 . (29: 1380)احمدی،  رسدمیو متعین از جوامع 

صنایع فرهنگی که صنعت سرگرمی را در دل خود دارد      

رسانه مصرف  از  میبخشی  تشکیل  را  امروز  دنیای  دهد. ای 

شاخصه از  یکی  مصرف  )خودبیانگری( این  خودابرازی  های 

می که  است  جامعهبا  تواند  رسانه  رویکرد  و دو  شناختی 

-از دیدگاه جامعه  دیدگاه فردی مورد بررسی قرار گیرد.

های ، تقالهای اجتماعی در زمینهشناختی، طبق نظر بوردیو

فرهنگی برای نشان دادن اندازه، قدرت یا انسجام گروهی 

 ها رسانهصاحبان  که    کندمی  تأکیدگیرد. بوردیو  انجام می

 و ایماژهای  تصاویرمالکیت، دانش و استفاده(  )از لحاظ  

اجتماعی فضای  و  موقعیت  در  را  خودشان   افراد  نفع  به 

از این نظر همچنین بوردیو بر وضعیت   .د نکندستکاری می

مثال    1ظاهری گروهبرای  میان  در  مشترک  زندگی  های  شیوه 

اجتماعی   ارزشمی  تأکیدخاص  با  که  سلیقهکند  و هها،  ا 

  (. Johnson, ,ueBourdi 1993 :112-117)   شوندمشخص میرات مشابه  اانتظ

-را مثال می  هاییایل یا گروهقب  2مافسولیدر این زمینه  

شیوه که  مشترکزند  زندگی  و شان  های  منافع  به  وابسته 

فرض بر ای  با کاربرد ژانرهای رسانه  .استترجیحات رسانه  

به ایجاد موقعیتی خاص یا   ایاین است که محصوالت رسانه

-بنابراین شیوه  کند.می  ها کمکاز دیگر گروه  تمایز ضمنی

رسانه مصرف  گروههای  درون  ایجاد ها،  ای  در  مهمی   عامل 

تمایزآمیز گ  خطوط  افرادوهربین  و  جامعه مختلف    ها   در 

، نشان ینوهشی مئ ژهای پبر یافته  تأکیدبوردیو با    است.

رسامی که  رسانهدهد  نیز  و  اطالعات  بر  مبتنی  های نههای 

سرمایه  و  افراد  تمایزات  منشا  محور  فرهنگی سرگرمی   های 

ها استفاده از رسانهنویسد در حالیکه  بوردیو می  آنهاست.

در  اما  است  هویت  مدیریت  و  فرهنگی  تمایز  نوعی  دارای 

افراد  همه  بین  فرهنگی  سرمایه  شدن  انباشته  به  نهایت 

از .  ( ,121IBID-122)  انجامدمی رسانه  خودابرازی  به  اگر 

 
1. Habitus  

2. Maffesoli  
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می شود  نگریسته  فردی  مدیریت زاویه  مرکزی  نقش  توان 

شا  1تصویرپردازی بود. هرا  تصویرپردازی   د  مدیریت 

ارایه شد   1990در دهه    2توسط لیری و کوالسکی)برداشت(  

کنند به فرایندی اشاره دارد که در آن افراد تالش می  و

کنترل  را  آنها  از  دیگران  تصویرپردازی  و  برداشت  تا 

را  کنند.   تبلیغات  رویکرد  از   عنوانبهاین  مهمی  بخش 

نند تا  کداند که در آن افراد انگیزه پیدا میتبلیغات می

 ,Leary, Kowalskiرا مدیریت کنند )  نوع نگاه دیگران به خود

های  عمومی مثل شبکه  هایمحیطبر این اساس در     (.1990 :34

به    اجتماعی، خود  مطلوب  تصاویر  انتقال  برای  مردم 

های لباساستفاده از  از جمله    های مختلفیدیگران، تاکتیک

 گیرندبکار می  موسیقی یا دیگر نمادهااز    نوع خاص،  خاص

(2006Mummendy, )  .  طی همکارانش  و  اسکرر  زمینه  این  در 

پژوهشی شیوه مدیریت تصویرپردازی را مورد مطالعه قرار 

دادند. آنها دریافتند که نوع ژانری که مورد استفاده 

افزایش یا کاهش توانایی   فهمیدن  برای  اریابزافراد است  

سرمایهافراد   همچنین  در  و  آنهاست.  فرهنگی  حالیکه  های 

فرضیه غالب بر این اصل استوار است که مفهوم ساخت هویت 

برنامه راستای فرایندی  در  شده  سازماندهی  و  شده  ریزی 

بر این اساس   کنند.قوانین خاصی است که حاکمان وضع می

های انسانی را ابتکاری شکل یافته اغلب اندیشمندان عادت

ها برای آن.  داننداز مفاهیم مناسب شیوه سبک زندگی می

برند. یعنی را بکار می  3استعاره بریکوالژ  چنین موقعیتی،

د که معطوف ندهانسان را به مثابه خالق معناها نشان می

 باشد.می مصرفبه فرهنگ عمومی در چرخه تولید، توزیع و 

در    دهانماکدام  اما        مختلف  اعضای  ارتباط  برای 

های اجتماعی که فرد به آن متعلق است یا مایل است گروه

مناسب است. طبق رویکرد تکاملی    ،ن تعلق داشته باشدبه آ

شاخص از  افراد  هستند نمادین،  خود  گروه  معرف  که   هایی 

روزنامه جمله  و...(  )از  موسیقیدانان  نقاشان،  نگاران، 

می شاخص   کننداستفاده  این  دادن و  نشان  برای  را  ها 

دهند. بر اساس نظر  ای خود به دیگران نشان میستاوردهد

، فرد برای دستیابی به مطلوب بودن به  مکتب تفکر نمادین

فرد   رو  این  از  دارد.  نیاز  دیگران  نماد  تایید  یک  از 

موجودیت کالمعبارت  یک  مانند  تکمیلی  خود یا  رفتار  ی، 

 
1Impression Management .   

2 Leary and Kowalski.    
3. Bricolage   
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بالقوه   بطور  خود  فیزیکی  از  تعریف  به دستاوردهای  را 

می نشان  ایندیگران  بر  عالوه  تکاملی دهد.  رویکرد   ،

می نشان  خودِ نمادین  بین  اختالف  چه  هر  که  و    دهد  واقعی 

فرد  شایعتر آن است که وابستگی    آل بزرگتر باشدایده  خودِ 

-بیشتر میبه کم کردن این فاصله بوسیله نمادهای مرتبط  

است که فرد شخص خود را   شود. خودِ  واقعی به این معنی 

می درک  )یعنی  چگونه  میکند  چه  فکر  و  چیزی  چه  االن  کند 

آل با تخیل و اهداف مربوط به آن کسی است( و خود ایده

می است  معتقد  فرد  شودکه  آن  به  تبدیل   ,Forster)  خواهد 

16-15: 2016Konislav,  ). 

گفتمان      و  تجربی  مطالعات  موضوع  نمادین  های مصرف 

نظری چندین نظریه در حوزه ادبیات برندسازی بوده است. 

نظریهیافته این  میهای  نشان  کنندگان ها  مصرف  دهند 

 ، شناسندتجاری مطلوبی می  شخصیت  عنوانبهمحصوالتی را که  

کارکرد   .کنندمیانتخاب    خودبرای اعتبار و بیان هویت  

مفهوم   اظهاری  خود با  نزدیکی  بسیار  ارتباط  برند  از 

اصطالحی که خرید محصوالت برای دستیابی مصرف آشکار دارد.  

می توصیف  را  آن  حفظ  یا  خاص  اجتماعی  وضعیت  کند.  به 

کنند که بدیهی است مصرف کنندگان برندهایی را انتخاب می

-های مطلوب است و از گروهگروهنشانه عضویت در آنها در  

 ,Berger, Heatکنند ) دوری می  ،هایی که نشانه غیرمطلوبی است

125-124: 2007  .) 

واتاناسوان      و  الیوت  این  بر  برای   عاله  معتقدند 

معنای  باید  شود  مشخص  کامل  بطور  برندها  معنی  اینکه 

  د تبلیغات و ارتقاء با تجربه زندگی مردم از خریمیانجی  

برای برندهایی با   ویژهبهاین معانی  مشخص شود.  و مصرف  

در گفتمانی    ریفاز طریق تع  های اجتماعی نمادیناستراتژی

اجتماعی   زمینه  و باید  یک  فراری  اما  باشد.  معتبر 

وقتی استفاده کنندگان ارتباط دهند که  همکارانش نشان می

از نام تجاری   کمی با خود برند داشته باشند، استفاده

آن  های نامطلوب نسبت به  به نگرش منجر  تواند  نمادین می

شود این.  برند  ژانرهای   کمی  هایپژوهش حال  با  درباره 

انجام    عنوانبهای  رسانه محیطی  وقتی نمادهای  است.  شده 

می گرفته  نظر  در  ژانرها  این  کمبود ماهیت  دالیل  شوند 

می آشکار  زمینه  این  در  یک   شود.پژوهش  ژانرها  اوال 

می منجر  دائمی  تغییرات  به  که  دارند  پویایی  -ساختار 

 توانندمی  ژانرها(  1994)   لیوینگستون  نظر   طبقشوند.  
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  در  دائما  خواننده   و  متن  بین  که  قراردادهایی  عنوانبه

 شکل  برای  انتظارات  آنها  شوند؛  درک  هستند،  مذاکره  حال

 بنابراین   و  کنندمی  تعیین  را  هاآن  عملکرد  و  ارتباط

 ژانرها  رو،  این  از.  کنندمی  هدایت  را  ها رسانه  انتخاب

 و  روزمره  هایشیوه  از  بخشی  اما  نیستند،  ثابت  موجود  یک

. میتل نیز ژانرهای ندنکمی  تغییر  زمان  طول   در  فرهنگی

که با تولید، گردش داند  های فرهنگی می ای را دستهرسانه

شوند. او بین  های بروز فرهنگ مشخص میزمینهو مصرف آنها  

شوند و های فرهنگی یافت میژانرهای تاریخی که در زمینه

دسته در  که  تئوریکی  رسانه های  بندیژانرای  پژوهشگران 

می قایل  تمایز  هستند  رویت  خاص قابل  ویژگی  این  شود. 

بندی آنها آنهاست و طبقهژانرها نشان از توابع مختلف  

نشات   فرهنگی  زمینه  کدام  از  که  دارد  این  به  بستگی 

l, lMitte)  محققان، مصرف کنندگان یا مخاطبان  :گرفته باشد

  بین   ارتباط  یک  عنوانبه  ژانرها   که  حال  عین  در.  (2001 :18

کوایل . برای مثال مککنندمی  عمل  مختلف  ذینفعان  این  همه

کند. وی می  تأکیدهای جمعی  مخاطبان با رسانهبر اتصال  

است    عملی   ابزار  یک  عنوانبه  تواندمی  ژانر  اینمعتقد 

 کارآمد  و  مداوم  طور  به  ای رسانه  وسیله  هر   به  کمک  برای

  در   خود  مشتریان  انتظارات  به  خود  تولید  با   ارتباط  در  و

 یک  همچنین  ابزار  این  که  آنجایی  از.  شود   گرفته  نظر

 برای   ایرسانه  کاربران  کردن   فعال  برای  عملی  ابزار

 را   آن  توانمی  باشد،می  خود  هایانتخاب  ریزیبرنامه

  اصلی  طرف  دو   بین  روابط  ترتیب   برای  مکانیزمی  عنوانبه

گرفت.    جمعی   ارتباطات نظر   برجسته  نقش  امر  ایندر 

: کندمی  برجسته  تحلیل  و  تجزیه   واحد  عنوانبه   را  ژانرها

 فرهنگی   و  روزمره  رفتار  کننده  منعکس  تنها  نه  ژانرها

 را   رسانه  انتخاب  فرآیندهای  بلکه  هستند،  هارسانه  مصرف

 این بر    نظر  ،برای همین.  کنندمی  هدایت  زیاد  میزان  به

-می  متقابل  هایرسانه  ژانرهای  به   نگاهی  با   تنها   که  است

 برای  ایرسانه  مصرف  نقش  به  راجع  هاییگیرینتیجه  توان

.  ( ,2016Forster, Konislav :17)  آورد   بدست  اجتماعی  هویت

 برخی  تجربی  هاییافتهطبق    و  مالحظات  با این  ،بنابراین

 نظریه   اول،:  کرد  برجسته  توانمی  را  مهم  هایجنبه  از

 دندهمی  نشان  نمادین  تکمیل  نظریه  و  تصویرپردازی  مدیریت

 از   استفاده  برای  انگیزه  افزایش  باعث  تبلیغات  که

  و  عمومی  تبلیغات   به  توجه  با  بنابراین،شود.  می  نمادها
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 نیاز   اجتماعی،  و  دیجیتال  هایرسانه  طریق  از  سازیابزار

  ژانر   و  کلی  طور  به  هارسانه   محتوای  از   استفاده  به

 معانی   دوم،.  است  یافته  افزایش  خاص  نماد  در  ایرسانه

 ساخته  اجتماعی  صورت  به  اجتماعی  هایرسانه  از  استفاده

 از.  دارد  بستگی  زندگی  شیوه  از  خاصی  گروه  به  و  شوندمی

 با   رابطه  در  باید  ژانر  ترجیحات  نمادین  نقش  رو،  این

 معانی   توانندمی  ژانرها  زیرا   شود،  تفسیر  خاص  هایفرهنگ

 تجربه "  سوم،  .باشند  داشته  مختلف  هایگروه  برای  مختلفی

 تجاری  نام  تصویر  یک  و  شود  گرفته  نظر  در   باید"  زندگی

 آن  کاربران  از  توجه  قابل  استفاده  تأثیر  تحت  ایرسانه

( گیرد  انواع   (. ,2013Ferraroقرار  کاربردهای  به  توجه  با 

رسانه میژانر  کرد  توانای  معانی ک  فرض  و  تصاویر  ه 

تحت   می  مسئلهاین    تأثیرنمادین  که نگیرقرار  د 

با  مصرف را  خود  اساسی  چه  بر  و  شرایطی  چه  در  کنندگان 

ای از هویت خاص  سازند و در طبقههویت یک برند هماهنگ می

ند. بنابراین گیربا مصرف برندهای مشخص قرار میاجتماعی  

رسانه میهویت  عنوانبهای  ژانرهای  جامعه  در  تواند ساز 

اساس  های اجتماعی مختلف را بر  نقش تعین بخشیدن به گروه

    بازی کند.ای مصارف رسانه

باال        مباحث  در  دقت  که   عنوانبهبا  فرهنگی  صنایع 

از   یکی  واقع  در  و  داده  جای  خود  در  را  سرگرمی  صنعت 

ن است ایع فرهنگی همانا کارکرد تفریحی آبخش صنمهمترین  

که امروزه با توجه به پیشرفت، ضرورت و اهمیت آن بشکل  

قرار   تأثیرصنعت سرگرمی درآمده و تمامی جوامع را تحت  

داده و این امر مهم نیز با ابزاری بسیار حیاتی بنام 

ای در در واقع مصرف رسانه  رسانه بواقعیت پیوسته است.

از   برآمده  سرگرمی  صنعت  اصلی  شکل  امروز  صنایع دنیای 

است. با   فرهنگی  ارتباط  در  تا  است  شایسته  همین  برای 

 صنعت سرگرمی و رسانه مباحثی مطرح شود.

 

 و رسانهصنعت سرگرمی  -3-1-2

ریـزی چـارچوب با ظهور تمدن مبتنی بر صـنعت و پـی     

های اساسی با دوران ماقبل خود داشـت، مدرنتیه که تفاوت

متفـاوت، تغییـرات و تحـوالت  ها و اقتضائات  بخاطر ویژگی

در بافت تاریخی و فرهنگـی جوامـع؛ زنـدگی بشـر   گسترده

شرایط تازه و متنوع تر از دوران مبتنی بـر کشـاورزی و 

ان  ورود دنیا به کهکشـ  خصوصا  روع کرد.  دوران شفاهی را ش
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ات الکترونیکـی و تحـوالت مارکونی بـا زیربنـای ارتباطـ

ای سـیاره،  کهکشـانزیرساختی حاصل از آن، در درون ایـن  

آفرین بنام تمدن اوقات فراغـت بــا دو وجـه  بزرگ و تحول

متضاد فرصت و تهدید بوجود آمد که نتیجـه وجــود دنیـای  

 ارتباطات بود.الکترونیک و 

از سوی دیگر، جامعه معاصر به دلیل کثرت جمعیت، زنـدگی  

هـای متنـوع آن، گزینی از طبیعـت و قابلیـتشهری، فاصله

جمعیت، تقسیم کـار شـدید، ماشـینی شــدن بیشـتر فشردگی  

تکـاپوی روانـی زیـاد،   ها، غلبه عقالنیت ابزاری،فعالیت

ــبتا ــگ نس ــدگی،   آهن ــوازن زن ــاتمت ــین   حی ــس آهن در قف

تـالش   های مستمربودن،بوروکراسی، در معرض هیجانات و شوک

عیت موجود بـه وضــع مطلـوب، ضناپذیر برای تبدیل وتگیسخ

هــا و  آلــودگی محــیط بــه انــواع آســیبکــاهش معنویــت، 

انحرافات، کاهش ارتباطات اولیـه، آپارتمـان نشـینی، و 

صدها عامل ریز و درشت دیگـر؛ بـه رغـم وفـور امکانـات  

العــاده در مهــار و کنتــرل عوامــل زیســتی و قــدرت فــوق

هـای ناهمسو، به شدت در معرض ماللـت، فرسـودگی و بحـران

مـد تمـدنی، او پیترکیـب ایـن د  ذهنی روانی قرار دارد.

ترین نیازهـا و  تفریح و سرگرمی را بـه یکـی از کـانونی

 .های فردی و اجتماعی بشر معاصر تبدیل کـرده اسـتضرورت

نیاز به تفریح و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت، اگر چه  

یک نیاز دیرپا است و عمری بـه درازای عمـر بشـر دارد، 

ا رونـد اما همواره در ضمن و بـه صـورتی در آمیختـه بـ

هـای معمول زندگی بدون نیاز به تمهیدات و چاره اندیشـی

ها و امکانات عصری، پاسـخ یافتـه ویژه متناسب با ظرفیت

است. موقعیت راهبردی این نیاز در جهـان معاصـر، آن را  

ریـزان های اندیشمندان، برنامهترین دغدغهبه یکی از جدی 

ین، )شــرف الـد  و کارگزاران اجتماعی تبـدیل کـرده اسـت

، جـدایی و ارتبـاط پیوسـتاری بـا . همگانی بـودن(1392

هـا و ریـزی، وابستگی به برنامهها و اشتغاالت جدیفعالیت

اجتماعی، هزینه بر بودن، تنـوع -های فرهنگیسیاست گذاری

های فردی بر اشکال جمعی، هویـت بی حد و حصر، غلبه گونه

سـرگرمی در  هایی اسـت کـه تفـریح و  بخشی از جمله ویژگی

هـای سـنتی آن متمـایز سـاخته جامعه معاصر را از قرینه

 عنوانبـه  یرسـم  ریـغ  بطورکه امروزه    یسرگرم  صنعت  .است

و    شودوب میمحسبخش سوم اقتصاد    شودشناخته میکسب و کار  

اختصاص داده شـده بـه    یفرع  ع یاز صنا  یادیشامل تعداد ز
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 یهـادر رسانهطالح اغلب  صا  نیحال، ا  نیاست. با ا  یسرگرم

 ی هـاشرکت  فیتوص  یبرا  .ردیگ  یمورد استفاده قرار م  یجمع

را   یارسانه  یهایسرگرم  دیو تول  عیکه کنترل توز  یارسانه

 لم، یشـامل فـ  ی. صنعت رسـانه و سـرگرمدر اختیار دارند

هـا، لمیها شامل فـبخش  نیاست. ا  ونیزیو تلو  ویچاپ، راد

اخبــار،  ،یی ویــراد یهــاشی نمــا ،یونیــزیتلو  یهــاشینمــا

در ایـن    هـا هسـتند.ها، مجـالت و کتـابروزنامه  ،یقیموس

هـای مختلفـی از جملـه والـت دیزنـی، تـایم زمینه شرکت

های خود نزدیک سی یونیورسال و... با فعالیتبیوارنر، ان

انـد. به یک سوم از صنعت جهانی را به خود اختصـاص داده

 ی هـاف رسـانهاز دو نـوع مختلـ  ونیـزیو تلو  ویصنعت راد

 که بودجـه   اندهای تجاری تشکیل شدهی و رسانهخدمات عموم

دیگری  و    های مردمی(ی )دولتی و کمکپول عموم  قیاز طر  را

 و ی. رادکنندمی  نیتام  غاتیتبل  های تجاری واز طریق آگهی

  ی آوردن محتـوا بـرا  دسـتبه    ا برای تولید ی  ونیزیو تلو

در   گـرید  یهااخبار، گفتگو و برنامه  ،یسرگرم  همچونپخش  

. گذاری بر آنها هسـتندتأثیرجهت بدست آوردن مخاطبان و  

 یبـرا  تـالی جیاز پخـش د  یونیـزیتلو  هایاز شبکه   یاریبس

کننـد کـه ی با وضـوح بـاالتر اسـتفاده مـ  ریانتقال تصاو

-ی( شناخته مHDTVباال )  تیفیبا ک  ییهاونیزیتلو  عنوانبه

  ای  اچ دی تی وی  یونیزیپخش تلو  کیتوانند  ید. آنها منشو

« یاچندرسـانه»  نیـرا انتقال دهند. ا  یپخش معمول  نیچند

کنسـرت    کمـثال یـتواننـد  ی است که آنهـا مـ  ی معن  نیبه ا

کانـال،    کیــدر    نیدوربـ  ه یرا، از جمله چند زاو  یقیموس

 یراویتصهر کدام از  تماشاگران پس از آن  و    انتقال دهند

و بـه میـل    نندیخود بب  ونیزیتلو  یرا که دوست دارند رو

  .(Plunkett, 2009کنند )انتخاب  خود

به طور قابل    ی صنعت رسانه و سرگرم  ،یاز لحاظ تجار     

 گـذار اسـت. بــرای مثـال تأثیر در اقتصاد کشورها    یتوجه

  اردیـلیم  41از    شیبـ  ییبه تنهــا  ونیزیو تلو  لمیصنعت ف

باعث   بایکند و تقریکمک مامریکا  دالر در سال به اقتصاد  

. صـنعت بپردازنـدنفـر بـه اشـتغال    ونیلیم  2  شود تامی

  و  اتیشرکت نشر  6000از    شی متحده شامل ب  االت یانتشارات ا

 4227دالر،    اردیـلیم  28حـدود    انهیمجله با درآمـد سـال

  2600دالر و حدود    اردیلیم  26  انهیروزنامه با درآمد سال

 27  ی تقریبـابـا درآمـد  ی کسب و کار چـاپ و نشـر تجـار

 یی ویـراد  ی هـاو برنامـه  و یـدالر است. صنعت راد  اردیلیم
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ها، شامل ستگاهیو ا  ییویراد  یهامتحده، شامل شبکه  االتیا

  اردیـلیم  17به طـور متوسـط    انهیشرکت است که سال  3348

ن درآمـدها از  درآمد اصلی و اغلب ایـ.  دالر درآمد دارند

آیـد های آمریکا بدست مـیراه صنعت سرگرم سازی در رسانه

(Westcatt, 2017.) 

خـورده و  صنعت سرگرمی با رسانه گره    با این اوصاف     

ات ارتبـاطی و فرهنگـی نفـوذ  از این روی در حوزه مطالع

بخش مهم این صنعت    عنوانبهزیادی پیدا کرده است. رسانه  

هایی یکی از زمینهرا در این حوزه دارد.    تأثیربیشترین  

های جمعـی گیری کارکردی رسانهکه در تولید، توسعه و جهت

تلویزیون نقش تعیین کننده داشته و تا حدی    ویژهبهمدرن  

کنـد، ا را توجیـه و تبیـین میهـفلسفه وجودی این رسانه

ازایـن رو،   .دهی به این نیاز اساسی و محـوری اسـتپاسخ

جملـه    هـای مـدرن ازیکی از کارکردهای چندگانـه رسـانه

ــش  ــد و پخ ــق تولی ــرگرمی از طری ــاد س ــون، ایج تلویزی

با هدف پرکـردن اوقـات فراغـت های متنوع و مفرح  برنامه

جـویی، تـأمین افراد، شکوفایی استعدادها، ارضا حس لـذت

هـای ها و دغدغهنشاط و شادابی، رهانیدن موقت از فعالیت

و...   مره، مهارت افزایـی، انتقـال فرهنـگفرساینده روز

ی همـواره کـارکرد های تصویراست. از ابتدای ظهور رسانه

تـرین، اهداف منظور، جـزو برجسـتهمین  اسرگرمی در جهت ت

ترین کارکردهـای ایـن ترین و پـر رونـقمـؤثرتـرین،  مهم

ها به شمار آمده و حتی برخی اندیشمندان از موضعی  رسانه

مین همـین اها را بـه تـافراطی، فلسفه وجودی این رسانه

در   (.1392)شرف الـدین،    اندردهک  کارکرد محدود و منحصر

ها و ژانرهای جدیـد بـا توجـه بـه  قالباین حوزه، وجود  

هـا نیـز در ای و ارتبـاطی در میـان انسـانتحوالت رسانه

ای کنندگی اغلـب سـاختارهای رسـانهاهمیت و ضرورت سرگرم

بویژه در تلویزیون تاثیر زیادی داشـته اسـت. از جملـه 

سرگرمی است که سوق -این موارد ظهور اینفوتینمنت یا خبر

-ث شده تا قالـبعدگی برنامه باکننطرف سرگرمها بهرسانه

تـاثیر های سخت و جدی همچون خبر نیز از این وضـعیت بـی

خود را با سرگرمی وفـق  ها  ر برنامهگهمراه دینباشد و به

ها جا افتـاده سرگرمی امروزه در خیلی از شبکه-دهد. خبر

شـود و دیگر مثل قبل فقط اخبار سخت و جـدی ارایـه نمـی

-سـاختاری سـرگرمبلکه سعی بر این است تا خبرها را با  
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همین مساله هــم در جـذب    کننده به مخاطب ارایه دهند که 

 مخاطبان موثر بوده است.

 

 کارکرد تفریحی رسانه  -4-1-2

میسازمان      پیدا  موجودیت  جامعه  در  که  کنند  هایی 

دارای کارکردهایی بوده و در خدمت پیشبرد اهداف   معموال  

شوند ها چنان تنظیم میسازمان.  هستندآن جامعه در حرکت  

بتوانند بطور هماهنگ خدمات خود را به جامعه مورد که  

های مهمی که امروزه در  نظر ارایه کنند. از جمله سازمان

است انکارناپذیر  ضرورتی  آن  وجود  جامعه  ها رسانه  ،هر 

عرصه   دهستن به  پا  مدرن  جوامع  نیاز  به  توجه  با  که 

گذاشته منحصر    .اندفعالیت  کارکردهایی  دارای  بنابراین 

هستند   جملمی  وبفرد  از  شرایطی  هر  در  جنگ، توانند  ه 

جامعه را یاری    سوگها و...  صلح، بالیای طبیعی، اعیاد،

کارک و  اغلب ررسانده  دهند.  نشان  را  خود  مختلف  دهای 

-ارتباطات با توجه به نیازهای روزافزون گروهمتخصصان  

رسانه از  استفاده  و  مختلف  جوامع  در  انسانی  ها، های 

کارکردهایی   و  نقش  آنها  گرفتهبرای  نظر  که در  اند 

با توجه به پر  خبررسانی، آموزش و سرگرمی.    عبارتند از:

سرگرم نقش  شدن  رسانهسازی،  رنگ  مرحلهامروزه  به  ای ها 

که  رسیده فراغت  اند  اوقات  با  ارتباط  تصمیم در  باید 

تر باید پررنگرا  کدام یک از این کارکردها  بگیرند که  

 . (1395)ساروخانی،  کنند

برنامهرسانه      در  خود  ها  اوقات   برای  خصوصا  های 

باید  فراغت   گونهافراد  کمتر که    دنباشای  به  اذهان 

اخیر   دهه  طی  باشد.  متون  همچون درگیر  تازه  مفاهیمی 

تبلیغی-تفریحی و  رسانه-اطالعاتی  در  بکار  اطالعاتی  ها 

کارکردهای تلفیق  هدف از آن نشان دادن    و شوند  گرفته می

-ها طوری ارایه میبا یکدیگر هستند و برنامهای  رسانه

آموزشی یا شوند که هم کارکرد تفریحی داشته باشد و هم  

های خود برای در برنامه  هارسانی. از همین رو رسانهاطالع

می مخاطبان  فراغت  تلفیقی نتواناوقات  کارکردهای  از  د 

ببر را  استفاده  برنامه  دننهایت  حفظ  تا  بر  عالوه  ها 

جنبه   نیزاطالعسرگرمی،  را  خود  آموزشی  و  داشته   رسانی 

ها در ایام تعطیل آنچه بیشتر مشهود است رسانه  باشند.

-سرگرمی دارد و همچنین برنامههایشان جنبه  اغلب برنامه

می کمتر  رسمی  و  جدی  رسانه.  دنشوهای  اینحال  هر با  ها 
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بازهم   دهند  قرار  اولویت  در  را  سرگرمی  که  هم  چقدر 

اطالع بخشکارکردهای  در  را  آموزشی  و  مختلف رسانی  های 

میبرنامه بود.  ها  شاهد  مصارف توان  میان  در  البته 

-جمله مهمترین و پرمخاطبای، سرگرمی از  گوناگون رسانه

 آید.ها بحساب میترین مصرف

سرگرمی فعالیتی است که توجه و عالقه مخاطب را جلب      

کند و اغلب با لذت همراه است که شامل هر نوع ایده می

مردم در زندگی روزمره خود اشکال   باشد.یا فعالیتی می

می انجام  را  سرگرمی  از  که  مختلفی  چرا  سرگرمی دهند 

 ها است.عنصری وابسته به فرهنگ، اجتماع و سطح فناوری

سرگرمی این  برای  اکثر  شده   افرادها  شناخته  و  آشنا 

به  ،  هاگوییداستان  .هستند دادن  گوش  و   ،یقیموساجرا 

ها در همه فرهنگ  های دیگرسرگرمیرقص، و انواع    ش،ینما

ر یخ از سوی افراد بسیارسرگرمی در طول تاوجود دارد،  

است بوده  حمایت  مورد  و  مطرح  در    زیادی  مرور  به  تا 

مدرن توسط   دورانروند در    نیااختیار همه قرار گیرد.  

به  را ضبط کرده و    یسرگرم  یکه محصوالت باز  یصنعت سرگرم

می شتاب  رساندفروش  سرگرم  افتهی،   افتهیتکامل    یاست. 

م و  مقیاست  هر  با  متناسب  فرد  اس،یتواند  با   ی متناسب 

از عناصر ضبط    یارا از مجموعه  یخصوص  یهایکه سرگرم  شدبا

 کند. یشده انتخاب م نییتع شیشده از پ

برای اولین بـار اصطالح صنعت سرگرمی  رغم اینکه  علی     

تحریریه یک مجله آمریکایی مـورد اسـتفاده   هیئت  بوسیله

رایج   عموم  در میان  سریعاین اصطالح خیلی    اما  قرار گرفت

هـای مختلـف گسـترش یافـت. صـنعت  ابعـاد و بخش  در   و  شد

های سنتی  های مختلفی دارد و از بازیسرگرمی ابعاد و بخش

ای و های پیچیده رایانـهها گرفته تا بازیسراییو داستان

  .گیردبه موسیقی و... را در بر می گوش دادن

در پژوهش حاضر تمرکز بر دو صنعت بزرگ اسـت، یکـی       

صنعت رسانه با تمرکز بر تلویزیون و تغییر و تحوالت الزم 

در راستای کسـب نقـش و جایگـاه  اردبیل  برای شبکه سبالن  

قابل مالحظه در صنعت سرگرمی و دیگری صـنعت ســرگرمی بـا  

تـوان در بسـتر هایی کـه میا و ایـدههتمرکز بر برنامـه

تلویزیون برای بینندگان به نمایش درآورد. باید در نظر 

صـنعت رسـانه و   در راسـتای  فنـاوریهمـانطور کـه  داشت  

در حــال تکامــل اســت، ارائــه دهنــدگان خــدمات  یســرگرم

حیـات   مجبورند خدمات خود را به منظور ادامه  یونیزیتلو
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ط موجـود ادامـه هماهنگ با شـرایها و  استای پیشرفتدر ر

 هـاییتیـتا به حال موفق  ونیزی. ارائه دهندگان تلودهند

بدسـت آورده و در  رقابـت    دیشـد  در شـرایطدر حفظ صنعت  

اند امـا شـرایط ها سرپا بودهدیگر رسانهبا  مسیر رقابت  

موجود نشان از این دارد کـه رقبـای جـدی تلویزیـون از  

شـتری از صـنعت  بی  قـدرتمله اینترنت و فضای مجازی با  ج

هـایی همچـون  رسـانه  . بنـابراینشوندمند میسرگرمی بهره

روز بوده و بـرای  تلویزیون باید در این راستا همیشه به

د نهایی محتمل یا مطلوب داشـته باشـآینده طرح و برنامه

-در صداوسیما طی سال  د ماند.نوگرنه از قافله عقب خواه

برای مخاطبان تدارک دیده است های خوبی  های اخیر برنامه

که در افزایش مخاطبان صداوسـیما بسـیار مـوثر بـوده و 

ها دارای بیشترین مخاطب کننده این شبکههای سرگرمبرنامه

های صداوسیما در این زمینه اندک باشد. هر چند برنامهمی

ها ثابت کردند که اگر صداوسما بـه  است اما همین برنامه

تواند بسیار موفق باشد. همیت دهد میها ااین قسم برنامه

شـو، توان بـه خندوانـه، کـودکها میاز جمله این برنامه

باش، دورهمی در شبکه نسیم و برنامه نود در شـبکه  برنده

آوری مخاطبان بیشمار  سه سیما اشاره کرد که نشان از روی

الزم   های سرگرمی و تفریحی در تلویزیـون دارد.به برنامه

برنامه خندوانه در حوزه سرگرمی در رسـانه  بذکر است که  

ساز در میان کارشناسان رسـانه عنوان یک برنامه جریانبه

های مختلفی دارد در این صنعت سرگرمی بخششود.  شناخته می

از ای  پژوهش منظور از صنعت سـرگرمی اشـاره بـه مجموعـه

ــه در   ــایی ک ــونی دارد. ژانره ــف تلویزی ــای مختل ژانره

 اد ابع  .رد سرگرمی مورد استفاده هستندتلویزیون با رویک

  1صنعت سرگرمی در بستر تلویزیون در شکل شـماره    گانهسه

 ارایه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزهگانه ابعاد سه

سرگرمی در بستر 

 تلویزیون
 

ها و برنامه

، مسابقات ورزشی

-آموزش، خبر

 سرگرمی

تبلیغات، 

، موزیک

 مستند، کمدی

فیلم، تئاتر، 

های برنامه

 ،محورمجری 

های برنامه

 کودک
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سرگرمی در بستر رسانه  حوزهگانه : ابعاد سه2-1شکل شماره 

 تلویزیون
 

هــای جمعــی همچــون تلویزیــون از قابلیــت و رســانه     

پتانسیل بسیار باالیی در پر کردن اوقـات فراغـت افـراد 

فراغـت خـود را بـه دارند. افراد گرایش دارنـد اوقـات  

ها اختصاص دهند که لذت و رضامندی بـا ترین سرگرمیمناسب

خود بهمراه آورند و برای همین حاضرند برای دستیابی به  

های زیـادی بدهنـد. از طـرف  های جذاب هزینـهاین سرگرمی

دیگر با توجه به میل و عالقـه افـراد در تخصــیص اوقـات 

ز آن اسـت کـه  هـا حـاکی افراغت خود به سـرگرمی، پژوهش

بسـیار زیـادی در رفتـار و   تأثیرها  ی این سرگرمیامحتو

هــا،  تفکــرات افــراد دارد از ایــن روی بســیاری از دولت

هــا تمایــل دارنــد تــا در قالــب ایــن  ها و گروهســازمان

های جامعـه هـدف خـود اثـر ها به افکار و اندیشهسرگرمی

 به آنها جهت بدهند. و بگذارند 

 ای وسـعت ها بـه انـدازهکنون عمق اثرگذاری رسانها     

یکی از    عنوانبهها را  توان رسانهاست کـه حـتی مییافته  

مدرن نیز معرفی کرد که با حرکت    اصلی جریان پست  انبانی

سازی کـه مرگ واقعیت را بنیان نهـاده در فرایند مـجازی

کردن فضا از باران تصاویر دنیای مجـازی   است و با مملو

بخشـیده  ریزی کرده و جهان پسـامدرن را قـوام  شده را پی

است. پس انسان معاصر چـه بخواهـد و چـه نخواهـد اسـیر  

ها هستند که با توجه به گستردگی  هاست و این رسانهرسانه

و فراگیری و قدرتی که در جذب و انحصار مخاطــب دارنــد 

-ذهـن و شخصیت و عقیده و تفکر مخاطب را شکل و جهت مـی

ـوجود ای مهای مختلف رسانهاما اگر در بین مدیوم  .بخشند

گـذارترین و تأثیرو فـعال در دنـیای کنونی بـه دنبـال  

 عنوانبهتردید تلویزیون  ترین گونه آن بگردیم بیپرمخاطب

ای مـورد شناسـایی ترین گـونه رسانهفراگیرترین و عمومی

مخاطـب و    ،تنـوع   ،قرار خواهد گرفت که از نظر گسـتردگی

قابـل    گـذاردو همراهی که بر مخاطب خود می  تأثیرمیزان  

باشد. بنابراین هر ای نمیقیاس با هیچیک از انواع رسانه

نوع کنش و تــحول ســیاسی و اجتمـاعی در جهــان معاصـر  

ناپذیر امواج تلویزیونی اجتناب  تأثیرالشعاع  تحت  الزاما

جمعی کـه در قالـب    است کـه در بین اقسام وسایل ارتباط
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غیرمستقیم اعمـال قـدرت در های  ای، شکلساختارهای رسانه

 .(1395)رشیدی،  بخشدجوامع مدرن را صورت می

هـا و در ارائه هر نـوع تحلیـل از کـنش  ،بنابراین     

گیریهـای افکـار عمـومی در سـطح جهـانی و بنـا بـه سمت

بایست کـه ای و بومی میهای منطقههای خاص در حوزهموقعیت

مورد ارزیـابی تلویزیون    خصوصا  ها و  نقش و کارکرد رسانه

قرار گیرد. چرا که مسلما با توجه به گستردگی و جذابیت  

کننده تلویزیون در سطح کل جوامع هر نوع تحلیـل و    خیره

گـذاری آن تأثیر گیری بدون در نظـر گـرفتن دامنـه  نتیجه

(. 48:  1383معمـاری،  )  نگری خواهد بوددارای خطا و سطحی

-های سـرگرمیتنوع روزافــزون رسانه  رغمعلیواقــع،    در

ناپذیر زندگی روزمـره تفکیک  بخش  عنوانبهساز، تلویزیون  

رو اسـت    ای دارد. از همیندر جامعه مدرن، جایگاه ویـژه

شناسان بـر قـدرت بیشـتر رسـانه تلویزیـون در که جامعه

ورزند و در برخی موارد از  می  تأکیدها  مقابل سایر رسانه

  برنـدتـرین رسـانه نـام مـیپرقـدرت  انعنوبـهتلویزیون  

و تقریبا همگان معترف هستند که در  (  52:  1394اعزازی،  )

  و  پسندترین جلوه قرن بیستها، تلویزیون عامهمیان رسانه

ازسوی دیگر، بخـش اعظمـی (.  29:  1385استوری،  )  یکم است

از قدرت تلویزیون از توانایی این رسانه در مخدوش کردن  

واقعیت نشـات گرفتـه اسـت. چراکـه در بـین  مرز خیال و  

های جمعی، تلویزیون بیشتر از همه توانـایی انواع رسانه

  .دارد که در تبدیل واقعیت به نمایش نقـش داشــته باشـد

زیرا تلویزیون با تمام منابع تصویری و صوتی خود، چنان  

نسـانی ا  آمیزد که کل موقعیتواقعیت و خیال را در هم می

کـازنو، )شـود  خود به نمایش تبـدیل مـی  هایبا تمام شکل

1364 :161 .)    

جالب اینجاست که منشـأ اصـلی قـدرت تلویزیـون در      

مـدرن از تصـمیم آزادانـه   مقام رسانه اعظـم دوره پسـت

برای روشن گذاشتن تلویزیـون در تمـام   افرادبسیاری از  

ها و صدها کانـال شود که خود پیامد وجود دهمدت ناشی می

 برنامه تلویزیونی است. تلویزیون بیشتر شبیه یک سیاه و  

کشد و ها را به درون خود میچاله فضایی است که همه نگاه

هیچ نگاهی قادر به گریز و خروج از آن نیست. تلویزیـون 

نابودکننده هرگونه جـادو و نگـاهی اسـت و آنچـه از آن  

ریزد چیزی جز تصویر نیست. در واقع، تلویزیـون بیرون می

توخـالی، بلکـه بـه    های منفعل ورا نه به ابژه  خاطبانم
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-قابلیـت  (.1381فرهادپور،  )کند  می  تبدیلهای فعال  سوژه

توانـد ک تلویزیون چنان است که این رسانه میفناوریهای  

ها، محتوایی نزدیکتر به زندگی در مقایسه با سایر رسانه

واقــع، در   در(. 4: 1374دور، امــه)واقعــی ارائــه کنــد 

نمـایش   العـاده تلویزیـون در بـهنتیجه همین توان فـوق

هـا گونه است که بیش از سایر رسانهگذاردن محتوای زندگی

گیرد، تـا آن انـدازه کـه از  نیز مورد استفاده قرار می

ی تماشـاگر را بـا تمـام نظر مک لوهان، تصویر تلویزیون

همین جهـت وی تماشـای    انگیزد و بهوجود به مشارکت برمی

مقایسـه کـرده اسـت، گـویی   المسـه  تلویزیون را بـا حـس

کنـد تماشاگر صحنه تلویزیون را با چشمان خـود لمـس مـی

کنندگی تلویزیون که در قدرت سرگرم (.74: 1364و، کـازن)

-روزمـره، اصـلیتنیدگی این رسانه در زندگی    کنار درهم

گذاری بیشـتر منـوط بـه تأثیرترین ویژگی آن است، برای  

های مخاطب اسـت؛ زیـرا تلویزیـون تناسب محتوا با ویژگی

-برای پذیرش پیـام  الزمقوی دارد که زمینه    تأثیرزمانی  

هرچـه (.  152:  1384کـویین،  مک)  های آن وجود داشته باشد

که هست، به قول مارشال مک لوهان، غلوکردن در مورد شدت  

ناپـذیر تلویزیون بر حواس و حساسیت مردم امکان  تأثیرو  

 (.1375)مک لوهان،  است

، در کمتـرین زمـان فنـاوریبا رشد و پیشرفت سریع       

یابد. برای همین، چنـین وقوع می  هاممکن تحوالت در رسانه

ضـروری   هـا راهای ممکن رسانهشرایط آیندهضعیتی بررسی  و

ها، تلویزیـون کـه از مخاطـب ساخته است. در میان رسانه

هـا برخـوردار اسـت بایـد در زیادی نسبت به سایر رسانه

چارچوب تمدد اعصاب مخاطبان نقش سـرگرمی را در اولویـت 

مفهوم صنعت را با خود حمل  قرار دهد. سرگرمی که امروزه  

ن جایگاه مهم در عرصه رسـانه اسـت کـه  دارای چنا  کندمی

  سـرگرمی را بـه  حـوزهزیـون در بســتر  نگـاری تلویآینده

 د.کنمیمحققان رسانه  مهم و حساس در میان ایمسئله

 

رسانه با رویکرد تحوالت  نگاری  آینده  -5-1-2

 تاریخی 

نظریه آینده      دادن  قرار  محور  با  غرب،  در  پژوهان 

گانه جامعه، انسان و رسانه سیر ، با سهتکاملی داروین

-توسعه و تحوالت ناشی از آن را مورد مداقه قرار داده

از نظر آنها بشر در کنار پیشرفت جسمی خود محیط  اند.  
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سیر تطور   1خود را نیز متحول کرده است. در جدول شماره  

 ارایه شده است. در هشت مرحله گانه فوقسهو تحول 

تحوالت انسان، جامعه و رسانه از ابتدا تا : سیر 2-1جدول شماره 

 2020سال 

 رسانه انسان جامعه مراحل

 زبان و آواهای اولیه شبه میمون باستان اول

 حک و نوشتن تخته سنگی شبه انسان شکار دوم

 کاغذ، حروف چاپی انسان  متمدن سوم

انسان به همراه  صنعتی چهارم

 ابزار

روزنامه، تبلیغات، پست، 

 عکاسی، تلفن

انسان به همراه  اطالعاتی پنجم

 ابزار اطالعات

پرینت، رادیو، تلویزیون، 

 اینترنت، ایمیل

انسان و ارتباط  دانشی ششم

با دنیای 

 اطالعاتی

، پادکست، وبالگ، 0/2وب 

ویکی، تجارت اجتماعی، 

 اجتماع موبایل

انسان و  مجازی هفتم

 ارتباطات مجازی

، 0/3ادغام سه بعدی، وب 

های ها، جهانها، گیمکنسول

مجازی، واقعیت مجازی، وب 

 معنایی، جستجوی هوشمند

 و برخطانسان  الحاقی هشتم

 همیشگی

دیر، فضای متصل،  اتاجتماع

همیشه برخط، جو دیجیتالی، 

ها، الحاق-هاها، اضافهعامل

ها، وب اشیاء، هوش کاشت

 موبایل

از دگرگونی و تحول بشر  ،  اندیشمندانبه عقیده این       

شروع    ها و آواهای اولیهجوامع باستانی و زبان  ابتدا با

. رسدمیمیالدی    2020  این سیر به سال  نهایتا  شده است و  

وارد  شکار    جامعه  به  بشر،  مرحله بعددر    در این بررسی

در .  شودمیها آغاز  حکاکی عالیم بر روی تخته سنگ  شود ومی

.  شودآغاز می، جامعه متمدن  تحوالتادامه    و در   مرحله سوم

همچون  پدیدهاختراع   چاپی  هایی  حروف  و  به کاغذ  مربوط 

،  شودوارد آن میکه انسان    چهارمی  جامعه  .این دوره است

صنعتجامعه بر  مبتنی  دوراناست.    ای  این  روزنامه،   در 

تلفن   و  عکاسی  بازرگانی،  مورد  تبلیغات  ابزارهای 

ادامه   در  و  شدند  انسان  اطالعاتی  استفاده   ظهور جامعه 

که  می آنرسانهکند  اینترنت،   های  تلویزیون،  رادیو، 

شانس حضور و استفاده در جامعه را پیدا    ایمیل و پرینت

کنونی در آن  در جوامع  ای که انسان  ششمین مرحله  کنند.می

می اجتماعبسر  آن  در  که  است  دانشی  جامعه  ت ابرد 

برجسته   0/2وب    ، وبالگ، تجارت جمعی، پادکست و1ایلیموب

به شده انسان  انتقال  برای  است  گامی  مرحله  این  و  اند 

 
 . Mobil Community1 
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با  مرحله و  یافت  خواهد  مجازی  شکل  جامعه  آن  در  که  ای 

، 2های مجازی، جهان1، ادغام سه بعدی0/3وب  پرش به درون  

، 6ها، کنسول5، واقعیت مجازی4، جستجوی هوشمند3وب معنایی

شکل جدید خود را نشان خواهد داد چنانچه و ...    7هابازی

حال تبدیل به واقعیت هستند و آنچه  در  هایی از آن  گوشه

جهان   در  بعد    2020که  جامعهبه  داد  خواهد  است رخ  ای 

، 9، جو دیجیتالی8فضای متصلالحاقی با ابزارهایی همچون  

دیرپا 10هاعامل اجتماعات  همراه11،  هوش  اشیاء12،  وب   ،13 ،

حال با توجه به   هاست.  15ها و الصاقی و الحاقی  14هاکاشت

آینده هر  این  اینکه  به  توجه  با  و  غربی  محققان  نگری 

است  واقعیت  به  تبدیل  حال  در  گام  به  گام  مرحله 

شبکه و  بنابراین  تلویزیونی  دیر    خصوصا  های  اگر  محلی 

ند از صفحه روزگار بجنبند یا همراه با این تحوالت نباش

. در این  شوند اعتبار تبدیل میای بیمحو شده و به رسانه

ای در هر مرحله وجود سرگرمی  زمینه و بررسی تحوالت رسانه

  حوزه ای، اهمیت این  و تفنن در بطن هر ابزاری و رسانه

دهد. در حالیکه تلویزیون از باالترین ظرفیت یرا نشان م

سرگرمی را دارد برای همین ایجاب    حوزهبرای استفاده از  

توسعهمی راه  در  تلویزیون  که  هر   اورانهفنهای  کند  از 

بی  مخاطبان  نگهداشت  و  تثبیت  برای  خود گامی  شمار 

)برداشتی مفهومی و به نقل از سایت ترند   استفاده کند

 .(2017وان، 

چنین        به  به   مهمی،  مسئلهتوجه  دستیابی  و  بررسی 

می روی  آینده  در  شناساییآنچه  و  رف مصچارچوب    دهد 

 پژوهی ای یک شبکه تلویزیونی نگاه از زاویه آیندهرسانه

ضروری می را  گمانهسازدتر  روش.  عوامل  زنی  و  عناصر  مند 

روش طریق  از  تکنیکآینده  و  از ها  یکی  اتکا،  قابل  های 
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. Smart Search5   
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پژوهان است که با تعابیر مختلف به های اصلی آیندهغهدغد

ها را  ترین این دیدگاهآن پرداخته شده است. از جمله مهم

پژوهی مطرح کرده است. از جیمز دیتور از پیشگامان آینده

او   تصو  دادها،یرونگاه  اقدام  رهایروندها،  چهار و  ها، 

 .دیآیم  دی پد  ندهیاست که از درهم کنش آنها، آ  یامؤلفه

بینی و  پیش  و فرا رفتن ازپژوهی  آینده  ،هارسانه  در عرصه

تهدیدهای احتمالی آینده ها و  پیشگویی در شناسایی فرصت

رسانه کمکبه  جمعی  میهای  فراوانی  آیندههای  با  -کند. 

می رسانه  آیندهپژوهی  را توان  هنجاری  و  اکتشافی  های 

تا    های مطلوب را مورد توجه قرار دادبررسی کرد، آینده

تر شود. به توان کجاها رفتن و باید به کجاها رفتن سهل

به موارد زیر با باید  ها در این خصوص  بنابراین رسانه

باشند داشته  توجه  ارزش  -1  :جدیت  و  اهداف  های توصیف 

 -3ها  توصیف روندهای موجود در حوزه رسانه  -2ای  رسانه

رسانهتبی عرصه  در  حاکم  شرایط   تصویرپردازی   -4ها  ین 

های ممکن و محتمل با توجه به تداوم شرایط موجود آینده

رسانه حوزه  سیاست  ابداع،  -5  در  گزینش  و  های ارزیابی 

 )البرزی،   ایرسانه بدیل با هدف دستیابی به آینده مطلوب

 .(1396 به نقل از سایت خبرگزاری صداوسیما،

ها مورد هآینده محتملی که دهه قبل نسبت به رسان     

می قرار  جدی  رسانهبحث  همگرایی  با  امروزه  به ها  گرفت 

داده دور،  ارتباطات  و  پیوسته  با حقیقت  را  جمعی  و  ای 

گی به شکل یک رسانه واحد درآورده است. همگرایی چارپیک

هایی قابلیت.  با وجود دیجیتالیزه شدن ممکن شدها  رسانه

ها در قالبی یکسان پخش و با  همچون صدا، تصویر و داده

شوند   ذخیره  مناسب  کامپیوتری، فناوریبا    وکیفیت  های 

هستند.   دسترس  در  تلویزیونی  حتی  و  پدیده موبایلی 

تر همگرایی امکان دیگری را به مخاطب داد و آن گسترده

ها بود که ران در استفاده از رسانهاربشدن حوزه عمل ک

فعال برای   روندی کهبا آن بر زمان و مکان مسلط شدند.  

پیش مجازی  فضای  میآینده  اشیابینی  اینترنت  است  ءشود، 

ء و  که مطابق این روند به بسیاری از چیزها شامل اشیا

پیرامون محیط  به    وسایل  و  متصل  اینترنت  شبکه  به  که 

اپلیکیشن در وسیله  موجود  هوشمندتلفن  های  تبلت  های  و 

به زبان ساده،   ءشوند. اینترنت اشیامیکنترل و مدیریت  

ای است که از طریق  ها با شبکهارتباط سنسورها و دستگاه

توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. آن می
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سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با    تواند بهاین مفهوم می

های تلویزیون باشد و یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت

و یخچال گرفته تا   باسشوییشهری و ترافیک. از ماشین ل

شوند و این  به هم وصل می  ء ؛ از طریق اینترنت اشیاپوشاک

ها اربر بسیاری از دستگاهشود تحت کنترل کشبکه باعث می

  .)همان( به هم مرتبط شود

ینده نزدیک اینترنت اشیاء با توجه به اینکه در آ     

قدرت کنترل محیط را نیز    ،یابد بنابراینسلط میقالبی ت

آورد خواهد  تولید،   بدست  امکان  هم  صورت  این  در  و 

شود هم محیط  انتشار و توزیع اطالعات به کاربران داده می

کرد.  خواهد  کنترل  نیز  را  آن  مجازی  البته  و  پیرامون 

می اشیاء  اینترنت  با  خود  کاربران  محیط  با  توانند 

 استرد استفاده  که مو  را  ند و اشیایینارتباط برقرار ک

کنند کار  آنها  با  و  کرده  روشن  یا  لحاظ  .  خاموش  از 

اینترنت رسانه در  کاربر  نیازهای  و  ترجیحات  نیز  ای 

اشیا  ءاشیا اینترنت  این  و  شده  ادرک  نیازهای ء  که  ست 

-ای )خبری، سرگرمی و آموزشی( کاربر را فراهم میرسانه

ن و تلویزیو  ،کند. به طور مثال به محض خوابیدن کاربر

کند که اربر اعالم میها را خاموش کند و یا حتی به کچراغ

ای دنبال کند اخبار جدید را در چه زمانی و از چه رسانه

های ارتباط جمعی و سیستم یک طرفه انتقال و نقش رسانه

خود قرار داده و به طور کلی تغییر    تأثیرپیام را تحت  

  دهد.

  خصوصا  های تلویزیونی و  هایی، شبکهبا چنین پیشرفت     

های بزرگی روبرو  و محدودیتها  از نوع محلی آن با دشواری

د و بنوعی از طریق اینترنت و فضای مجازی به عقب  نشومی

می رانده  کاهش  نشو پس  آن  نتایج  بدترین  از  یکی  که  د 

پیش رسانه حاکم در  های  هاست که تا دههمخاطبان این شبکه

-کهکشان اینترنت با چالش  که با ظهور  شدجهان محسوب می

های تلویزیونی نیز باید  . شبکهی روبرو هستندهای فراوان

  خصوصا  ها و  با ارتباط مستمر با پژوهشگران عرصه رسانه

مآینده و  امکانات  ایجاد  و  برای لزوما  پژوهان  پژوهشی  ت 

چنین   در  بتوانند  تا  بیاندیشند  تدبیری  خود  آینده 

اگر  لطما  کمترینرقابتی   و  شوند  متحمل  را  ضربات  و  ت 

چنین نباشد قطعا با ریزش شدید مخاطب روبرو خواهند بود  

و به مانند رادیو و مطبوعات باید تلویزیون را نیز از  

رسانه ردههایی  جمله  کمتر  مخاطب  هرچنبا  کرد.  د بندی 
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و  شبکه تلویزیونی  با تلویزیون  خصوصا  های  محلی  های 

برنامه کردن  آداببرجسته  فولکوریک،  محلی،   و  های  رسوم 

م  سرگرمی  ایجاد  با  و...  محلی  خواست بازیهای  ورد 

ات خود ادامه دهند. در ادامه  توانند به حیمخاطبان می

رسانهبه   محلی  بحث  آنها  های  اهمیت  امروز و  دنیای  در 

 شود.پرداخته می

 

 های محلیرسانه -6-1-2

و تحوالت اخیر نشان از آن    فناوری تغییرات سریع در       

 بنیادین  تغییر  حال  در  تلویزیون  اکوسیستم  کلدارد که  

 پخش   ،این تغییر و تحوالت  میان  در  حال،  عین  در  و  است

استعمیقتحوالت    دارای  محلی  تلویزیونی محلی   پخش.  تری 

همگی  مستقل  ایستگاه  صدهاشامل   که   خدمت   در  آنهااند 

ها از مزایایی  این شبکه.  است   کشور  سراسر  در   محلی  جوامع

ی  آب و هواارایه اخبار و  زبان محلی،  استفاده از  همچون  

فولکلورمحلی موسیقی  ،  بازیو  و  ورزش  محلی،  ... و  های 

شبکه در  که  ماهوارهبرخوردارند  و  سراسری  کمتر های  ای 

داشت.  می سراغ  حذف نمی  ،بنابراینتوان  انتظار  توان 

ای را داشت اما باید سیستم پخش رسانههای محلی از  شبکه

به بررسی و تدقیق جدی همت گماشت   و با در این زمینه 

های محتمل پیش رو را شناسایی و های مستمر آیندهپژوهش

های محلی رقبایی ریزی کرد. برای شبکهبر اساس آن برنامه

ای، فضای مجازی و  های سراسری و ماهوارههمچون تلویزیون

و اجتاینترنت،   موبایلی  هر  ماعات  که  دارند  وجود   ...

مزیت دارای  بیکدام  مخاطبان  جذب  جهت  بزرگ  شمار های 

-های محلی باید به تولید برنامهشبکه  ،بنابراین  .هستند

های رقیب امکان تولید وجود ند که در رسانهنهایی دست ز

وجود    ندارد. واقع  تلویزیون در  و  رادیو   روزنامه، 

کاربردهای اینترنت از طریق انواع   ،ایسراسری و ماهواره

وس اقسام  خبرگزاریو  پوشش  و  روز  ارتباطی  ها ایل 

دم خارج های محلی را از متن زندگی مراند رسانهنتوانسته

ها و های محلی دارای پتانسیلکنند. در ایران نیز شبکه

فعالیتظرفیت عرصه  در  فراوانی  رسانههای  هستندهای   . ای 

ها از جمله مکتوب و  یی که در رسانههابندیعلیرغم دسته

وجود دارد غیرمکتوب، دولتی و غیردولتی، محلی و سراسری  

رسانه ایران  در  و  خصوصا    هاولی  رادیو  عرصه   در 

 . شوندمرکز و استانی تقسیم میبه  تلویزیون،
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های ملی بندی در واقع شکلی از رسانهاین نوع تقسیم     

ذهن   به  را  محلی  می و  رسانهمتبادر  که  در  کند  که  هایی 

رسانه هستند  )همچون  تهران  ملی  عموما  صداوسیما های 

ها هایی که در دیگر استان( و رسانهرسانه ملی  عنوانبه

رسانه می هستند  محسوب  استانی  یا  محلی  در های  شوند. 

زیرساخت  فناوریتغییرات  حالیکه   رسانهو  امروزه های  ای 

باعث بهم خوردن چنین مرزبندی شده و هر شبکه استانی در 

به بیان    کجای ایران و حتی دنیا قابل دریافت است.هر  

شیشه دنیایی  امروز  دنیای  بین دیگر،  دیواری  و  است  ای 

صری که با نام پسامدرن و ع  ها و اقوام وجود نداردملت

محدودیت از هر  ها بدون  شود عصری است که رسانهشناخته می

هر چند در این    رسند.مرزی عبور کرده و به مخاطبان می

جهانی نوین  غرب  نظم  بر   ویژهبه،  تسلط  صدد  در  امریکا 

اما   است  جهانی  عمومی  به محلیافکار  پایبندی  و  گرایی 

آیینارزش و  دیده ها  جهانی  گستره  در  شدت  به  بومی  های 

ا  شود.می مرزهای  که  اروپا  اتحادیه  در  قتصادی حتی 

داری و بسیاری از برداشته شده و از الگوی نظام سرمایه

کنند نگرانی نسبت های مشترک در زندگی استفاده میآموزه

گرایانه نه تنها کم نیست  به استقالل طلبی و تمایالت میهن 

شورای  سوی  از  رسمی  بصورت  آن  وجود  روزها،  این  بلکه 

است گرفته  قرار  تایید  مورد  نقل به  )سعیدآبادی،  اروپا 

در ایران و پس    .(1393  ، پرستحلیلی جوان-سایت خبریاز  

آوایی تمامی اقشار مردم رقم با هم  که  انقالب اسالمیاز  

در پی ایجاد امکانی برای اقوام، تصمیم به احداث   خورد

های رادیویی و با تاسیس شبکه  ه شدهای استانی گرفترسانه

هر   در  استانی  تلویزیونی  نوع محلی  ،استانو  از  گرایی 

  .شدای به واقعیت تبدیل رسانه

مختصات و شناسنامه فرهنگی هر بخش آنچه مبرهن است       

رسانه در  کشور  میاز  دیده  آن  محلی  محیط   شوند.های 

در   عامل فرهنگ قرار دارد.  تأثیرپیرامونی به شدت تحت  

استان مرزی  تمامی  شاهدمیهای  و   توان  فرهنگی  قرینه 

همجوار   مرزهای  سوی  آن  در  حاضر،   .بودزبانی  درحال 

بیشتر    باشدنظامی  تهدیدات مرزی و فرامرزی بیش از آنکه  

است. نرم  و  باره    فرهنگی  این  سپر رسانهدر  محلی  های 

غرب  در  ایراندفاعی   فرهنگی  تهاجم  کشورهای   برابر  و 

مناطق و بین اقوام و    و تبلور عینی وحدت ملی در  همسایه

های محلی از مرزهای دفاع رسانه  نواحی مختلف کشور است.
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است. چندالیه  کشور  هویتی  و  کمربند   فرهنگی  اول،  الیه 

الیه دوم، مناطق حائل و میانی کشور و ،  های مرزیاستان

های محلی در هر سه رسانه  های مرکزی است.الیه سوم، بخش

مدافع نقش  می  الیه  بازی  را  بنابراین   کنند.فرهنگی 

-و استان  هرچه از مرکز به سوی پیرامونشایسته است که  

باید بر نقش و آثار فرامرزی و شود  های مرزی نزدیک می

رسانه شودخارجی  افزوده  محلی  محلی؛ رسانه  .های  های 

منطقهقدرت سطح  در  ایران  ظهور  درحال  جهانی های  و  ای 

و  سیاست  هستند. به  برنامه گذاران  باید  کشور  کالن  ریزان 

نقش این عناصر هویت ساز، وحدت بخش و امیدآفرین وقوف 

بیابند. ویژه   بیشتری  توجه  امر  این  به  مسئوالن  باید 

چنین  رایج سیاسی به    رویکردهایفارغ از  داشته باشند و  

با شناخت کافی و برنامه عملی وارد  ای مهمی  ظرفیت رسانه

این  بهرهچراکه  .  شوند از  ابزاری  -می  پتانسیلبرداری 

استان هم  و  نظام  هم  عدیدهتواند  مشکالت  با  را  ای  ها 

هزینه و  کند  شود.  روبرو  تحمیل  سنگینی   ،بنابراینهای 

گذارتر تأثیربرای افزایش قدرت ملی، وحدت ملی و حضور  

عرصهرسانه در  محلی  منطقههای  ملی،  داخلی،  و های  ای 

-ای بینهای رسانهرقابت نرم با قدرت  درای و  فرامنطقه

می که  مرزهای المللی  کنار  در  را  خود  منافع  خواهند 

ها بهای بیشتری ، باید به این رسانهپیگیری کنند  ایران

گذاری اصولی ریزی درست و سرمایهداده شود و با برنامه

رفت پیش  نظام  اهداف  پیشبرد  جهت  های رسانه  زیرا  .در 

وسیعی که با مردم مناطق و نواحی    محلی بدلیل سطح تماس

نقش نرم و    توانندمیخود دارند و با آگاهی بخشی باالیی  

خو ایفا  ددفاعی  رویکرد   .کنند  را  که   کندمیثابت  این 

زا از های بومی و توسعه درونگرایی، توجه به ارزشمحلی

-باالتری نسبت به جهانی شدن، ارزشدرجه اهمیت به مراتب  

تشکیالت حکومتی جمهوری   .زا داردتوسعه برونهای خارجی و  

نوع  از  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  همانند  ایران  اسالمی 

کند و در  بسیط است و از ساختار نظام فدرالی پیروی نمی 

استان نقش  حاکمیت  آن  و  است  شده  تعریف  مرکز  از  پس  ها 

دارد. تاریخی  عمق  ایران  در  مرکزی  ضرورت   حکومت  اما 

مع به  آن  نقش  وجودی  انگاری  نادیده  یا  و  تضعیف  نای 

نیستاستان استان  .ها  عمومی نقش  افکار  هدایت  در  ها 

های محلی ظاهر  مناطق و نواحی مختلف کشور از طریق رسانه

استانمی و  درشود  پیرامونی  کمتر تأثیرجهت    های  پذیری 
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رسانه  از  و  مردم  همسایگان  محلی  بیشتر تأثیرهای  گذاری 

زبانان نقشی مضاعف دارند که باید  مرزها و همبر آن سوی  

رسانه شوند.  نقش تقویت  فقط  نه  اغراق  بدون  محلی  های 

نیروهای مدافع بلکه نقش نیروهای پیشرو فرهنگی را نیز  

های مردم کشورهای همجوار به رسانه  ایفا کنند.  توانندمی

ایران )مثال مناطق مرزی جمهوری آذربایجان به شبکه محلی  

-صورت هم  دارند و این ظرفیت در  1اعتماد  اردبیل(سبالن  

افزایی و به حداکثر رساندن توان موجود که حد آن بسیار  

می اینهاست  از  همفراتر  و  حداکثری  جذب  گرایی تواند 

رسانه باشد.  داشته  درپی  بیشتری  شامل  فرهنگی  محلی  های 

سایتنسخه و  محلی  نشریات  الکترونیکی  و  های    خصوصا  ها 

-ها فعالیت میکه در استان  رادیو و تلویزیونیهای  شبکه

قدرت درکنند؛  ملی،   های  سطوح  در  فرهنگی  ظهور  حال 

فرامنطقهمنطقه و  هستند.ای  است  ای  این  اصلی  که   فرض 

ای و جهانی  های منطقهدر محل برخورد منافع قدرت  ایران

بدنبال منافع خود هستند   ایرانو آنها در پیرامون    است

زهای جنوبی و منطقه خلیج فارس، دریای عمان و شبه  و مر

قاره هند، مرزهای شمالی و آسیای میانه، قفقاز و روسیه  

کشورهای  و  چین  افغانستان،  پاکستان،  و  شرقی  مناطق  و 

شرق دور و مرزهای غربی و عراق، ترکیه و اروپا و سایر  

مناطق دور و نزدیک به ژئوپلیتیک ایران ظرفیت بازیگری 

نقش   و  و  پیشرو  نیروهای  به  را  باالیی  بسیار  آفرینی 

های محلی این میان، نقش رسانه  دهند که درژیک میوایدئول

ایدئول و  فرهنگی  نیروهای  پیشروترین  مثابه  ژیک وبه 

نقل به  است )سعیدآبادی،  برخوردار  باالییایران از اهمیت  

خبری سایت  جوان-از  سطح چن  .(1393  پرس،تحلیلی  انچه 

افق و  برنامه  تحلیل  کشورنگاه  ارشد  مجریان  و  ، ریزان 

لی، ساختار سیاسی، قانون اساسی، ایران و منافع م  اهداف

های راهبردی با استفاده از تمامی و پیگیری برنامه  1404

های های مرکز و رسانههای محلی و ملی باشد رسانهظرفیت

خواهند بود و    دستیابی به اهداف مورد نظرمحلی دو بال  

حتی در این حرکت   شوند.این دو، هرگز رقیب یکدیگر نمی

تر آن از سوی  فکری و پوشش مناسبروبه رشد و فزاینده، هم

میرسانه باعث  مرکز  رسانههای  ظرفیت  در  شود  محلی  های 

رسانده  حداکثر  به  و  معرفی  بازشناسی،  خوبی  به  کشور 

 
)درمانی، تفریحی، زیارتی( آذربایجانی در شهر . مصاحبه با توریستهای  1

 اردبیل
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برجسته با  و  رسانهشوند  نام  محسازی  ایران، های  در  لی 

فرهنگهمه   شناخت  محلی،  اخبار  کسب  برای  و بتوانند  ها 

ها و نیازهای محلی و آشنایی ا، رصد پیشرفتهخرده فرهنگ

ج از غبا  کشور  مختلف  مناطق  و  نواحی  مقتضیات  و  رافیا 

رسانه ایرانطریق  به  محلی  کاملهای  اخبار  شناسی  و  تر 

یابند.جزیی دست  رسانه ق  تر  ظهور  درحال  محلی درت  های 

برنامه و  همریزیایران  باعث  آن  برای  مناسب  افزایی های 

مرکز استان-رابطه  و  برنامه-استان  تحقق  و  های استان 

شد خواهد  کشور  بر شبکه.  )همان(  راهبردی  استانی  های 

با اسناد  چشمالاساس  همچون  سند   20انداز    دستی،  ساله، 

دستورالعمل و  شهرستان  و  استان  سازماتوسعه  ن  های 

طرح تطبیق  به  اقدام  محصوصداوسیما،  و  با  ال ها  خود  ت 

وه الکنند و همواره در تولید برنامه، عمقتضیات بومی می

ها، افزایش اعتماد آنها بر جلب رضایت مردم از برنامه 

برای دستیابی .  دنگیربه رسانه ملی مورد توجه قرار می

تلویزیونی های  شبکه  خصوصا  های محلی  رسانهبه این اهداف،  

پیشرفت با  اگر  شواستانی  همراه  روز  نظر  نهای  از  و  د 

رسانهفناوری ابزارهای  متنوع  ،  محتواهای  و  روز  ای  به 

گرایی و مبارزه توانند در ایجاد و تثبیت محلیمی  ،باشند

رسانه با  فرهنگی  و  حداکثری نرم  جذب  جهت  در  دیگر  های 

فرامرزی  مخاطبان  دیگر  جذب  همچنین  و  محلی  مخاطبان 

استان  دیاسپورا  خصوصا   دیگر  در  مهاجر  بومیان  و و  ها 

های کشور ها و آرمانکشورها در جهت تعالی و رشد سیاست

 . بردارندهای اساسی نیز گام

  

  پژوهش پیشینه -2-2

یزیون در این  سرگرمی و نقش و جایگاه تلو  حوزهبحث       

ادی و چـه بـه لحـاظ فرهنگـی و  چـه از نظـر اقتصـ  حوزه

اجتماعی در داخل ایران زیاد مورد توجـه قـرار نگرفتـه 

در طـی   پـژوهشان ایـناست. از جمله مواردی که پژوهشـگر

ی و دانشگاهی بـه  سسات و مراکز پژوهشؤجعات خود به ممرا

 :ندآنها دست پیدا کرد

های گزارشی است منتشر شده از سوی یکـی از پژوهشـکده  -1

هندی که در ایران توسط علی هاشـمی گیالنـی ترجمـه شـده  

و صـنعت سـرگرمی در    هارسانه»عنوان  است. این گزارش با  

است که به بررسی نقش تلویزیون هندوسـتان در   «هندوستان

 5بـر چشـم انـداز    تأکیـداین صنعت در زمان حاضر و با  
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های مختلـف باشد. این پژوهش پس از بررسی رسـانهساله می

هندوستان بر روی تلویزیون متمرکـز شـده و  بـه ارائـه  

ها و  نقاط قوت و ضعف تلویزیون هندوستان و مطالعه فرصـت

تهدیدها پرداخته است و در نهایت به ارائه راهکارهـایی 

سرگرمی این کشور در    حوزهبرای افزایش سهم تلویزیون در  

های مهم این اسـت  مرکز شده است. از جمله یافتهآینده مت

رسانه و سرگرمی شـامل تعـداد    حوزه که بخش تلویزیون در  

هایی است که مسـتقیم و غیرمسـتقیم بسیار زیادی از شرکت

پردازنـد. بـر خـالف به ارائه خدمات به مشتریان خـود می

گذشته صنعت سرگرمی از حالت سنتی خود خارج شــده اسـت و  

اند ها توانسـتهاز ابزارها همچـون رسـانهای  طیف گسترده

تنوع بسیار زیادی به صنعت سرگرمی بدهند. در حال حاضـر  

(  1دهـد:  تلویزیون در سه قالب به مشتریان خود خدمات می

( تلویزیـون در قالـب فضـای 2تلویزیون در قالب سـاده.  

ای. در هر های ماهواره( تلویزیون در قالب شبکه3مجازی،  

های خـود برنامـه منتشـر لویزیون برای مشـتریسه حالت ت

کند و از این جهت سهم قابل توجهی در جلب توجه مـردم می

های تلویزیــونی در قالــب فضــای  هــا و شــبکهدارد. کانال

ای بـا گـرفتن حـق اشـتراک از های ماهوارهمجازی و شبکه

شـوند )هاشـمی گیالنـی، بینندگان باعث رونق این صنعت می

1395 .) 

ارایه شده است بیش از یک   2007گزارشی که در سال  در    -2

ســوم جمعیــت ایــاالت متحــده آمریکــا دارای حــق اشــتراک  

ای و های رسـانهاند. همانطوری که فناوریتلویزیونی بوده

های صنعت سرگرمی، دائما در حـال تغییـر و تحـول فناوری

هستند، خدمات ارائه شده به بینندگان در تلویزیـون هـم 

ال تغییر و تحول بوده و باید باشد. مطالعات دائما در ح

دهنـد کـه همزمـان بـا در ایاالت متحده آمریکا نشـان می

های جدیـدی شـکل هـا، رسـانهتغییر و تحول سـریع فناوری

اند خود را با ماهیت  های قدیمی تالش کرداهگرفته و رسانه

ها مطابقت دهند. با آنکه در ایران توجه مناسـبی فناوری

های رگرمی نشده اما برخی موسسـات و پژوهشـکدهبه صنعت س

ای به مقوله صنعت سرگرمی اروپایی و آمریکایی توجه ویژه

اند. در این بـین، موسسـه  با تمرکز بر نقش رسانه داشته

های سـالیانه در خصـوص گـزارش کینزی با انتشار گزارشمک

است. این موسسه در گزارش خـود بـه  جهانی رسانه پیشقدم  

هـای اقتصـادی، های مختلـف در بخشیگـاه رسـانهبررسی جا
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ات سیاسی و روانی آنها پرداخته است که  تأثیراجتماعی و  

ها در  ای به نقش و جایگـاه ایـن رسـانهاخیرا توجه ویژه

 (. McKinsey, 2015توسعه صنعت سرگرمی شده است )

در ایــن زمینــه موسســه مطالعــاتی بــالیوود، برخــی   -3

های فعال در حوزه هالیوود و بسیاری از موسسات پژوهشکده

انـد. گـزارش افزاری به مطالعه صنعت سرگرمی پرداختهنرم

انداز صـنعت رسـانه و سـرگرمی" کـه توسـط "چشمسالیانه  

شـود بـه بررسـی وضــعیت صـنعت موسسه دیلویـت منتشـر می

های مختلف آن با تمرکز بـر رسـانه  د و بخشسرگرمی، ابعا

هـا از سـوی بسـیاری از شـود کـه ایـن گزارشپرداخته می

های ها مورد تایید بوده و با حمایت برخی سـازمانسازمان

هـایی شــوند. بـه جـز گزارشالمللی تهیه و تـدوین میبین

ها جلد کتاب و مقاله در خصوص صـنعت سـرگرمی و رسمی، ده

بر تلویزیون منتشر شده    تأکیدرسانه با  بخصوص سرگرمی و  

پژوهانــه در جهـت  است که در اغلب آنها با نگاهی آینـده

 وضعیت آینده رسانه و صنایع سرگرمی تمرکز یافته است.

هـای مؤثــر شناسـایی پیشـرانپژوهشی دیگر با عنوان    -4

در    1394ال  سکـه در    هـا در ایـرانبـر آینـده خبرگزاری

گذار تأثیرهای  ایی پیشرانس دف شناه  عودی باسارا مستوسط  

از روش دلفی    استفادهور و بـا  کش  ایهده خبرگزاریر آینب

. در شگاه علوم تحقیقات تهران انجام یافتـه اسـتندر دا

د نـری هدفمیگهای نمونهشق روطریخبـره از    18  پژوهشاین  

. در انـدشدهپنـل دلفی برگزیده    عنوانبهه برفـی  لو گلو

چهــار دســته   پیشــران شناســایی و در  43  پـژوهشاین  

 حقــوقی،  -هــای سیاســی هــای فنـــاوری، پیشـــرانپیشـــران

هـای اقتصـادی  اجتمـاعی و پیشـران  -هـای فرهنگـیپیشران

 پیشران  21  مصاحبـه،  ان طی چندصند. متخصاهشد  بندیدسـته

انـد. بینـی کـردههای ایـران را پیشخبرگزاری  در آینـده

ها که مورد توجـه پـژوهش بـوده از جمله مهمترین پیشران

 ل کـتر پهنـای بانــد در  شـگسترش هرچـه بی:  عبارتند از

نی بسـترهای نـوین یجـایگز،  کشـور و در میـان مخاطبـان

خبرهـای   تولیـدهـای وب جدیـد(،  )نسـل  هاخبرگزاری  برای

هـای ، بـازتعریف ماموریـتهـای گونـاگونفرمت   تحلیلی با

شدن   شکسته  خصوصی و...(،  ها )نگاه جهانی، حریم خبرگزاری

ها رقابت رسانه،  حفاظت از منافع معنوی،  ایانحصار رسانه

 بـاهـا  خبرگـزاریارتباط دوسویه  ،  ترشبی  هجتو  بلج  برای

 .مخاطب
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ؤثر بـر مـي  طـروندهای محی  ای پژوهشی با عنوانمقاله  -5

موضـوع ر  کشــواله  سـ  20انداز  چشـم  آینده رسانه ملي در

 کاری طاهـر روشــندل اربطـانی، است کـه بـا هم  ایمقاله

شـده و   مجید باللی نوشـته  محمـد مهـدی ذوالفقـارزاده و

ـــتان  ـــه 1393در تابس ــژوهش در فصلنام ــدیریت  پ ــای م ه

، صداوسـیما بـا پژوهشاست. در ایـن    منتشر شده  راهبردی

  رسـانهیـک    جایگـاه و کارکردهـایش، مشــابه  توجه بــه

شناسایي عوامـل   ده است. همچنین پـس ازشارتباطي تبیین  

لي  صـهـاي اجهانـي و پیشران   مقیاس ملي و   کلیدي مؤثر در 

( کفناوریـ  سیاسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و)   در چهار حوزه

ســال    هـاي کلیـدي سـازماني در دهها و قابلیتتوانمندي

ده بینی شـپیش   1404افـق    آینـده سـازمان صداوسـیما تـا 

 انجـام  پـژوهشآنچـه در مرحله پویش محیطـي ایــن    .است

ي و محـیط وممع  ايهدر محیطمتغیر    138گرفتـه، شناسـایي  

ا، مقـاالت و هـگزارش  مطالعات  نزدیک صنعت اسـت کـه حاصل

ر  گـوزه ارتباطات، رسـانه، فرهنــگ و دیح  های متعددکتاب

تن    43  طه توسمرتبط است. این متغیرها طي چند مرحل  وملع

پژوهشـگران ایـن   است.  بندي شدهاز خبرگان پاالیش و دسته

بین مدیران ارشد و کارشناسان   مقاله، افراد خبره را از 

م تحصـیالت مـرتبط اند کـه هانتخاب کرده  يلره رسانه مبخ

عملیـاتي    ها تجربـه هـم سالها داشتند و  یکي از حوزه   با

پایــان ایــن   ریزي کـالن. درناخت رسـانه و برنامهدر ش

زیربخش در صـنعت    هاده  دي و تنظیمي باکلیروند    27دوره  

 . تعیین شده است محیطيپیشران  29رسـانه و 

دهـد ایـن نشان مـی های فوق  پژوهش  بندی و بررسیجمع     

و بر روی موضوعاتی همچـون پژوهی  در حوزه آیندهها  پژوهش

ابعاد ملـی ها، سینما و تلویزیون هستند که در  خبرگزاری

انـد. هـر چنـد تـا جـایی کـه المللی پرداخت شـدهو بین

هـا و مراکـز ها، موسسـهبه سایت  تا حد امکان  انپژوهشگر

اما پژوهشـی در   ندمراجعه کرد  تحقیقاتی ایرانی و خارجی

. دنـپیدا کن  ندهای محلی نتوانستپژوهی رسانهحوزه آینده

پـژوهش حاضـر های مهم  یکی از تفاوتدهد  ها نشان میبررسی

هـای های دیگر بررسی موضوع مهمی همچـون رسـانهبا پژوهش

تلویزیون استانی است که در آینـده یکـی از    خصوصا  محلی  

های مهم و پرنفوذ در مخاطبان محلی خواهـد بـود و  رسانه

از قدرت نفوذشان کاسـته های سراسری  علیرغم اینکه رسانه

ه محلی بودن،  های محلی با توجه بخواهد شد اما تلویزیون
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اخبار و وضعیت آب و هـوا، زبــان و فرهنـگ، فولکلـور و 

داشت مخاطبـان محلـی خـود را موسیقی توانایی جذب و نگه

تواننـد جـذب مخاطبان بیشتری را مـیخواهند داشت و حتی  

کنند. در این زمینه استفاده بهینه از صـنعت سـرگرمی و  

ی محلـی هـاسازی این صنعت در رسـانههای آن و بومیمؤلفه

هاست که  های این پژوهش با دیگر پژوهشیکی دیگر از تفاوت

اسـت امـا در    مـؤثر ای مهـم و  فعالیت رسانهبرای تداوم  

های دیگر اغلب موارد جدی و غیر از صنایع فرهنگـی  پژوهش

نکته دیگری کـه نشـان از تفـاوت  مورد تحقیق بوده است.  

خـاص   هایپیشرانپژوهش حاضر با دیگران دارد استفاده از  

هـا، در حوزه مرتبط با سرگرمی است کـه در اغلـب پـژوهش

هـای کلـی همچـون سیاسـی، اجتمـاعی، مقولهبا    هاپیشران

های مورد بررسی هم این  اند که در پژوهشفرهنگی مشخص شده

وجود دارد اما در این پژوهش با تدقیق در موضـوع   مسئله

ه تغییـرات در ها بیشتر در حـوزخاص صنعت سرگرمی پیشران

ک و رقبــای  فناوریــماهیــت وجــودی مخاطبــان، تغییــرات 

های محلـی و تغییـرات در محتواهـای سـرگرمی و تلویزیون

باشد که باعـث شـده ایـن پـژوهش بـا  تفننی مورد بحث می

همچون روش مشـابه   مواردی  بندی مناسبی پیش برود.چارچوب

ها با روش دلفی و مصـاحبه بـا متخصصـان، با دیگر پژوهش

هاسـت جـزو ای کـه پـیش روی رسـانهتمرکز در نوع آینـده

 عنوانبـهکه در ادامه پـژوهش،    هستندها  های پژوهششباهت

کمـک از آنهـا    انپژوهشـگر  است کهو مسیری طی شده  الگو  

 .اندگرفته

 

 ندی بجمع -3-2

ماهیت صنایع فرهنگی با توجه به زیربناهای تاریخی      

را در   ای است کـه هـر کشـوری کـه آنآن بگونه  فناوریو  

هـای ی فرهنگی خود قرار دهد قطعـا بهـرههااولویت سیاست

فراوانی در این فرایند بدست خواهد آورد. صنایع فرهنگی 

ها و تولید محتواهـای امروزه با ابزار قرار دادن رسانه

کننده که مخاطبان با توجه به شرایط زندگی، کـار    سرگرم

، آنهـا را بیشــتر مشـغول  اندو محیط به آن نیازمند شده

هـای مؤلفـهسـیر فرهنگـی،  خود ساخته است و در بطن این  

-ها به مخاطبان انتقال میصاحبان رسانهفرهنگی و سیاسی  

هـای خـود طوری که هم مردم را به عقاید و دیدگاه   .یابد

نـد. از طـرف  آورو هم سود سرشاری بدست می  کنندنزدیک می
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صـنایع فرهنگـی بـا  هـای جدیـد،  دیگر نظریات و دیـدگاه

وجـود    کننـد ونیازهای مشروع جوامع برخورد مـی  عنوانبه

-تـر مـیک ضـروریفناوریهای  آنها را با توجه به پیشرفت

یل اصلی آنها هم شکسته شدن مرزهای انحصـاری  و دل  دانند

های فرهنگی بوسیله صنایع فرهنگی است کـه هنری و فعالیت

دنیا امکان دسـتیابی و اسـتفاده را    مردمهمه  باعث شده  

 پیدا کنند. 

اجتماعی نسبت به تولید  -در واقع با نگاهی اقتصادی     

توان ارتباط فـرد و جامعـه را صنعتی محصوالت فرهنگی، می

ارتقا داد. صنایع فرهنگی با برجسته کردن ابعاد سرگرمی 

هـم آن، هم باعث ایجاد لذت بیشتر برای مردم و  و تفننی  

دهد و از  های الزم را به جامعه انتقال میاطالعات و آگاهی 

وارد شدن جوامـع بـه دوران مدرنیتــه و غلبـه    طرف دیگر

که از نتــایج منفـی    ی شدن زندگیماشینعقالنیت ابزاری و  

های گوناگون اجتماعی بـود باعـث شـد تـا صـنعت آن آسیب

پا به عرصـه وجـود    سرگرمی برای مقابله با چنین عوارضی

هـا از ابـزار  گذارد و برای تثبیت آرامش و کـاهش آسـیب

مهمی بنام رسانه کمک گرفت. این صنعت عالوه بر اسـتفاده  

بخش   عنوانبهسرگرمی،  کردن  ها و همگانی  گسترده از رسانه

مهمی از اقتصاد جهانی درآمد و در توسعه اقتصـادی نیـز  

این از جمله کارکردهای فراوانی گذاشت. گذشته از    تأثیر

ها، تفریح و سرگرمی است که با هدف پـر کـردن مهم رسانه

و رهانیدن افراد از    اوقات فراغت، ایجاد شادابی و نشاط

جویی با مخاطبان ارتباط های روزمره و ارضا حس لذتدغدغه

هـا نیـز در در کنار این وضعیت، رسـانهکنند.  برقرار می

درون خود دارای شرایطی هستند که وجـود رقابــت را جـزو  

بـا آنکـه ظهـور یـک  ماهیت ذاتی آنها قرار داده اسـت.  

ببــرد امــا   رســانه نتوانســته رســانه قبلــی را از بــین

ن را تحـت گذاری و میزان مخاطبـان آتأثیرتوانسته قدرت  

قـرن بیسـتم کـه   30و    20هـای  قرار دهد. در دهـه  تأثیر

قـدرت خـود رادیو بسیار قدرتمند بود با ظهور تلویزیون  

ر قـرن بیسـتم را از دست داد و تلویزیون هم که تا اواخ

ی ای بود بـا آمـدن اینترنـت و فضـاقدرت بالمنازع رسانه

. بـا توجـه بـه مجازی از قدرت و مخاطبان آن کاسته شـد

هـای که بیشتر به نفع رسـانه  فناوریهای  تحوالت و پیشرفت

مجازی است تلویزیون برای سرپا بودن باید تالش بیشـتر و  

 تغییر و تحوالت زیادی را شاهد باشد. 
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بـا چنـین در واقع تلویزیون بـرای ادامـه رقابـت       

تحوالتی باید با توجه به تغییر ماهیت مخاطبان، تغییرات 

ک و تغییرات محتوایی بتواند با تغییرات هماهنـگ فناوری

-های جدید هـمفناورییت مخاطبان و هم با  شده هم با ماه

محتواهای سرگرم    خصوصا  آوا شده با تغییر در محتوای خود  

کننده بتواند از مخاطبان فعـال امـروزی کـه مخاطبـانی 

شوند را بـا خـود  سرسخت بوده و براحتی مغلوب رسانه نمی

برای این چنـین شـرایطی، تلویزیـون بایـد   همراه سازد.

هـایش نیـز  به آینده خود و فعالیـت دن  روز بوعالوه بر به

پژوهـی بـا آینـدهتدبیری بیاندیشد کـه در ایـن زمینـه  

-ای مطلوب میهای محتمل و ترسیم آیندهدستیابی به آینده

رو را مجسم کرده و به تلویزیون طـرح و  تواند شرایط پیش

هـای مسـتمر و برنامه ارایه کند تا بتوانـد بـا پـژوهش

به ادامه راه امیدوار باشـد. همـانطور های محیطی  بررسی

هـایی کـه در پیشـینه های انجام یافته و پژوهشکه پژوهش

دهند که بدون پژوهش و بررسی دقیـق  اند نشان میمطرح شده

ن براحتی موفـق توا، محیطی و مخاطبان نمیایشرایط رسانه

غرب نیز با مورد توجـه قـرار پژوهان  بود. چنانچه آینده

ی رسـانه را ن نظریه تکاملی داروین هشت مرحله تکاملداد

های اولیه تـا بـه  اند و از انسانمورد بررسی قرار داده

-اند و طبق آینـدهامروز که دوران دانشی را ترسیم کرده

که در آن زندگی کامال دیجیتالی  ها تا مرحله الحاقی  نگری

رود. امــا از نظـر  الین را تجربه خواهد کرد، پیش میو آن

در ذائقـه مخاطـب  به تغییرات حاصله  محتوا نیز با توجه  

گیـری اسـت و نقـش و  شـکلنیز تغییرات بنیادین در حـال  

شـود و اهمیت صنعت سـرگرمی بـیش از گذشـته نمایـان مـی

های آینده نسبت به چگونگی ارائه ها باید برای سالرسانه

بـان فکـری محتواهای سرگرم کننده و جذب و نگهداشت مخاط

ک بـر فناوریـاز توسـعه  ای  اساسی بیاندیشند و هر مرحله

 ، انـدپژوهی بدسـت آمـدهاساس چارچوب متعین که با آینده

ریزی و اجرا شـود. در ایـن زمینـه ابتـدا بایـد برنامه

رویدادها مورد بررسی قرار گیرند، روندها در مرحله بعد 

و    اویرهای مورد نظر پیش برده شوند و تصبر اساس پیشران 

توانند پـیش آینـد، مـورد توجـه قـرار هایی که میوضعیت

گیرند و برای رسیدن بـه آینـده مطلـوب اقـدامات صـورت 

هـا و بایـد ارزشگیرد. برای رسیدن به چنـین فراینـدی،  

ای توصیف شوند، روندها در نظر گرفته شوند، اهداف رسانه
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ممکن و های  شرایط حاکم تبیین شود تا تصویرپردازی آینده

محتمل با توجه به تدوام شرایط موجود شـکل گیـرد و بـر  

 ای انجام گیرد.این اساس ابداع آینده مطلوب رسانه

هـای پژوهی شایسته است که روی رسانهیندهآ این نوع       

تواند تلویزیون هایی که میمحلی انجام گیرد. یکی از روش

ست. این  های محلی ارا در ادامه قدرتمند نگه دارد، شبکه

مزایایی همچون زبـان محلـی، اخبـار و   داشتنا با  هشبکه

هـای وضعیت آب و هوا، فولکلور و موسـیقی، ورزش و بـازی

، مجـال بـروز ندارنـدهـا  محلی و... که در دیگر رسـانه

 حـوزه سـازی آنهـا در گسـتره  عواملی هستند که با مفهوم

های محلی کرده توان مخاطبان محلی را جذب شبکهسرگرمی می

ا بررسـی  مشتریان دایمی نگه داشت. این مهم ب  عنوانبهو  

هـای نگرانـه و شناسـایی آینـدههای مستمر آیندهپژوهشو  

-های محلی مـی. از طرف دیگر شبکهپذیر استامکانمحتمل،  

سازی و نظم مصداق عینی مقابله با جهانی  عنوانبهتوانند  

بـرای    امریکـا  وصـا  خصنوین جهانی باشند که توسط غرب و  

ریزی شده اسـت. همچنـین بـا توجـه بـه  تسلط بر دنیا پی

اینکه در مرزهای ایران هر استانی با قرینـه فرهنگـی و  

تواند تهدیدات فرهنگی می  زبانی با کشور همسایه روبروست

-هـای محلـی مـینرم را شامل شود و در این باره رسـانه

و وحدت عینی اقـوام  توانند به مقابله با آنها پرداخته  

 را در ایران رنگ واقعیت ببخشند.
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 فصل سوم

 پژوهشروش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش -1-3

اینکه        به  توجه  رسانهپژوهش  این  در  با  ای مصرف 

 پژوهشمورد  طی ده سال آینده  از نوع سرگرمی  شبکه سبالن  

روش اصلی پژوهش بر اساس متد   ،بنابراین  ؛گیردقرار می

-باشد. اما قبل از اجرای این روش ابتدا پویشمیدلفی  

مورد بررسی قرار   رقابت  دور و محیطمحیط  هایی از نوع  

سرگرمی   حوزهبر    مؤثرجهت شناسایی عوامل  گرفتند. ابتدا  

دور و    یش محیطپوکه دربردارنده    شوددر رسانه تشریح می

مدل مفهومی پژوهانه،  رقابت است. برمبنای مطالعات آینده

ها و نظرات خبرگان، عوامل و عناصر  یش بر اساس دیدگاهپو

 مربوط به آینده مورد نظر شناسایی شدند.

و        شواهد  به  اتکا  با  حاضر  پژوهش  اینکه  به  نظر 

ها و اطالعات، داده  ،شد بنابرایننظرات خبرگان انجام می

های خبرگان  ط به گذشته تا به امروز و دیدگاهشواهد مربو

که با    نفعان منابع اصلی و ورودی پژوهش حاضر بودندو ذی

نسبت از  رسید. ترکیبی  سرانجام  به  فوق  منبع  دو  های 

( پوپر  که  هم  2008همانگونه  از   تأکید(  بسیاری  دارد 

پژوهانه مبتنی بر شواهد و نظرات خبرگان مطالعات آینده

هر پژوهش ورودی  اصلی  نفعان دو منبع  است و خبرگان و ذی

هستند.  آینده عملیاتپژوهانه  و  اجرا  پژوهش برای  سازی 
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شامل ابتدا   که  مرحله  این  در  شد.  آغاز  محیط  پویش 

اولیه های  ای، شواهد و دادهمطالعات اسنادی و کتابخانه

یعنی بعد  مرحله  به  اساس  این  بر  از بهره  با  بود  گیری 

 های نهایی تدوین شد.هیافت نظران و متخصصاننظرات صاحب

اقدامات      جمله  فرایند   از  در  مهم  و  اولیه 

میآینده محسوب  محیط  پویش  آن  پژوهانه  بدون  چراکه  شود 

امکان ادامه پژوهش بسیار سخت خواهد بود و نتیجه مطمئن  

آمد.   نخواهد  که  بدست  گلنهمانگونه  و  (  2012)  1گوردون 

موضعی یا سطح خرد    پژوهان پویش محیطمعتقدند همه آینده

این است که برخی از دهند و تفاوت آنها فقط در  انجام می

نظام و ساختار قوی برخوردارند. در پویش محیط با توجه  

روابط، اتفاقات و مسایل به جست و جوی اطالعات درباره  

حول و حوش پیرامون موضوع و بدست آوردن آگاهی و دانش  

برای همین   .روندبر آینده بشمار می  مؤثرهای  پدیدهالزم  

محیط بدست آید و  والت  شود هم جریان تغییر و تحباعث می

و مشخص شوند  هایی که نوظهور هستند  پدیدهقسمتی از  هم  

از آینده، که با آشکار شدن آنها  هایی هرچند ضعیف  نشانه

 رشاهیم)مند شد  در مسیر کار بهره  توان برای موفقیتمی

 . (1390 زاده،ینظر و یتیوال

پویش  های مختلف و متنوع از  نظر به ارایه چارچوب     

محیط، انتخاب یکی از آنها و مرتبط با موضوع پژوهش در 

نظبندی  هقطب تفکر  و  موضوعات  و  دماروندها  باره رمند 

نظران دو برای استفاده از صاحبکند.  آنها کمک شایانی می

که    گروه شد  گرفته  نظر  را    گروهدر  و اول  کارشناسان 

در  دادند که در حوزه رسانه و سرگرمی  متخصصانی تشکیل می

 سازی لیستحوزه آکادمیک فعال بودند که در مرحله نهایی

ها هم مشارکت کردند. خبرگان و تهیه و تدوین پرسشنامه

ای بودند که و خبرگان رسانه  سازاندوم شامل برنامه  گروه

سرگرمی   عرصه  در  زیادی  تجارب  شبکهصاحب  محلی در  های 

د به این دلیل انتخاب شدند که هم تخصص  بودند. این افرا

و  صداوسیما  سازمانی  مسایل  بر  هم  و  داشتند  موضوعی 

 .های استانی اشرافیت داشتندشبکه

 

 پویش محیط؛ دور و رقابت -2-3

ی  دو شکل از پویش وجود دارد کـه یکـ  در پویش محیط     

  در پویش محـیط دور و دیگـری پـویش محـیط رقابـت اسـت.  

 
1. Gordon and Glenn 



53 
 

  یگردآورارایه شده، آمده است:    تعریفی که از پویش محیط

 اطالعات  بودن  یتصادف  کاهش  منظوربه  طیمح  اطالعات  مندنظام

 ی بـرا  هیـاول  یهشدارها  آوردن  فراهم  و  سازمان  به  یورود

در   .کننـدیم  تیریمد  را  یطیمح  اوضاع  راتییتغ  که  یافراد

واقع پویش محیط با توجه به اهمیـت آن، در اکثـر متـون 

-روش و اقدامی معرفی مـی  عنوانبهپژوهی  مرتبط با آینده

-ای برای انجام مراحل دیگر مطالعات آیندهشود که مقدمه

نیز پـویش   پژوهیدر ادبیات رایج آینده  شود.ها محسوب می

 تکنیکـی بـرای انجـام چنـد وظیفـه شـامل   عنوانبهمحیط  

بندی ای دسـتهردآوری اطالعات، تحلیل و کـاربرد مجموعـهگ

بـر روی رویکردهـا و (  1999)  1شده از اطالعات اسـت. چـو

کاربردهای پویش محیط کار کرد و پس از مطالعات فراوان،  

و تحلیل اطالعـات موجـود دربـاره آن را فرایند گردآوری  

ریزی برای آینـده و ور تسهیل برنامهمحیط بیرونی به منظ

در ایـن .  نگارانـه تعریـف کـردهبردهـای آیندهتدوین را

دسـت ( نیز معتقد است: پویش محیط ب6719)   2زمینه آگویالر

آوردن و استفاده از اطالعـات موجـود دربـاره رونـدها و 

هـا در محـیط پیرامـون یـک رویدادها و روابـط میـان آن

( نتـایج پـویش 1993)  3اسینیهمچنین بزعم مسازمان است.  

ریزی راهبـردی معطـوف محیط برای مدیریت مسائل و برنامه

او بر ایـن   استداللبه آینده بیشترین استفاده را دارد.  

 پژوهی که از نتایج پویش محیط برای پیوند زدن آیندهاست  

بدین   .شوداستفاده می  استراتژیکریزی و مدیریت  و برنامه

معنا که استفاده از پویش محیط گام واسطی است کـه قبـل  

ریزی و مـدیریت پژوهی و بعـد از برنامـهاز انجام آینده

هـای گیرد. این تعریف البتـه بــا گامصورت می  استراتژیک

نگاری راهبــردی مکتــب الپراســپکتیو  پیشــنهادی در آینــده

-چراکه این مکتب بر سناریوسازی در آینده  ناسازگار است

پژوهـی را دهیوسـازی آینـر دارد و بدون سنا  تأکیدپژوهی  

کمـک    پویش محـیطفایده    گیرد اما با اینحالناقص فرض می

به فرآیند گردآوری اطالعـات از منـابع مختلـف اطالعـاتی 

منظور گردآوری همه اطالعات ممکن درباره یک سازمان یا به

هـای ن جهت وجود آن بـرای پـژوهشبه همی  مسئله خاص است. 

 باشد.پژوهانه ضروری میآینده

 
1Choo . 

2Aguilar . 
3Masini . 
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شد تا از در پویش محیط از میان رویکردهای مختلف سعی       

بنـدی برای طبقـه  ،مناسبی استفاده شود بنابراین  چارچوب

مند از  برای داشتن تفکر و تحلیل نظامروندها و موضوعات  

، سیاسـیکـه اختصـاری و حـروف اول    PESTچارچوب تحلیـل  

و بـا افـزودن ابعـادی   آوری است، اجتماعی و فناقتصادی

ــت ــون جمعیـ ــی، همچـ ــی، اخالقـ ــت محیطـ ــناختی، زیسـ شـ

-های آیندهغلب پژوهشاجتماعی/فرهنگی که مورد استفاده ا

شود و همچنین مورد ماهنامه فیوچریست چاپ میپژوهانه در  

، 1اسـالتر پژوهـی همچـون  اندیشمندان حـوزه آینـده  تأکید

. کـه در ایـن  اسـت 3گیکمپل و کرا ،2تونیو بر  نگتونیورت

 پایـه پسـت  رپژوهش نیز برای محیط دور از مدل ترکیبی ب

هـای برای همین حوزهاستفاده شده است.    بعالوه عامل اخالق

ینده شامل  ی برای دسته بندی عوامل و عناصر آ موضوعی اصل

اخالقـی    اجتماعی/فرهنگی، سیاسـی، اقتصـادی وفناورانه،  

 .(3-1)شکل  هستند

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 برای پویش محیط دور ترکیبیمدل  :3-1شکل
 

 
1. Slaughter 

2. Worthington, Ian. Britton 

3. Campbell, Craig 

 

 

محیط   

 دور

 فناوری

اجتماعی/ف

 رهنگی

 سیاسی
 اقتصادی

 اخالقی
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در کنار پویش محیط از نوع دور، پویش محیطی رقابت       

برای تحلیل محیط رقابت نیز    نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

مـدلی کـه  ای گوناگونی وجود دارد که از میان آنها  همدل

با توجـه   حوزهو در آن هر    مایکل پورتر ارایه داده است

را    حـوزهآن  به پنج عامل تعیین کننـده، وضـعیت رقابـت  

پنجگانه  وهش حاضر بود. عوامل  که مبنای پژ  تحلیل می کند 

، کاالهای ، میزان رقابت، رقبامخاطبانشامل  تعیین کننده  

پیـرز و رابینسـون، می باشـند )  تولیدکنندگانجانشین و  

  (.76، ص 1387
سازمان صداوسیما و درون آن شبکه استانی سببب ن ای از جمله های رسانهبا در نظر گرفتن سازمان     

عنوان به شبکه سب نای و تعریف کردن مخاطبان بالقوه  محیط رقابت رسانه  کنندهعنوان عرضهبهاردبیل  

مببورد   اسببتانای  کنندگان، مدل پورتر برای تحلیل محیط رقابببت در فیببای رسببانهخریداران و مصرف

بببر آینببده   مببؤ رپیشنهادی پورتر مجموعه عوامببل و عناصببر    هایمؤلفهبر اساس    و  قرار گرفت استفاده  

 (.3-2)شکل  سرگرمی در شبکه استانی سب ن شناسایی شد  حوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 مدل پورتر برای پویش محیط رقابت :3-2شکل                                       

 

محیط 

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

میزان 

 رقابت

 رقبا

 مخاطبان

تولیدکنن

 دگان
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رقابت  محیط  و  دور  محیط  از  که  مدلی  دو  به  توجه  با 

که یکی ترکیبی از مدل پست و دیگری برگرفته ارایه شد  

. بر این اساس پویش محیط شبکه سبالن  از مدل پورتر است

از این نظر  های فوق به انجام رسید.  با ترکیب شدن مدل

المللی ای و بینمحیط دور که در سطح استانی، ملی، منطقه

پست و برخی شود بر اساس مدل ترکیبی از  بندی میچارچوب

حوزه که پژوهشگر به آن اضافه نموده است، مجموعه عوامل  

در   آینده  عناصر  سیاسی،   پنجو  اقتصاد،  موضوعی  حوزه 

فرهنگ/جامعه،   تقسیمفناوری،  اخالقی  است.  و  شده  بندی 

رسانه محیط  که  نیز  رقابت  محیط  ی استانشبکه  ای  عوامل 

سرگرمی است   حوزهبر    تأکیدای آن با  سبالن و مصرف رسانه

عرضه در   رقبا،  شامل  پورتر  مدل  اساس  بر  و  گروه  پنج 

کنندگان، کاالهای جانشین، مصرف کنندگان و میزان رقابت 

  (3-3)  شکل زیر  ،شود که در مدلی ترکیبی از دو محیطمی

  بدست آمده است.
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و پورتر برای پویش محیط دور و محیط  PESTEمدل ترکیبی  :3-3شکل 

 رقابت

  

 روش دلفی -3-3

این  د آن،  ر  ماهیت  و  اهداف  به  توجه  با  خبرگان  وهش  ژپ  روشپژوهش  و  شواهد  بر   .است مبتنی 

برنامهتأثیر  عواملتحلیل    برای تولید  بر  های گذار 

سبالن  سرگرمی شبکه  دلفی  در  روش  روش    از  شد.  استفاده 

دست   به  برای  و  دلفي  موضوع  یک  مورد  در  اجماع  آوردن 

بازخورد شرکت  ارائه  در  به  که  است  هاي حوزه  کنندگاني 

هستند.  ک تخصص  داراي  یکسريلیدي  راندهاي   دلفي  از 

پرسشنامه یا  بپیمایشي  که  است  سه هایي  به  معمول  طور 

که اولین پرسشنامه بدون ساختار یا   گرددراند تعدیل مي

می ارسال  پاسخ  که  باز  زایشبهگردد  استراتژي   عنوان 

ميایده عمل  موضوعات ها  کلیه  آشکارسازي  آن  هدف  و  کند 

از هریک از متخصصین است و    مرتبط با عنوان تحت مطالعه

کند،   شود تا شخصا نتیجه طوفان مغزي برقراردرخواست می

هر نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح نماید و فهرست 

خود نظر  مورد  بطو  موضوعات  نام را  بدون  و  مختصر  ر 

پژوهش   از آنجا که روش(.  104:  1388)احمدي،    برگردانند

گر تکنیک  و  اکتشافی  و  توصیفی  نوع  اطالعات، از  دآوری 

ب است،  بوده  مورد   جایهدلفي  جامعه  از  آماری،  جامعه 

ده  از    دلفی  پژوهشکنندگان در    شرکت  .شدبررسی استفاده  

نفر بیست  می  تا  شامل  که  را  شرکتشوند،  تعداد  -حداقل 

 )هلمر،   دارد  پژوهشطراحی روش    کنندگان بستگی به چگونگی

بر مطلعان و   توجه به ماهیت این پژوهش که  (. با1:  1994

استوار   از  خبرگان  و  اساتیداز  نفر    17است  مدیران   ،

  سرگرمی، رسانه،حوزه    سازان، فعاالن و برنامهکارشناسان

استفاده شد تا اطالعات دقیق و    پژوهيآینده  و  ارتباطات

های برنامهبر آینده    گذارتأثیر  عواملخصوص    عمیقی را در

 .ارائه کنند در رسانه استانی کنندهسرگرم

 دهی عواملاسامی خبرگان در رتبه :3-1جدول 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 تخصص
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حبیب  1

 پورابراهیم

-دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه، تحلیل

 پژوهی و رسانهحوزه آیندهگر 

دکترای علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی  علی جعفری 2

 دانشگاه

دکترای فلسفه، عضو هیئت علمی  محمد بابایی 3

 گر رسانه دانشگاه، تحلیل

 کننده شناسی، تهیهدکترای جامعه محمد فرنام 4

دکترای علوم تربیتی، عضو هیئت علمی  خواهعلی خالق 5

 دانشگاه، پژوهشگر رسانه

کننده و مدیر دکترای ارتباطات، تهیه محسن کفیلی 6

 پخش شبکه سبالن

دکترای مدیریت استراتژیک، فعال حوزه  جاوید رخشانی 7

 تئاتر و رسانه

پژوهی، فعال حوزه فرهنگ دکترای آینده محمد سیمزاری 8

 و رسانه

گر حوزه تحلیلپژوهی، دکترای آینده علیرضا نصرتی 9

 رسانه

شناسی، پژوهشگر حوزه دکترای جامعه حمید نادری 10

 رسانه

اسماعیل  11

 افقاهی

دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر حوزه 

 رسانه

 دکترای علوم سیاسی، پژوهشگر رسانه منصور صالحی 12

پژوهش سابق واحد معاون سیما و مدیر  جلیل شامی 13

 کننده، تهیهمرکز اردبیل

ساز در معاون صدای شبکه سبالن، برنامه امین رسولی 14

 حوزه سرگرمی

 پژوهشگر حوزه رسانه سیاوش سکاکی 15

بهمن اسمعیل  16

 زاده

ریزی و نظارت، معاون پژوهش، برنامه

 کننده سیماتهیه

 پژوهشگر حوزه رسانه مهدی فالح 17
  

استخراج        شبکه  عوامل  برای  بر  تمرکز  با  سرگرمی 

استفاده   مورد  روش  سه  ترتیب  به  گرفت.سبالن  در    قرار 

گردآوری  به  اقدام  منابع،  مرور  روش  به  اول  مرحله 

های قبلی و مشابه در این حوزه، ها، مطالعه پژوهشداده

دادهدسته این  برخی بندی  شناسایی  برای  تالش  و  ها 

ه مورد مطالعه های اثرگذار در مورد موضوع و مسئلمؤلفه

و مرحله مرتبط با پویش محیط دور و محیط رقابت بدست   شد

های هدفمند در مرحله دوم اقدام به گرفتن مصاحبه  .آمد

خصوص   در  متخصصین  و  کارشناسان  سرگرم برنامهاز  های 

. در مرحله سوم از طریق شدتلویزیون  و نقش آن در  کننده  

د تا  شی تالش  های خبرگی و توسل به جلسات ذهن انگیزپنل

های شناسایی شده در دو گام قبلی تکمیل مؤلفهروندها و  

در مرحله چهارم از طریق فرایند دلفی اقدام به ند و  شو

 شد.  بندی میزان اهمیت و عدم قطعیت عواملرتبه



59 
 

ای در مشاوره، روش مناسـبی شیوه  عنوانبهروش دلفی       

علم است. ایـن  برای ترسیم کلی رویدادهای جاری در حوزه  

ی اسـت کـه بـا هـدف  اروش اغلب دارای فرآیندی دو مرحله

ــدگاه ــاهی از دی ــیعی از آگ ــتره وس ــدماتی، گس ــای مق ه

صاحبنظران، کار خود را با یک نظرسنجی پیرامـون موضـوع 

ها تلفیــق )مقابلـه و ترازیـابی( کند. سپس پاسخآغاز می

-کنندگان ارسـال مـیشده برای نظرخواهی دوباره از شرکت

شود سطح نسبی شایستگی خود شود. از صاحبنظران خواسته می

ها را ارزیـابی کننـد. ایـن روش از  دهی با پرسشدر پاسخ

-های اساسی برخوردار است که عبارتند از: فنـاوریویژگی

هـای آینـده. بـر ایـن های آینده، توافق جمعی و قابلیت

م  های اساسی دارد که باید با دقت تمااساس روش دلفی گام

طراحـی پرسشـنامه )نیازمنـد زمـان،   -1به انجام برسد.  

ی که شناسایی کارشناسان  -2اطالعات و مهارت فراوان است(  

  -3و سرگرمی اطالعات کافی داشته باشـند.  در حوزه رسانه  

ارسال دوباره نتـایج دور   -4ها  سازی پاسختحلیل و چکیده

تـدوین سـند نهـایی بـر پایـه   -5نخست برای کارشناسان  

. ایـن پـژوهش هـای کارشناسـانها و اندیشهوافق دیدگاهت

پژوهانـه، مبتنـی بـر همچون بسیاری از مطالعـات آینـده

های مربوط به گذشته تا  نظرات خبرگان است. شواهد و داده

نفعـان دو منبـع اصـلی  حال و همچنین نظرات خبرگان و ذی

ترکیبی پژوهانه است. هر پروژه با  ورودی هر پژوهش آینده

 .(Popper, 2008شود )های این دو منبع انجام میاز نسبت

فوق      توضیحات  به  توجه  یک ابتدا  ،  با  فرستادن  با 

وباز  پرسشنامه کارشناسان  از  به   ،  که  پژوهش   خبرگان 

 را  عواملی  مند انتخاب شده بودند، خواسته شدصورت هدف

در سرگرمی در رسانه استانی    حوزهآینده  ده سال    که بر

فناوري،    پنج و حوزه  اجتماعی/فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 

دور    اخالقی و  رقابت  محیط  عوامل  دیگر  طرف  از  مطرح و 

جمع از  پس  کنند.  بیان  پرسشنامهاست،  برگشتي، آوري  هاي 

حدود    سازماندهي  هاپاسخ از  عامل   48  ،عامل  100و 

 سرگرمی در رسانه استانیهای  برنامهبر آینده    گذارتأثیر

در    شناسایي شده  عواملدوم دلفي،    دورشناسایي شدند. در  

طراحي و به   ،ل در قالب پرسشنامه داراي ساختاردور او

شد؛ از آنها خواسته شد که    ارسالدور اول دلفي    خبرگان

طور سال آینده ب  10اهمیت و عدم قطعیت هر روند را در  

تعیین کنند،   100  از صفر تاجداگانه با دادن امتیازي  
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-اهمیت و بيشاخص اهمیت به معني بي  امتیاز صفر در مورد

معني به  قطعیت،  عدم  شاخص  مورد  در  و  بودن  قطعي   اثر 

ها از دور اول پرسشنامه  بازگشتپس از    .بودن روند است

بسیار متفاوت بودند دلفی، برخی عوامل که دارای نمرات  

بندی دوباره به همان خبرگان دور اول ارسال پس از جمع

نتایج منطقی   نهایتا  شد و نظر آنها دوباره گرفته شد و  

  بدست آمد.

بعد عوامل    در فصل  شناسایی  برای  محیط  پویش  نتایج  آمد  مؤ رابتدا  منابع   خواهد  مرور  از  پس  که 

پژوهش با  مرتبط  خارجی  و  داخلی  نظر  ،  مختلف  دسترسبا  در  خبرگان  ترکیب،    برخی  از  پس 

عنوان عوامل  مورد به   48سازی عوامل در چند مرحله از سرجمع آنها در نهایت  بندی و یکپارچه دسته 

نتایج رتبه  آن  از  اهمیت و عدم قطعیت  اصلی شناسایی شدند. پس  براساس دو شاخص  بندی عوامل 

میزان اهمیت و    انجام شده و نتیجه آن مشخص شدندر دو مرحله  که توسط خبرگان    ارایه خواهند شد

عوامل  قطعیت  عدم مشخص پیششناسایی    ،عدم  و  برنامهجایگبر    مؤ رهای  قطعیت ها  سرگرم  اه  های 

 است.  شبکه سب ن در رسانه استانی کننده
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 فصل چهارم

 پژوهشهای یافته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشیافته رتبه  برای  های  و  عوامل  شناسایی   مؤثربندی 

در دو بخش قابل ارایه بر شبکه سبالن در حوزه سرگرمی،  

مشخص و مورد    مؤثرهستند. ابتدا نتایج شناسایی عوامل  

بندی این عوامل ارایه نتایج رتبهسپس    گیردبحث قرار می

شدند  شوندمی مشخص  عناصر  اینکه  از  پس  اول  بخش  در   .

هر دو سر طیف عدم قطعیت قابل   مؤثرهای  عوامل و پیشران 

می معرفی  نیز  عنصر  هر  برای  طریق  شتصور  از  سپس  ود. 

این عرصه در ارتباط   ها و نظرات خبرگانپرسشنامه دیدگاه

عیت که بدست آمدند در نهایت  با میزان اهمیت و عدم قط

   آید.بندی عوامل بدست میرتبه

 : شناسایی عواملبخش اول -1-4

 الف: عوامل محیط رقابت -1-1-4

رقابت محیط  عوامل  شناسایی  حوزه   برای  در  سبالن  شبکه 

همانطور که در فصل سوم تشریح شد بر مبنای مدل سرگرمی  

با توجه    ها()گروه  هابرخی پیشرانپورتر پیش رفته است.  

صورت گرفته تا    ای بودن پژوهش تغییر واژگانیبه رسانه
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بر اساس این ابهامی بوجود نیاید.  در ادامه انجام آن  

رقابت    ،مدل چارچوب  که  ترعواملی  میا  شامل شکیل  دهند 

هستند:   دسته   -2  کنندگان(عرضه)  تولیدکنندگان  -1پنج 

)مصرف رقابت    -3کنندگان(  مخاطبان  رقبای   -4میزان 

 کاالهای جانشین.  -5بالقوه 

 کنندگانتولید -1-1-1-4

مجموع   در  تولیدکنندگان  عرصه  ذیل    6در  شرح  به  عامل 

شدند:  تولید  هزینه  -1  شناسایی  سرگرم    هایبرنامه های 

قالب  -2کننده   از  در  استفاده  جدید  ساختارهای  و  ها 

برنامه کننده  تولید  سرگرم  برنامه  -3های  های تولید 

 تأمین  -4سرگرم کننده توسط گروه تولیدی متخصص و مشخص  

توجه    -5  سازی در حوزه سرگرمی درآمدها از طریق برنامه

 سرگرمی  بهمدیران شبکه سبالن  نگاه -6به اینفوتینمنت 

های هزینه" عامل    ،اولین عامل در گروه تولیدکنندگان  -1

برنامه کننده تولید  سرگرم  است.های  آمده  بدست  برای   " 

این عنصر در عرصه سرگرمی و رسانه مجموعه حاالتی قابل 

طیف، در دو  ها در یک  آندر صورت قراردادن  تصور است که  

پیش  دو  طیف  الف:  سر  است.  تصور  قابل  افزایش بینی  با 

هزینهبرنامه سرگرمی  برنامههای  چنین  تولید  هایی های 

ب:    برای شبکه سبالن با افزایش هزینه همراه خواهد بود.

نمی  سبالن  سرگرمشبکه  ایده  رسانهتواند  را  سازی  با  ای 

هزینه  به  باال،  توجه  سا طبهای  محقق  کامل  این  ور  و  زد 

دغدغه  مسئله از  حوزه  یکی  در  سبالن  شبکه  فعالیت  های 

 سرگرمی و تفریح خواهد بود. 

 

 

 

 

 

تولیدکنندگان   -2 گروه  در  آمده  بدست  عامل  دومین 

قالب" از  تولید  استفاده  در  جدید  ساختارهای  و  ها 

برای این عنصر در حوزه  است.    های سرگرم کننده"برنامه

روی یک  سرگرمی و رسانه مجموعه حاالتی متصور است که اگر  

بینی قابل تصور ار داده شود در دو سر طیف دو پیشطیف قر

-عواملی همچون آموزش، ارایه کتاب  تأثیرتحت    الف:است.  

-هزینه. 1

های تولید 

های برنامه

سرگرم 

 کننده

نمیشبکه   -سبالن 

صنعت  ایده  تواند 

ای سازی رسانهسرگرم

به   توجه  با  را 

باال، هزینه های 

محقق   کامل  بطور 

مس این  و  اله  سازد 

دغدغه از  های یکی 

سبالن   شبکه  فعالیت 

و   سرگرمی  حوزه  در 

 تفریح خواهد بود. 

 

افزایش  با 

های برنامه

هزینه های سرگرمی 

چنین  تولید 

برای برنامه هایی 

با   سبالن  شبکه 

هزینه  افزایش 

خواهد  همراه 

 .بود



63 
 

برنامه استفاده  و  نوین  شبکههای  با  دیگرسازان  ، های 

قالب از  سبالن  تولید شبکه  در  جدید  ساختارهای  و  ها 

های سرگرم کننده استفاده خواهد کرد. ب: عواملی برنامه

های انگیزشی، محدودیت در کاهش روشهمچون کمبود آموزش،  

شبکه از  به استفاده  محدود  سبالن  شبکه  فرامرزی،  های 

ای و ساختارهای قدیمی خواهد های کلیشهاستفاده از قالب

  بود.

 

 

 

 

 

 

 

سومین عاملی که برای گروه تولیدکنندگان مشخص شده،   -3

های سرگرم کننده توسط گروه تولیدی متخصص  تولید برنامه"

برای این عنصر در حوزه سرگرمی برای   باشد.می  "مشخصو  

روی یک    مجموعه حاالتی قابل تصور است که اگر  شبکه سبالن

توان بینی میدو پیشی  ،دو سر طیف  طیف قرار داده شوند در

برنام تولید  جهت  در  سبالن  شبکه  الف:  آورد.  های هبدست 

ت و قوی در عرصه سرگرمی از گروه تولیدی مشخص که  باکیفی

باشند تخصص  ب:    ،صاحب  کرد.  خواهد  روال استفاده  طبق 

گروه برنامهقبلی  تولیدی  فصول  های  طی  کننده  سرگرم  های 

ی هاسازان در گردش بوده و برنامهمختلف به بین برنامه

 .از کیفیت الزم برخوردار نخواهد بود سرگرم کننده

 

 

 

 

 

 

استفاده . 2

ها از قالب

 و

ساختارهای 

جدید در 

تولید 

های برنامه

سرگرم 

 کننده

همچون عوا ملی 

کمبود آموزش، کاهش 

انگیزشی، های  روش

در  محدودیت 

شبکه از  -استفاده 

 های فرامرزی، شبکه

به  محدود  سبالن 

قالب از  -استفاده 

کلیشه و های  ای 

قدیمی  ساختارهای 

 خواهد بود.

 تأثیرتحت  

همچون  عواملی 

ارایه  آموزش، 

و کتاب نوین  های 

استفاده 

با برنامه سازان 

دیگر، شبکه های 

از  سبالن  شبکه 

و   هاقالب

جدید  ساختارهای 

تولید  در 

های برنامه

کننده   سرگرم

خواهد  استفاده 

 کرد

تولید  .3

های برنامه

کننده سرگرم

توسط گروه 

تولیدی 

 متخصص و

 شخص م

قبلی طب روال  ق 

تولیدی گروه های 

سرگرمبرنامه -های 

فصول  طی  کننده 

-مختلف بین برنامه

گردش  در  سازان 

برنامه و  های  بوده 

از سرگرم کننده 

الزم  کیفیت 

نخواهد  برخوردار 

 .بود

در  سبالن  شبکه 

تولید  جهت 

های برنامه

قوی   و  باکیفیت 

سرگرمی  عرصه  در 

تولیدی  گروه  از 

صاحب  که  مشخص 

باشند  ،تخصص 

خواهد  استفاده 

 کرد.
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عام  عنوانبه  -4 "چهارمین  طریق   تأمینل  از  درآمدها 

چنین " مشخص شده است. برای  سازی در حوزه سرگرمیبرنامه

سرگ حوزه  در  قابل سازی  مرعنصری  حاالتی  سبالن  شبکه  در 

قرار گیرند در دو سر طیف، تصور است که اگر روی یک طیف  

هایی شبکه سبالن با سیاستالف:    آید.بینی بدست میدو پیش

  های نامحدود و بی قید و شرط جذب آگهیسپاری،  همچون برون

آگهی از  استفاده  درون  و  در  سرگرم برنامهدهندگان  های 

. ب: با  کند  تأمین های خود را  خواهد توانست هزینه  کننده

محدودیت برخی  به  به  هاتوجه  قادر  سبالن  شبکه   تأمین ، 

های خود نیست و وابسته به سازمان صداوسیما خواهد هزینه

 بود.

 

 

  

 

 

به "  -5   عنوان به"  (اینفوتینمنت)  1سرگرمی -خبر  توجه 

برای این عامل   ساز بدست آمده است.پنجمین عامل سرگرم

سازی و رسانه، مجموعه حاالتی که قابل تصور  در بحث سرگرم

شبکه بینی بعمل آورد. الف:  توان پیشدر دو طیف می  است

سبالن با ایجاد تغییرات اساسی در بخش خبری، برای جذب 

سرگرمی -های خبراز پتانسیل  مخاطبان بیشتر و بروز شدن،

سبالن   شبکه  ب:  کرد.  خواهد  بخشاستفاده  ارایه  های با 

ت تغییرات اساسی ایجاد نخواهد توانسخبری سنتی و قدیمی  

ادامه خواهد   مؤثرکرده و در واحد خبری بطور ضعیف و نا

 داد.

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Infotainment   

تامین  .4

درآمدها از 

طریق 

برنامه 

سازی در 

حوزه 

 سرگرمی

برخی   به  توجه  با 

شبکه محدودیت ها، 

به   قادر  سبالن 

هزینه های تامین 

ابسته  خود نیست و و

سازمان  به 

خواهد  صداوسیما 

 بود.

با  سبالن  شبکه 

هایی سیاست

برون -همچون 

جذب  سپاری، 

های آگهی

بی  و  نامحدود 

و   شرط  و  قید 

از  استفاده 

در آگهی دهندگان 

برنامه های درون 

کننده سرگرم

توانست  خواهد 

خود هزینه های 

 .را تامین کند

. توجه به 5

اینفوتینمن

 ت

با   سبالن  شبکه 

های خبری ارایه بخش

و   قدیمی  سنتی 

توانست  نخواهد 

اساسی  تغییرات 

در   و  کرده  ایجاد 

بطور   خبری  واحد 

نا و   مؤثرضعیف 

 ادامه خواهد داد.

با  سبالن  شبکه 

تغییرات  ایجاد 

بخش  در  اساسی 

جذب  برای  خبری، 

بیشتر  مخاطبان 

و بروز شدن، از  

های پتانسیل

سرگرمی -خبر

خواهد  استفاده 

 کرد.
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در    -6 عامل  "نگاهششمین  تولیدکنندگان  مدیران   گروه 

باشد. برای این عنصر در  مدنظر می  "سرگرمی  به شبکه سبالن  

توان مجموعه حاالتی متصور عرصه سرگرمی در شبکه سبالن می

که   پیشیشد  دو  دارای  طیف  یک  روی  بود.در  خواهد   بینی 

با درک موقعیت و اهمیت سرگرمی در رسانه   الف: مدیران

برنامه و  در  نگاهسازیبرنامهریزی  دارای  با  نو    ها 

های مدیریتی خواهند بود.  گیریساختارهای جدید در تصمیم

های قبلی و  ب: مدیران شبکه سبالن بدالیل مختلف در سیاست

-سرگرمی مانده و تغییری در برنامهای از  های کلیشهنگاه

 های سرگرمی ایجاد نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 مخاطبان -2-1-1-4

عامـل بـه   8در مجمـوع    کنندگان(مخاطبان )مصرفگروه  در  

جـذابیت و لـذتبخش بـودن   -1  :شرح ذیـل شناسـایی شـدند

جذب مخاطبان بیشـتر از   -2های سرگرمی شبکه سبالن  برنامه

سـبالن  توانایی شــبکه    -3استان اردبیل و خارج از استان  

هــا و ذائقــه  تغییــر ارزش -4ســازی مخاطبــان در ســرگرم

افزایش سطح آگاهی مخاطبان   -6عالیق مخاطبان    -5مخاطبان  

 سبک زندگی -8توسعه هویت مجازی  -7
هـای عامل را "جذابیت و لذتبخش بودن برنامـههفتمین    -7

در عرصـه    برای این عنصر سرگرمی شبکه سبالن" تشکیل داد.  

تصور بـود کـه    سرگرمی در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل

شبکه سبالن با ارایه  بینی بود. الف:  در دو طیف قابل پیش

های جذاب در ساختارهای متنوع و نو خواهد توانست برنامه

هـای ای دارای برنامـهرسـانه  عنوانبـهدر میان مخاطبان  

با ادامه وضعیت   جذاب و لذتبخش معرفی شود ب: شبکه سبالن

های جذاب پخـش واهد توانست برای مخاطبان برنامهنخفعلی  

 .کند

 

 

 

 

. نگاه 6

مدیران 

شبکه سبالن 

 به سرگرمی

سبالن   شبکه  مدیران 

در   مختلف  بدالیل 

و سیاست قبلی  های 

کلیشهنگاه ای های 

از سرگرمی مانده و  

-ر برنامهتغییری د

ایجاد   سرگرمی  های 

 نخواهد شد.

درک   با  مدیران 

اهمیت  و  موقعیت 

در  سرگرمی 

در  رسانه 

و برنامه ریزی 

ها سازیبرنامه

نو   نگاه  دارای 

ساختارهای  با 

تصمیم در  -جدید 

های گیری

خواهند  مدیریتی 

 بود.

. جذابیت 7

و لذتبخش 

بودن 

های برنامه

سرگرمی 

 شبکه سبالن

با   سبالن  شبکه 

فعلی   وضعیت  ادامه 

توانست  نخواهد 

مخاطبان  برای 

جذاب برنامه های 

 پخش کند.

 

با  سبالن  شبکه 

برنامه -ارایه 

در   جذاب  های 

ساختارهای 

نو  و  متنوع 

توانست  خواهد 

میان  در 

بعنوان  مخاطبان 

دارای رسانه ای 

جذاب برنامه های 

معرفی  لذتبخش  و 

 شود.
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جذب مخاطبان بیشتر از استان هشتمین عامل "  عنوانبه  -8

مشخص شده است. برای این عامل    "اردبیل و خارج از استان

در حوزه سرگرمی در شبکه سبالن دو طیف از مجموعه حاالت 

شود. الف: بینی حاصل می متصور است که از این نظر دو پیش

های سرگرم به دالیلی همچون تغییر اساسی در تولید برنامه

کننده خواهد توانست مخاطبان استانی را افزایش داده و  

استان دیگر  من  هااز  به دیگر  ق  اطو  توجه  با  نیز 

شدن  ماهواره سالیق ای  به  توجه  عدم  ب:  کرد.  خواهد  جذب 

ها و حتی خارج از ایران  مخاطبان در استان و دیگر استان

همراه   مخاطب  ریزش  با  حتی  شده  مخاطب  جذب  عدم  باعث 

 خواهد بود.

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

توانـایی نهمین عامل شناسایی شده در گروه مخاطبان "  -9

. برای این عامل  است"  شبکه سبالن در سرگرم سازی مخاطبان

سازی شـبکه سـبالن از دو طیـف از مجموعـه  در حوزه سرگرم

توانست تولیدات شبکه سبالن خواهد  حاالت متصور است. الف:  

ی جدیـد  نیازها  الزم در عرصه سرگرم کنندگی به منظور رفع

به انجـام رسـاند ب: بـه  آنها  و توجه به سالیق    مخاطبان

ای بـودن و دالیل گوناگون از جمله محـدود بـودن، کلیشـه

های سرگرم کننده نخواهـد توانسـت برنامهناکارآمد بودن  

 مخاطبان را سرگرم سازد.

 

. جذب 8

مخاطبان 

بیشتر از 

استان 

اردبیل و 

خارج از 

 استان

سالیق   به  توجه  عدم 

استان   در  مخاطبان 

استان دیگر  و  و  ها 

حتی خارج از ایران  

جذب   عدم  باعث 

با   حتی  شده  مخاطب 

همراه   مخاطب  ریزش 

 .خواهد بود

همچون  دالیلی  به 

در  اساسی  تغییر 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

خواهد  کننده 

مخاطبان  توانست 

را  استانی 

و   داده  افزایش 

استان دیگر  -از 

مناطق  و  ها 

با   نیز  دیگر 

به  توجه 

شدن ماهواره ای 

 جذب خواهد کرد.

. توانایی 9

شبکه سبالن 

در سرگرم 

سازی 

 مخاطبان

گوناگون  دالیل  به 

محدود  جمله  از 

کلیشه ای بودن، 

و   ناکارآمد بودن 

برنامه های بودن 

کننده  سرگرم 

توانست  نخواهد 

سرگرم   را  مخاطبان 

 سازد.

سبالن  شبکه 

توانست  خواهد 

در  الزم  تولیدات 

سرگرم -عرصه 

به  کنندگی 

رفع  منظور 

جدید  نیازهای 

توجه  و  مخاطبان 

آنها  سالیق  به 

انجام  به 
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تغییـر عامــل "دهمـین    عنوانبـهدر گروه مخاطبـان    -10 

" مطرح شده است. برای این عنصر  ها و ذائقه مخاطبانارزش

سبالن حاالتی قابل تصور است کـه اگـر  در سرگرمی در شبکه  

، در هـر دو طـرف طیـف ایـن روی یک طیف قرار داده شـود

بینی است. الف: با توجه به تحوالت سریعی  د قابل پیش موار

ها و ذائقه مخاطبان نیـز  ارزش   دافتکه در دنیا اتفاق می

در تغییر و تحول است که شبکه سبالن هماهنگ با تغییـرات 

های جدید هایی که با ذائقههزی از برنامسادر عرصه سرگرم

. ب: شـبکه سـبالن بـدون سازگار است استفاده خواهد کـرد

ها اقدام به پخش برنامـه  ها و ذائقه توجه به تغییر ارزش

 .به ضرر این شبکه خواهد بود مسئلهخواهد کرد که این 

 

 

 

 

 

 
 

11-  " مخاطبانعامل  گروه  عالیق  از  عامل  یازدهمین   "

در   عنصر  این  برای  است.  شده  مشخص  در مخاطبان  سرگرمی 

طیف   سر  دو  اگر  که  است  تصور  قابل  حاالتی  سبالن  شبکه 

شبکه بررسی شود دو مورد قابل مشاهده خواهد بود. الف:  

بدنیال  اثرسنجی  و  نظرسنجی  نیازسنجی،  انواع  با  سبالن 

ن خواهد بود تا  های مخاطبادریافت عالیق، سالیق و خواسته

منجر طبان  سازی کرده و به افزایش مخابراساس آن برنامه

خواسته  .شود و  عالیق  به  توجه  بدون  شبکه  این  ی هاب: 

های سرگرم کننده خواهد مخاطبان اقدام به تولید برنامه

. تغییر 10

ها و ارزش

ذائقه 

 مخاطبان

بدون  سبالن  شبکه 

تغییر   به  توجه 

ذائقهارزش و  -ها 

پخش به  اقدام   ها 

خواهد  برنامه 

این  که  کرد 

ضرر  به  مساله 

خواهد  شبکه  این 

 بود.

با توجه به تحوالت 

سریعی که در دنیا 

می افتد اتفاق 

و  ارزش ذائقه ها 

در  نیز  مخاطبان 

تغییر و تحول است 

سبالن  شبکه  که 

با  هماهنگ 

عرصه   در  تغییرات 

از سرگرم سازی 

هایی که با برنامه

جدید ذائقه های 

است  سازگار 

خواهد  استفاده 

 کرد.
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کرد و چون مورد عالقه مخاطبان نبوده موجب کاهش مخاطب 

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

" دوازدهمین عامل مشخص افزایش سطح آگاهی مخاطبان"  -12

دو   سبالن  شبکه  در  سرگرمی  در  عامل  این  برای  است.  شده 

پیش قابل  سبالن  مورد  شبکه  الف:  است.  سطح بینی  افزایش 

برنامه و  گرفته  نظر  در  را  مخاطبان  سرگرم آگاهی  های 

شبکه سبالن بدون در  کننده باکیفیت ارایه خواهد کرد. ب:  

های قبلی خود را  نظر گرفتن سطح آگاهی مخاطبان برنامه

 ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیزدهمین عامـل   عنوانبه"  توسعه هویت مجازیعامل "  -13 

مورد نظر قرار گرفته است. برای این عنصر در ارتباط با 

در هر دو طرف طیف دو مـورد قابـل سرگرمی در شبکه سبالن  

های فضای مجازی را بینی است. الف: شبکه سبالن پیشرفتپیش

هـای مجــازی را در  مهم دانسته و با توجـه بـه آن هویـت

شبکه سبالن بدون توجه بـه  دستور کار قرار خواهد داد ب:  

. عالیق 11

 مخاطبان

بدون  شبکه  این 

و   عالیق  به  توجه 

های مخاطبان خواسته

تولید   به  اقدام 

سرگرم برنامه های 

کننده خواهد کرد و  

عالقه  مورد  چون 

نبوده  مخاطبان 

مخاط کاهش  ب موجب 

 خواهد شد.

با   سبالن  شبکه 

نیازسنجی،  انواع 

و  نظرسنجی 

بدنیال  اثرسنجی 

عالیق،  دریافت 

خواسته و  -سالیق 

مخاطبان  های 

تا   بود  خواهد 

آن  براساس 

کرده برنامه سازی 

افزایش  به  و 

منجر  مخاطبان 

 شود

. افزایش 12

سطح آگاهی 

 مخاطبان

بدون  سبالن  شبکه 

گرفتن  نظر  در 

آگاهی  سطح 

-برنامهمخاطبان  

را   خود  قبلی  های 

خواهد  ادامه 

 داد.

سبالن  شبکه 

سطح  افزایش 

مخاطبان  آگاهی 

نظر   در  را 

و  گرفته 

های برنامه

کننده سرگرم

ارایه  باکیفیت 

 خواهد کرد.
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هـای مجـازی را ، هویـتک و فضای مجازیفناوریهای  پیشرفت

 های مجازی نخواهد داشت.مهم ندانسته و ارتباطی با هویت

 

 

 

 

 

 

  

 "سبک زندگی"آخرین عامل در گروه مخاطبان مربوط به    -14

سـبالن مجموعـه  در سرگرمی در شـبکه  است. برای این عنصر  

حاالتی قابل تصور است که اگر در یک طیف قرار گیرنـد در 

شبکه سبالن با  آید. الف:  بینی بوجود میدو سر طیف دو پیش

توجه به تغییرات و تحوالت دنیا با توجه به ســبک زنـدگی 

کننده پخش خواهد کرد ب: شـبکه  های سرگرمامروزی، برنامه

ســبک زنـدگی    متناسب با سبالن بدون اعتنا به تحوالت دنیا  

کننـده خواهـد های سرگرمای برنامهو موضوعات کلیشهسنتی  

 داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقابت -3-1-1-4

. توسعه 13

 هویت مجازی

بدون   سبالن  شبکه 

های توجه به پیشرفت

فضای   و  تکنولوژیک 

هویت های مجازی، 

مهم   را  مجازی 

ارتباطی ندانسته و  

هویت مجازی  با  های 

 نخواهد داشت.

سبالن  شبکه 

فضای پیشرفت های 

مهم  را  مجازی 

با   و  دانسته 

آن  به  توجه 

مجازی هویت های 

دستور   در  را 

خواهد  قرار  کار 

 داد.

. سبک 14

 زندگی

بدون   سبالن  شبکه 

تحوالت   به  اعتنا 

با   متناسب  دنیا 

و   سنتی  زندگی  سبک 

کلیشه ای موضوعات 

سرگرم برنامه های 

 کننده خواهد داشت.

با  سبالن  شبکه 

به  توجه 

و  تغییرات 

با   دنیا  تحوالت 

سبک   به  توجه 

امروزی،  زندگی 

های برنامه

کننده  سرگرم 

 پخش خواهد کرد.
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عامـل مـورد   5در گروه شدت و میـزان رقابـت در مجمـوع  

 انحصاری بودن شـبکه سـبالن   -1  شناسایی قرار گرفته است.

هــای اســتانی، سراســری، رقابــت بــا شــبکه -2 در اســتان

های ارایه دهنـده سـرگرمی از رقابت با مکان  -3ماهواره  

های خصوصی مثـل مکان  ها وها، پارکنتها، کافینتجمله گیم

رقابتی شدن    -5سرگرمی    حوزهتوسعه    -4ها و ...  خانهقهوه

 فضای ساخت و تولید
عامل  -15 در  "  پانزدهمین  سبالن  شبکه  بودن  انحصاری 

این عنصر در شبکه سبالن دو  " مشخص شده است. برای  استان

است مشاهده  قابل  رسانه طیف  تنها  سبالن  شبکه  الف:   .

مزیتی  را  اردبیل  استان  در  محلی  تلویزیونی  و  رادیو 

خواهند را به تنهایی دانسته و همه آنچه که مخاطبان می

-انحصاری بودن شبکه سبالن باعث میفراهم خواهد کرد ب:  

 ش زیادی نکند.به عدم رقابت دچار شده و تالشود 

 

 

 

 

 

 

های استانی، رقابت با شبکهعامل شانزدهم در رقابت "  -16

مجموعه " مشخص شده است. برای این عنصر  سراسری، ماهواره

یک   روی  بر  گرفتن  قرار  صورت  در  است  متصور  که  حاالتی 

پیش دو  میطیف،  حاصل  الف:بینی  برای   شود.  سبالن  شبکه 

های دیگر را مدنظر  مخاطبان خود رقابت با شبکهافزایش  

های قرار داده و تالش خواهد کرد تا بهتر از آنها برنامه

ها  . ب: شبکه سبالن وجود دیگر رسانهسرگرم کننده پخش کند

 را مورد اعتنا قرار نخواهد داد.

 

 

 

 

 

 

15 .

انحصاری 

بودن شبکه 

سبالن در 

 استان

بودن  انحصاری 

شبکه سبالن باعث  

عدم  می به  شود 

دچار شده  رقابت  

زیادی  تالش  و 

 .نکند

تنها  سبالن  شبکه 

و   رادیو  رسانه 

محلی  تلویزیونی 

استان  در 

را  اردبیل 

و  دانسته  مزیتی 

که   آنچه  همه 

می -مخاطبان 

به  را  خواهند 

فراهم  تنهایی 

 خواهد کرد.

. رقابت 16

های با شبکه

استانی، 

سراسری، 

 ماهواره

شبکه سبالن وجود  

رسانه ها دیگر 

اعتنا  مورد  را 

نخواهد  قرار 

 .داد

برای  سبالن  شبکه 

مخاطبان  افزایش 

با  رقابت  خود 

دیگر شبکه های 

قرار  را   مدنظر 

تالش  و  داده 

تا  کرد  خواهد 

آنها  از  بهتر 

های برنامه

کننده  سرگرم 

 .پخش کند
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17-  " عامل  مکانهفدهمین  با  دهنده رقابت  ارایه  های 

ای همکان  ها و ها، پارکنتها، کافی نتسرگرمی از جمله گیم

ها و..." مشخص شده است. برای این خانهخصوصی مثل قهوه 

مورد که در دو سر طیف دو  است  مجموعه حاالتی متصور  عنصر  

-بینی است. الف: شبکه سبالن در رقابت با مکانقابل پیش

های ها هستند، برنامههایی که ارایه دهنده انواع سرگرمی

باکیفیت و متنوعی ارایه خواهد کرد ب: این  سرگرم کننده  

های ارایه دهنده سرگرمی، به روال اعتنا به مکانشبکه بی

 های خود را ادامه خواهد داد.قبلی برنامه

 

 

 

 

 

 

 

هجدمین عامل در   عنوانبه"  سرگرمی  حوزهتوسعه  عامل "  -18

عرصه رقابت مشخص شده است. برای این عنصر در شبکه سبالن 

-که در دو سر یک طیف قرار می  مجموعه حاالتی متصور است

توسعه   گرفتن  درنظر  با  سبالن  شبکه  الف:   حوزه گیرند. 

برنامهسرگرمی   تولید  داد. در  خواهد  تغییراتی  خود  های 

سرگرمی به   حوزهبالن بدون در نظر گرفتن توسعه  ب: شبکه س

 های قبلی ادامه خواهد داد. تولید برنامه

 

 

 

 

 

 
 

 

19-  " تولیدعامل  و  ساخت  فضای  شدن   عنوان به"  رقابتی 

در شبکه نوزدهمین عامل مشخص شده است. برای این عنصر  

میدسبالن   طیف  سر  دو  در  مورد  الف:  و  شد.  متصور  توان 

های سرگرمی با الن در عرصه ساخت و تولید برنامهشبکه سب

. ب: شبکه سبالن در تولید  ها رقابت خواهد کرد دیگر رسانه

و ها  نده بدون توجه به دیگر رسانهنهای سرگرم کبرنامه

 . به روال قبلی ادامه خواهد دادتحوالت آنها، 

رقابت 17  .

مکان های با 

مثل سرگرمی  

 ها،نتگیم

ها، نتکافی

ها پارک

-  هایمکانو

مثل خ صوصی 

خانه -قهوه 

 ها

بی شبکه  -این 

-اعتنا به مکان

ارایه  های 

سرگرمی،  دهنده 

قبلی   روال  به 

خود برنامه های 

را ادامه خواهد  

 داد.

 

در  سبالن  شبکه 

مکان با  -رقابت 

ارایه   که  هایی 

انواع  دهنده 

ها سرگرمی

برنامه -هستند، 

سرگرم  های 

باکیفیت  کننده 

ارایه  متنوعی  و 

 خواهد کرد.

. توسعه 18

صنعت 

 سرگرمی

شبکه سبالن بدون  

گرفتن   نظر  در 

صنعت  توسعه 

به  سرگرمی 

برنامه -تولید 

ادامه  های قبلی  

 خواهد داد.

با  سبالن  شبکه 

گرفتن  درنظر 

صنعت  توسعه 

در  سرگرمی 

برنامه -تولید 

خود  های 

خواهد  تغییراتی 

 داد.
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 رقبا -4-1-1-4

رقبای بالقوه   عنوانبهدر مجموع سه عامل  در گروه رقبا  

ای منطقههای سراسری، استانی،  شبکه  -1شناسایی شده است.  

تاپ، تبلت، ، لبرایانه  -3فضای مجازی    -2ای  و ماهواره

 های هوشمند و...گوشی

عامل  عنوانبه  -20 استانی، شبکه"  بیستمین  سراسری،  های 

در  " مشخص شده است. برای این عامل  ایای و ماهوارهمنطقه

شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که اگر روی یک  

آید. بینی بدست میگیرند در دو سر طیف دو پیشطیف قرار  

پیشرفتالف:   و  تحوالت  به  توجه  توسعه با  همچون  هایی 

ای، استانی و  های ماهوارهها از جمله شبکه ، رسانهفناوری

طی . ب:  خواهند بودقیبی جدی برای شبکه سبالن  سراسری ر

ها را رقیبی جدی ندانسته های آینده شبکه سبالن رسانهسال

 اعتنا خواهد بود.بی مسئلهو نسبت به این 

، فناوریی همچون توسعه  هایبا توجه به تحوالت و پیشرفت

ای، استانی و سراسری های ماهوارهها از جمله شبکهرسانه

 قیبی جدی برای شبکه سبالن خواهند بود. ر

 

 

 

 

 

بیست و یکمین عامل در گروه    عنوانبه"  فضای مجازی"  -21

رقبا مورد شناسایی قرار گرفت. برای این عنصر در شبکه  

متصور است که روی یک طیف دو مورد  مجموعه حاالتی    سبالن

فضای مجازی  شود. الف: طی ده سال آینده  بینی حاصل میپیش

از جمله   های سرگرم کننده،با توجه به تنوع در برنامه

. توسعه 19

صنعت 

 سرگرمی

در   سبالن  شبکه 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

بدون  کننده 

دیگر   به  توجه 

و   ها  رسانه 

تحوالت آنها، به  

قبلی  روال 

خواهد  ادامه 

 .داد

در  سبالن  شبکه 

و   ساخت  عرصه 

برنامه -تولید 

با   سرگرمی  های 

رسانه ها دیگر 

خواهد رقابت  

 .کرد

. شبکه 20

های 

سراسری، 

استانی، 

ای و منطقه

 ایماهواره

های  طی   سال 

شبکه  آینده 

ها  رسانه  سبالن 

جدی   رقیبی  را 

ندانسته و نسبت  

مساله   این  به 

بی اعتنا خواهد  

 بود.

به  توجه  با 

و  تحوالت 

هایی پیشرفت

توسعه  همچون 

تکنولوژیکی، 

در  سبالن  شبکه 

با  جدی  رقابت 

رسانه ها سایر 

شبکه جمله  -از 

ماهواره ای، های 

و  استانی 

خواهد  سراسری 

 بود.
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شبکههارسانه و  ،  اجتماعیتلویزیونها  اصلی    های  و  رقیب 

. ب: خواهد بوددر گستره استان اردبیل  شبکه سبالن  جدی  

برنامه در  قبلی  روند  ادامه  با  سبالن  سرگرمشبکه  -های 

 کننده رقیبی جدی برای فضای مجازی نخواهد بود.

 

 

 

 

 

های تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانهدومین عامل "  و  بیست  -22

و... شبکه هوشمند  در  عنصر  این  برای  است.  شده  مشخص   "

سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر روی یک طیف قرار 

-فناوریشبکه سبالن  آید. الف:  بینی بدست میدو پیش  گیرند

و... های هوشمند  ی، گوشرایانهتاپ،  از جمله لب  های شخصی

های سرگرم کننده آنها را جدی تلقی کرده و سعی  و برنامه

برنامهدر   در  تحول  و  ب:  تغییر  آمد  برخواهد  خود  های 

شبکه سبالن وسایل الکترونیک شخصی را جدی نخواهد گرفت و  

برنامه برابر  آنها  در  کننده  سرگرم  در  های  تغییری 

 های خود ایجاد نخواهد کرد.برنامه

 

 

 

 

 

 کاالهای جانشین -5-1-1-4

مجموع  گرودر   در  جانشین  کاالهای  آمده ه  بدست  عامل  سه 

رایانهبازی  -1.  است موبایلی  ایهای  های برنامه  -2  و 

دیگر  سرگرم سریالشبکهکننده  جمله  از  برنامهها  های ها، 

 .های جدید محتوای دیجیتالشکل -3ورزشی، مسابقات و... 

23-  " جانشین  کاالهای  گروه  رایانهبازیدر  و های  ای 

به است. موبایلی"  شده  مشخص  عامل  سومین  و  بیست  عنوان 

مجموعه حاالتی متصور است برای این عنصر در شبکه سبالن  

. فضای 21

 مجازی

با   سبالن  شبکه 

روند  ادامه 

در  قبلی 

های برنامه

کننده  سرگرم 

رقیبی جدی برای  

مجازی  فضای 

 نخواهد بود.

 

سال   ده  طی 

فضای  آینده 

توجه   با  مجازی 

در  تنوع  به 

های برنامه

کننده،  سرگرم 

جم رسانهاز  -له 

شبکه و ها،  ها 

های تلویزیون

رقیب  اجتماعی 

جدی  و  اصلی 

در  سبالن  شبکه 

استان  گستره 

خواهد  اردبیل 

 .بود

22 .

، رایانه

تاپ، لب

تبلت، 

های گوشی

هوشمند 

 و...

سبالن  شبکه 

وسایل 

شخصی  الکترونیک 

نخواهد  جدی  را 

در  و  گرفت 

برنامه -برابر 

سرگرم کننده های 

آنها تغییری در  

خود برنامه های 

نخواهد  ایجاد 

 کرد.

سبالن شبکه  

های تکنولوژی

جمله  از  شخصی 

، رایانهتاپ،  لب

هوشمند گوشی های 

برنامه و  -و... 

سرگرم کننده های 

جدی   را  آنها 

و   کرده  تلقی 

سعی در تغییر و  

در  تحول 

خود برنامه های 

 .برخواهد آمد
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بینی در دو سر طیف دو پیش  که اگر در یک طیف قرار گیرند

-های بازیآید. الف: با توجه به تحوالت و پیشرفت بدست می

رایانه و  موبایلی  سبالن  های  شبکه  سرگرم برنامهای،  های 

های بروزتر تولید کننده خود را افزایش داده و برنامه

خواهد کرد. ب: شبکه سبالن به روند قبلی خود ادامه داده 

بازی همچون  جایگزین  کاالهای  را  و  موبایلی  مورد های 

 اعتنا قرار نخواهد داد.

 

 

 

 

جایگزین   -24 کاالهای  گروه  در  چهارم  و  بیست  عامل 

ها، ها از جمله سریالهای سرگرم کننده دیگر شبکهبرنامه"

بدست آمده است. برای "  های ورزشی، مسابقات و...برنامه

این عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر  

بینی گیرند در دو سر این طیف دو پیشدر یک طیف قرار  

الف:   آمد.  خواهد  شبکهبدست  دیگر  مثل  سبالن  های شبکه 

های سرگرم کننده زیونی طی ده سال آینده در برنامهتلوی

های خود جام داده و باعث بهتر شدن برنامهتغییراتی ان

های اعتنا به تغییرات برنامهب: شبکه سبالن بی  خواهد شد

ها انجام که تلویزیونی تحولی در برنامه سرگرم کننده شب 

 نخواهد داد.

 

 

 

 

 

 

دیجیتال"  "شکل  -25 محتوای  جدید  و    عنوانبههای  بیست 

عامل   این  برای  است.  شده  مشخص  عامل  شبکه  پنجمین  در 

گر روی یک طیف  سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که ا

علیرغم تحوالت   آید. الف:بینی بدست میقرار گیرند دو پیش

به   سبالن  شبکه 

خود  قبلی  روند 

و   داده  ادامه 

جایگزین  کاالهای 

بازی های همچون 

را  موبایلی 

اعتنا  مورد 

نخواهد  قرار 

 داد.

به  توجه  با 

و  تحوالت 

های پیشرفت

های بازی

و  موبایلی 

شبکه رایانه ای، 

برنام های هسبالن 

کننده  سرگرم 

افزایش   را  خود 

برنامه و  -داده 

بروزتر  های 

خواهد  تولید 

 .کرد

24 .

های برنامه

سرگرم 

کننده دیگر 

ها از شبکه

جمله 

ها، سریال

های برنامه

ورزشی، 

 مسابقات 

بی سبالن  -شبکه 

به  اعتنا 

تغییرات 

های برنامه

کننده  سرگرم 

تلویزیونی  شبکه 

در  تحولی 

انجام برنامه ها 

 نخواهد داد.

مثل   سبالن  شبکه 

شبکه های دیگر 

طی  تلویزیونی 

آینده  سال  ده 

برنامه های در 

کننده  سرگرم 

انجام  تغییراتی 

باعث   و  داده 

شدن  بهتر 

خود برنامه های 

 .خواهد شد
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شکل دیجیتال،  محتوای  غالبدر  تصویر   ،های  صدا،  متن، 

منفی از این وضعیت   تأثیرخواهد بود و شبکه سبالن چندان  

های جدید محتوای طی ده سال آینده شکلب:    نخواهد گرفت.

در   جدی  چالش  با  را  سبالن  شبکه  و  شده  متحول  دیجیتال 

برنامه معرصه  برابر  در  کننده  سرگرم  مواجه های  خاطب 

 .خواهد ساخت

 

 

 

 

 

 عوامل محیط دورب:  -2-1-4

برای   شد،  داده  سوم  فصل  در  که  توضیحاتی  بر  تمرکز  با 

محیط   عوامل  مدل  شناسایی  از  سبالن  شبکه  در   PESTEدور 

گروه شامل عوامل سیاسی،    پنج استفاده شده است که دارای  

فناقتصادی،   تقسیماجتماعی/فرهنگی،  اخالقی  و  بندی آوری 

بر    گروهبندی هر  . در این پژوهش تالش شد تا مقولهشوندمی

المللی مورد ای و بینچهار سطح استانی، ملی، منطقهاساس  

پوشش لحاظ  هر  توجه قرار گیرد تا عوامل بدست آمده از  

 مناسب داده شود. 

 

 عوامل سیاسی -1-2-1-4

های شکل. 25

جدید 

محتوای 

 دیجیتال

سال  ده  طی 

شکل های آینده 

محتوای  جدید 

متحول  دیجیتال 

شبکه   و  شده 

با   را  سبالن 

در  جدی  چالش 

های برنامهعرصه  

سرگرم کننده در  

مخاطب  برابر 

خواهد  مواجه 

 .ساخت

تحوالت  علیرغم 

محتوای  در 

شکل -دیجیتال، 

متن،   غالب  های 

تصویر  صدا، 

و   بود  خواهد 

سبالن  شبکه 

 تأثیرچندان  

این   از  منفی 

نخواهد  وضعیت 

 گرفت.
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سیاسی   عوامل  گروه  چهارگانه  در  سطوح  عامل   ششدر 

شده آن    -1  اند.شناسایی  درون  در  و  ملی  رسانه  روابط 

ظارت و فشارآوری نهادها و  قدرت ن  -2شبکه سبالن با دولت  

ذهنیت مردم اردبیل نسبت به کشورهای ترکیه   -3ها  دستگاه

آذربایجان   سبالن    -4و  شبکه  به  عمومی  اعتماد   -5روند 

سبالن  بهره شبکه  در  سرگرمی  از  سیاسی  تفکر   -6برداری 

 بکه سبالننگرانه در شآینده

عامل که در گروه سیاسی مشخص بیست و ششمین    عنوانبه  -26

"  و شبکه سبالن با دولتروابط رسانه ملی  شده است، عامل "

-در شبکه سبالن که هماهنگ با سیاستاست. برای این عنصر  

حاالتی قابل تصور است که اگر  های رسانه ملی است مجموعه  

بینی حاصل خواهد شد.  دو پیش  در یک طیف قرار داده شود

های آتی و همگرایی شبکه الف: برآیند تحوالت سیاسی سال

سبالن با دولت باعث حمایت دولت از این شبکه در تحوالت  

روابط پرفراز و  های سرگرم کننده خواهد شد. ب:  برنامه

اختالفات دولت و رسانه ملی کماکان ادامه خواهد نشیب و  

های سرگرم کننده صداوسیما را یافت و دولت نیز برنامه

 عدول از چارچوب سیاسی کشور خواهد دانست.

 

 

 

 

 

 

دستگاه"  -27 و  نهادها  فشارآوری  و  نظارت  " هاقدرت 

برای   عنوانبه است.  شده  شناسایی  عامل  هفتمین  و  بیست 

این عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر  

شود. بینی حاصل میدر دو طرف یک طیف قرار گیرند دو پیش

پذیری از فشار برخی نهادها تأثیرشبکه سبالن بدون  الف:  

کننده های سرگرم  ها به تحوالت و افزایش برنامهو دستگاه

سب شبکه  ب:  ورزید.  خواهد  تحت  مبادرت  برخی   تأثیرالن 

دستگاه و  برنامهنهادها  در  تغییری  کننده ها  سرگرم  های 

 ایجاد نخواهد کرد و به روال قبلی ادامه خواهد داد.

 

روابط . 26

رسانه ملی 

و در درون 

آن شبکه 

سبالن با 

 دولت

روابط پرفراز و  

نشیب و اختالفات  

رسانه   و  دولت 

کماکان  ملی 

خواهد  ادامه 

دولت  و  یافت 

برنامه های نیز 

کننده  سرگرم 

را  صداوسیما 

عدول از چارچوب  

کشور  سیاسی 

 .خواهد دانست

تحوالت  برآیند 

سال های سیاسی 

همگرایی   و  آتی 

با  سبالن  شبکه 

باعث  دولت 

از   دولت  حمایت 

در   شبکه  این 

برنامه -تحوالت 

سرگرم های  

خواهد  کننده 

 .شد

قدرت . 27

نظارت و 

فشارآوری 

نهادها و 

 هادستگاه

تحت  سبالن  شبکه 

برخی   تأثیر

و  نهادها 

ها دستگاه

در  تغییری 

های برنامه

کننده  سرگرم 

نخواهد  ایجاد 

روال   به  و  کرد 

بدون  سبالن  شبکه 

از تأثیر پذیری 

برخی  فشار 

و  نهادها 

به دستگاه ها 

افزایش  و  تحوالت 

های برنامه

کن نده سرگرم 

خواهد  مبادرت 



77 
 

 

 

 

 

28-  " هشتم  و  بیست  به  عامل  نسبت  اردبیل  مردم  ذهنیت 

بدست آمده است. برای این "  کشورهای ترکیه و آذربایجان

عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که اگر  

پیش دو  شود  داده  قرار  طیف  یک  میروی  حاصل  شود. بینی 

دادنالف:   کاهش  و  مخاطب  بیشتر  جذب  برای  سبالن   شبکه 

اردبیل   مردم  شبکهگرایش  آذربایجان به  و  ترکیه  های 

کنندهمهبرنا سرگرم  شبکه  های  ب:  داد.  خواهد  ارایه  تری 

شبکه به  مردم  روزافزون  گرایش  به  توجه  بدون  های سبالن 

برنامه در  تغییری  آذربایجان  و  سرگرمترکیه  کننده های 

 ایجاد نخواهد کرد.

 

 

 

 

روند عامل از گروه سیاسی "بیست و نهمین    عنوانبه  -29

سبالن شبکه  به  عمومی  برای اعتماد  است.  شده  شناسایی   "

این عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر  

الف:   شود.بینی حاصل می در سر دو طیف قرار گیرند دو پیش

سبالن   شبکه، شبکه  این  به  عمومی  اعتماد  افزایش  برای 

سرگرمبرنامه جدیدترهای  ب:   یکننده  داد.  خواهد  ارایه 

به شبکه مردم اردبیل  توجه به بحث اعتماد  این شبکه بی

های سرگرم کننده بوجود نخواهد ، تغییری در برنامهسبالن

 آورد.

 

 

 

 

ذهنیت . 28

مردم 

اردبیل 

نسبت به 

کشورهای 

ترکیه و 

 آذربایجان

شبکه سبالن بدون  

گرایش  به  توجه 

مردم  روزافزون 

شبکه های به 

و  ترکیه 

آذربایجان 

در  تغییری 

های برنامه

کننده  سرگرم 

نخواهد  ایجاد 

 .کرد

برای  سبالن  شبکه 

بیشتر  جذب 

کاهش  و  مخاطب 

گرایش  دادن 

به  اردبیل  مردم 

ترکیه شبکه های 

آذربایجان و  

های برنامه

کننده  سرگرم 

ارایه  تری 

 .خواهد داد

روند . 29

اعتماد 

عمومی به 

 شبکه سبالن

بی شبکه  -این 

بحث  به  توجه 

مردم  اعتماد 

اردبیل به شبکه  

تغییری  سبالن، 

برنامه های در 

کننده  سرگرم 

نخواهد  بوجود 

 .آورد

برای  سبالن  شبکه 

اعتماد  افزایش 

این  به  عمومی 

برنامه -شبکه، 

سرگرم  های 

جدیدتر  کننده 

خواهد  ارایه 

 .ادد
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شبکه  بهره"  -30 در  سرگرمی  از  سیاسی  " سبالنبرداری 

امین عامل شناسایی شده است. برای این عنصر سی  عنوانبه

  مجموعه حاالتی وجود دارند که در دو طرفدر شبکه سبالن  

شبکه سبالن برای   شود. الف:بینی حاصل میدو پیشیک طیف  

کننده های سرگرمهای سیاسی خود برنامهتر پیامارسال موفق

شبکه  مطابق تحوالت ده سال آینده پیش خواهد برد. ب:  را  

 تأثیر های سرگرم کننده در  برنامه  تأثیرتوجه به  سبالن بی

و  های سیاسی، به روال قبلی  ها از جمله برنامهدیگر پیام

 سرگرمی ادامه خواهد داد. حوزهجه به تحوالت بدون تو

 

 

 

 

 

نگرانه تفکر آیندهسی و یکمین عامل در گروه سیاسی "  -31

سبالن شبکه  مشخص  در  شبکه  "  در  عنصر  این  برای  ست.  شده 

سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر در دو سر یک طیف  

شود. الف: شبکه سبالن با  بینی حاصل میدو پیش  قرار گیرند

آینده تفکر  به  دادن  آیندهاهمیت  انجام  با  -نگرانه، 

متنوع  پژوهی برنامههای  تولید  کننده  برای  سرگرم  های 

پژوهی اعتنا به آیندهب: شبکه سبالن بیاقدام خواهد کرد.  

آینده تفکرات  بیو  و  تحوالت  نگرانه  و  تغییر  به  توجه 

برنامه تولید  به  خواد آینده،  ادامه  کننده  سرگرم  های 

 داد.

 

 

 

 

 

 عوامل اقتصادی -2-2-1-4

تفکر  .31

آینده 

نگرانه در 

 شبکه سبالن

بی سبالن  -شبکه 

به  اعتنا 

و آینده پژوهی 

آینده -تفکرات 

بی و  -نگرانه 

تغییر  به  توجه 

و تحوالت آینده،  

تولید  به 

های برنامه

کننده  سرگرم 

خواد  ادامه 

 داد.

با  سبالن  شبکه 

به   دادن  اهمیت 

آینده -تفکر 

با  نگرانه، 

آینده  انجام 

متنوع پژوهی های 

تولید  برای 

های برنامه

کنند ه سرگرم 

خواهد  اقدام 

 کرد.

-بهره .30

برداری 

سیاسی از 

سرگرمی در 

 شبکه سبالن

بی سبالن  -شبکه 

به    تأثیرتوجه 

های برنامه

سرگرم کننده در  

دیگر   تأثیر

ها از جمله  پیام

های برنامه

سیاسی، به روال  

بدون  و  قبلی 

تحوالت  به  توجه 

سرگرمی  صنعت 

خواهد  ادامه 

 .داد

برای  سبالن  شبکه 

موفق تر ارسال 

سیاسی های  پیام

برنامه های خود 

را  کننده  سرگرم 

ده  تحوالت  مطابق 

پیش   آینده  سال 

 .خواهد برد
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اقتصادی  عوامل  گروه  مختلف   در  سطوح  در  عامل  شش 

رونق یا رکود اقتصادی ایران و استان    -1شناسایی شدند.  

سبالن    -2اردبیل   شبکه  در  بازرگانی  هزینه   -3تبلیغات 

وابستگی مالی   -4های سرگرم کننده  برنامهو پخش  تولید  

  -6  های مشارکتیتولید برنامهجذب و    تأثیر  -5شبکه سبالن  

 اقتصادی ایران هایتحریم

سی و    نوانعبه"  رونق یا رکود اقتصادی ایرانعامل "  -32

دومین عامل از مجموعه عوامل اقتصادی شناسایی شده است. 

برای این عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور 

تواند بینی میاست که اگر دو سر طیف بررسی شود دو پیش

الف:   شود.  افزایش حاصل  باعث  ایران  در  اقتصادی  رونق 

توانایی تولید بودجه شبکه سبالن خواهد شد و این شبکه  

سرگرمبرنامه خواهد کننده  های  را  دنیا  روز  تحوالت  با 

افزایش  عدم  و  ایران  بر  حاکم  اقتصادی  رکود  ب:  داشت. 

-روز شدن برنامهی شبکه سبالن باعث عدم تحول و بهابودجه

 های سرگرم کننده طی ده سال آینده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

تبلیغات بازرگانی عامل سی و سوم در گروه اقتصاد "  -33

  " مورد شناسایی قرار گرفت. برای این عنصر در شبکه سبالن

در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که اگر در  

پیش دو  گیرند  قرار  طیف  سر  میدو  حاصل  الف: بینی  شود. 

های اقتصادی ها و پیشرفتگذاریشبکه سبالن بر اساس سرمایه

های تبلیغی بیشتری جذب آگهیاستان اردبیل خواهد توانست  

نه بیشتری های سرگرم کننده، هزیکرده و در تولید برنامه

در استان    خصوصا  انجام دهد. ب: به علت رکودهای اقتصادی  

تبلی کم  جذب  و  تولید اردبیل  اجازه  بازرگانی  غات 

هزینهبرنامه با  کننده  سرگرم  نخواهد های  را  بیشتر  های 

 داد.

 

رونق  .32

یا رکود 

اقتصادی 

 ایران

اقتصادی  رکود 

ایران  بر  حاکم 

افزایش   عدم  و 

شبکه   بودجه

عدم  باعث  سبالن 

روز   به  و  تحول 

برنامه های شدن 

سرگرم کننده طی  

آینده   سال  ده 

 خواهد بود.

اقتصادی  رونق 

باعث   ایران  در 

بودجه افزایش  

سبالن  شبکه 

خواهد شد و این  

توانایی  شبکه 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

تحوالت  با  کننده 

را   دنیا  روز 

 خواهد داشت.

33. 

تبلیغات 

بازرگانی 

در شبکه 

 سبالن

به علت رکودهای  

خصوصا  اقتصادی 

استان  در 

جذب   و  اردبیل 

تبلیغات  کم 

اجازه  بازرگانی 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

با  کننده 

بر  سبالن  شبکه 

سرمایه -اساس 

و گذاری ها 

های پیشرفت

استان  اقتصادی 

خواهد  اردبیل 

های آگهیتوانست  

بیشتری  تبلیغی 

در   و  کرده  جذب 

برنامه -تولید 
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" های سرگرم کنندهتولید و پخش برنامههزینه  عامل "  -34

سی و چهارمین عامل شناسایی شده است. برای این    عنوانبه

بینی از مجموعه حاالت متصور، دو پیشعنصر در شبکه سبالن  

در دو سر یک طیف قابل ارایه است. الف: شبکه سبالن با 

های های تولید برنامههزینههای بیشتر  بدست آوردن بودجه

خواهد کرد. ب: این شبکه با عدم    تأمیننده را  سرگرم کن

افزایش مناسب بودجه روبرو خواهد شد و نخواهد توانست 

های سرگرم کننده طبق تحوالت ده سال آینده انجام برنامه

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

" مشخص ابستگی مالی شبکه سبالنوسی و پنجمین عامل "  -35

است.   حاالتی شده  مجموعه  سبالن  شبکه  در  عنصر  این  برای 

-وجود دارد که اگر در دو سر یک طیف قرار گیرند دو پیش

دلیلی شود. الف: وابستگی مالی شبکه سبالن  بینی حاصل می

محدودیت برنامهبر  تولید  نخواهد های  کننده  سرگرم  های 

ش خواهد  باعث  سبالن  شبکه  مالی  وابستگی  ب:  این  بود  د 

های سرگرم کننده با  توجه  شبکه نتواند به تولید برنامه

 دست زند.به تحوالت دنیای سرگرمی 

 

 

هزینه  .34

تولید و 

پخش 

های برنامه

سرگرم 

 کننده

با  شبکه  این 

افزایش  عدم 

بودجه  مناسب 

روبرو خواهد شد  

نخواهد  و 

برنامه -توانست 

سرگرم  های 

طبق  کننده 

سال   ده  تحوالت 

انجام  آینده 

 دهد.

با  سبالن  شبکه 

آوردن  بدست 

بیشتر بودجه های 

تولید هزینه های 

های برنامه

را  کننده  سرگرم 

خواهد  تامین 

 کرد.

35. 

وابستگی 

مالی شبکه 

 سبالن

مالی  وابستگی 

شبکه سبالن باعث  

شد   این  خواهد 

شبکه نتواند به  

برنامه -تولید 

سرگرم کننده های 

به   توجه  با  

دنیای  تحوالت 

دست  سرگرمی 

 زند.

مالی  وابستگی 

سبالن  شبکه 

بر  دلیلی 

های محدودیت

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

نخواهد  کننده 

 بود.
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های جذب و تولید برنامه  تأثیرسی و ششمین عامل "  -36 

" بدست آمده است. برای این عنصر در شبکه سبالن مشارکتی

-مجموعه حاالتی متصور است که در دو سر یک طیف دو پیش

. الف: شبکه سبالن طی ده سال آینده با آیدبدست میبینی  

های سرگرم  های مشارکتی خواهد توانست برنامهجذب برنامه

تحوالت   به  توجه  با  ب:   حوزهکننده  کند.  تولید  سرگرمی 

برنامه جذب  در  موفقیت  مشارکتی  عدم  در های  مهمی  علت 

 های سرگرم کننده به روال قبلی خواهد بود.ادامه برنامه

 

 

 

 

 

 

اقتصادی   عنوانبه  -37 گروه  در  عامل  هفتمین  و  سی 

برای این " شناسایی شده است.  های اقتصادی ایرانتحریم"

عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که اگر  

پیش دو  گیرد  قرار  طیف  یک  سر  دو  میدر  حاصل  شود. بینی 

و  تحریمالف:   شد  خواهند  برداشته  ایران  اقتصادی  های 

شکوفایی   به  توجه  با  و  بودجه  افزایش  با  سبالن  شبکه 

می  اردبیل  استان  در  برنامهاقتصادی  سرگرم  تواند  های 

طی  ب:  سرگرمی تولید کند.    حوزه هماهنگ با پیشرفت  کننده  

تحریم آینده  سال  خواهد ده  ادامه  ایران  اقتصادی  های 

واجه شده و نخواهد ا کمبود بودجه میافت و شبکه سبالن ب

برنامه تولید توانست  روز  شرایط  طبق  کننده  سرگرم  های 

 کند.

 

 

 

 تأثیر .36

جذب و 

تولید 

های برنامه

 مشارکتی

در  موفقیت  عدم 

برنامه های جذب 

علت  مشارکتی 

ادامه  در  مهمی 

های برنامه

سرگرم کننده به  

قبلی  روال 

 خواهد بود.

طی  سبالن  شبکه 

آینده  سال  ده 

برنامه جذب  -با 

مشارکتی  های 

توانست  خواهد 

های برنامه

با  کننده  سرگرم 

تحوالت   به  توجه 

سرگرمی  صنعت 

 تولید کند.

-تحریم .37

های 

اقتصادی 

 ایران

سال  ده  طی 

تحریم های آینده 

ایران  اقتصادی 

خواهد  ادامه 

شبکه  و  یافت 

کمبود  با  سبالن 

مواجه  بودجه 

نخواهد   و  شده 

برنامه -توانست 

سرگرم  های 

طبق  کننده 

روز  شرایط 

 تولید کند.

های تحریم

ایران  اقتصادی 

خواهند  برداشته 

شد و شبکه سبالن  

افزایش  با 

با  و  بودجه 

به  توجه 

شکوفایی 

در  اقتصادی 

اردبیل  استان 

تواند می

های برنامه

-کننده  سرگرم

با  هماهنگ 

صنعت  پیشرفت 
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 عوامل اجتماعی/فرهنگی -3-2-1-4

اجتماعی گروه  مجموع    فرهنگی/در  سطوح   پنجدر  در  عامل 

  -2تغییر ذائقه و سبک مصرف    -1مختلف شناسایی شده است.  

فرهنگ بومی در برابر جهانی   -3  و قومی  های فرهنگیچالش

-تقابل یا تفاهم آموزه  -5توجه به اوقات فراغت    -4شدن  

 های دینی با سرگرمی

"  نعنوابه  -38 عامل  هشتمین  و  سبک  سی  و  ذائقه  تغییر 

سبالن  مصرف شبکه  در  عنصر  این  برای  است.  شده  مشخص   "

-مجموعه حاالتی متصور است که روی یک طیف دارای دو پیش

عوامل مختلف همچون تغییر در    تأثیر بینی است. الف: تحت  

، ذائقه مخاطبان ایرانی طی ده سبک زندگی و جهانی شدن

سال آینده تغییرات اساسی خواهد داشت و شبکه سبالن به 

و    مسئلهاین   آینده  سال  ده  طی  ب:  باشد.  واقف  باید 

مخاطبان   ذائقه  اجتماعی،  تغییرات  با  تغییر همراه 

سبالن با طبق روال    نامحسوسی را تجربه خواهد کرد و شبکه

برنامه تولید  به  خواهد قبلی  مبادرت  کننده  سرگرم  های 

 ورزید.

 

 

 

 

 

سی و نهمین عامل    عنوانبه"  های فرهنگی و قومیچالش"  -39

این  برای  است.  شده  شناسایی  اجتماعی/فرهنگی  گروه  در 

عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی وجود دارد که در دو  

شبکه سبالن با  شود. الف:  بینی حاصل می سر یک طیف دو پیش

، های سرگرم کننده که با پشتوانه فولکلورتولید برنامه

بیل است با بها دادن و ادبیات استان ارد  های محلیبازی

  مؤثرهای قومی  به این مسایل خواهد توانست در کاهش چالش

نگی مسایل فرهباشد. ب: شبکه سبالن با سرپوش گذاشتن به  

های سرگرم کننده مطابق با  و قومی منطقه و تولید برنامه

تغییر  .38

ذائقه و 

 سبک مصرف

سال  ده  طی 

همراه  و  آینده 

تغییرات  با 

ذائقه  اجتماعی، 

تغییر  مخاطبان 

را  نامحسوسی 

خواهد  تجربه 

و   شبکه  کرد 

طبق  با  سبالن 

به   قبلی  روال 

برنامه  تولید 

سرگرم  های 

مبادرت  کننده 

 خواهد ورزید.

 

 تأثیرتحت  

مختلف  عوامل 

در  تغییر  همچون 

و   زندگی  سبک 

شدن،  جهانی 

مخاطبان  ذائقه 

ده  طی  ایرانی 

آینده  سال 

اساسی  تغییرات 

و  داشت  خواهد 

به  سبالن  شبکه 

باید  مساله  این 

 واقف باشد.

-. چالش39

های فرهنگی 

 و قومی

با   سبالن  شبکه 

گذاشتن  سرپوش 

مسایل  به 

قومی  و  فرهنگی 

تولید  و  منطقه 

های برنامه
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های قومی خواهد گ حاکم در کشور باعث افزایش چالشفرهن

 شد.

 

 

 

چهلمین عامل در گروه اجتماعی "فرهنگ بومی   عنوانبه  -40

در برابر جهانی شدن" مشخص شده است. برای این عنصر در  

مجموعه حاالتی متصور است که روی یک طیف دو  شبکه سبالن  

میپیش حاصل  الف:  بینی  دانستن شود.  مهم  با  سبالن  شبکه 

های سرگرم کننده بر حلی و تولید برنامهفرهنگ بومی و م 

فرهنگ   سنعت اساس  عرصه  در  تحوالت  با  همراه  و  بومی 

توانستسرگرمی   ب:  برنامه  خواهد  کند.  تولید  موفق  های 

فرهنگ بومی را کنار    بکه سبالن با همراهی فرهنگ جهانی،ش

سرگرمی   حوزهخواهد گذاشت و با توجه به تحوالت جهانی در  

های سرگرم کننده مطابق با جهانی شدن به تولید برنامه

  پیش خواهد رفت.

 

 

 

 

 

" چهل و یکمین عامل از گروه  توجه به اوقات فراغت"  -41

این   برای  است.  شده  مشخص  سبالن اجتماعی  شبکه  در  عنصر 

 مجموعه حاالتی متصور است که اگر روی یک طیف قرار گیرند

آید. الف: شبکه سبالن بینی بدست میدر دو سر طیف دو پیش

فراغت   اوقات  دانستن  مهم  محصلین، گروهبا  همچون  هایی 

کارمندان و... با توجه به تغییرات طی ده سال آینده در  

برنامه کنندهتولید  سرگرم  نظر   های  در  را  روز  شرایط 

خواهد گرفت. ب: شبکه سبالن برای پر کردن اوقات افراد 

های جدیدی جامعه علیرغم تحوالت طی ده سال آینده، برنامه

 نخواهد داشت. 

 

با  سبالن  شبکه 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

با   که  کننده 

پشتوانه 

و  فولکلور 

استان  ادبیات 

با   است  اردبیل 

به   دادن  بها 

مسایل  این 

توانست  خواهد 

چالش کاهش  -در 

قومی     مؤثر های 

 باشد.

. فرهنگ 40

بومی در 

برابر 

 جهانی شدن

با   سبالن  شبکه 

فرهنگ  همراهی 

فرهنگ  جهانی، 

کنار   را  بومی 

و  گذاشت  خواهد 

به   توجه  با 

تحوالت جهانی در  

صنعت سرگرمی به  

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

کننده مطابق با  

پیش  شدن  جهانی 

 خواهد رفت.

با  سبالن  شبکه 

دانستن  مهم 

و  بومی  فرهنگ 

تولید  و  محلی 

های برنامه

بر  کننده  سرگرم 

فرهنگ  اساس 

و   همراه بومی 

در   تحوالت  با 

سنعت  عرصه 

خواهد  سرگرمی 

برنامه -توانست 

تولید  موفق  های 

 کند.

. توجه 41

به اوقات 

 فراغت

شبکه سبالن برای  

اوقات  کردن  پر 

جامعه  افراد 

تحوالت  علیرغم 

سال  ده  طی 

برنامه -آینده، 

جدیدی  های 

 نخواهد داشت.

با  سبالن  شبکه 

دانستن  مهم 

فراغت  اوقات 

همچون گروه هایی 

محصلین، 

و...  کارمندان 

به  توجه  با 

ده   طی  تغییرات 

در  آینده  سال 

برنامه -تولید 
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" عامل های دینی با سرگرمیتقابل یا تفاهم آموزه"  -42

دیگری است که در گروه اجتماعی/فرهنگی مشخص شده است. 

مجموعه حاالتی متصور است که اگر در دو  برای این عنصر  

بینی حاصل می شود. الف:  سر یک طیف قرار گیرند دو پیش

های سرگرم کننده در طی ده سال آینده شبکه سبالن برنامه

آموزه را   و  مفاهیم  مقابل  ندانسته  در  دینی  از  های  و 

سبالن پتانسیل شبکه  ب:  برد.  خواهد  بهره  نیز  دینی  های 

برنامه در  تولید  را  سرگرمی  صنایع  کننده  سرگرم  های 

های دینی دانسته و طبق روال قبلی ادامه  تقابل با آموزه 

های سرگرم کننده نخواهد خواهد داد و تغییری در برنامه 

 داد.

 

 

 

 

 

 

 
 عوامل فناوری -4-2-1-4

عامـل در سـطوح    چهـار  آوری در مجموعدر گروه عوامل فن 

دسترســی راحــت و همگــانی بــه   -1مختلــف شناســایی شــد. 

از فضـای   سـرعت اسـتفاده  -2اینترنت و فضـاهای مجـازی  

آورانـه ها و ساختارهای سرگرم کننـده فـنقالب  -3  مجازی

هـا از جملـه  آورانـه رسـانهروند تغییـرات فـن  -4محور  

 تعاملی، مشارکتی و اجتماعی
دسترسی راحت و همگانی چهل و سومین عامل "  عنوانبه  -43

مجازیبه   فضاهای  و  این اینترنت  برای  شد.  شناسایی   "

عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی می توان متصور بود که  

-بینی حاصل میاگر در دو سر یک طیف قرار گیرند دو پیش

. تقابل 42

یا تفاهم 

های آموزه

دینی با 

 سرگرمی

سبالن  شبکه 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

صنایع  کننده 

در   را  سرگرمی 

با  تقابل 

دینی آموزه های 

طبق   و  دانسته 

قبلی  روال 

خواهد  ادامه 

تغییری   و  داد 

برنامه های در 

کننده  سرگرم 

 نخواهد داد.

سبالن  شبکه 

های برنامه

در  کننده  سرگرم 

سال   ده  طی 

در   را  آینده 

مفاهی و مقابل  م 

دینی  های  آموزه 

از  و  ندانسته 

های پتانسیل

بهره   نیز  دینی 

 خواهد برد.
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های سرگرم کننده شبکه سبالن با تولید برنامه  شود. الف:

بر   توانست  خواهد  جذاب  و  مجازی خالقانه  فضای  مزایای 

شبکه سبالن ب:    سترسی راحت و همگانی غلبه کند.ن دهمچو

با چالش دسترسی راحت و همگانی مردم به فضای مجازی و  

این دسترسی باعث دوری مخاطب    اینترنت مواجه خواهد شد و 

می سبالن  شبکه  برنامهاز  تولید  و  سرگشود  کننده رهای  م 

تواند کمکی آینده هم نمیسال  مطابق با استانداردهای ده  

 به آن کند.

 

 

 

 

 

 

44-   " استفادهعامل  و   سرعت  چهل  مجازی"  فضای  از 

در شبکه  دهد. برای این عنصر  چهارمین عامل را تشکیل می

سبالن مجموعه حاالتی متصور است که اگر در دو سر یک طیف  

شبکه سبالن در    آید. الف:بینی بدست میقرار گیرند دو پیش

برنامه خودارایه  برنامه  های  بر  کننده عالوه  سرگرم  های 

بهتر   نیزاز نظر سرعت ارایه  سب با مقتضیات زمان،  امن

سرعت  نظر  از  توانست  نخواهد  سبالن  شبکه  ب:  شد.  خواهد 

 ارایه با فضای مجازی رقابت کند.

 

 

 

 

 

 

 

" آورانه محـورها و ساختارهای سرگرم کننده فنقالب"  -45

آوری مشخص شده است. برای عامل از گروه فن چهل و پنجمین  

. دسترسی 43

راحت و 

همگانی به 

اینترنت و 

فضاهای 

 مجازی

با   سبالن  شبکه 

چالش دسترسی راحت  

و همگانی مردم به  

و   مجازی  فضای 

مواجه  اینترنت 

این  و  شد  خواهد 

دسترسی باعث دوری  

شبکه   از  مخاطب 

می و  سبالن  شود 

برنامه های تولید 

کننده  سرگرم 

با  مطابق 

ده  استانداردهای 

هم   آینده  سال 

تواند کمکی به  نمی

 .آن کند

با  سبالن  شبکه 

برنامه -تولید 

سرگرم  های 

و  خالقانه  کننده 

خواهد  جذاب 

بر  توانست 

فضای  مزایای 

همچون  مجازی 

و   راحت  دسترسی 

غلبه  همگانی 

 .کند

. سرعت 44

استفاده از 

 فضای مجازی

سبالن  شبکه 

توانست  نخواهد 

سرعت  نظر  از 

فضای  با  ارایه 

رقابت  مجازی 

 کند.

 

در  سبالن  شبکه 

برنامه -ارایه 

عالوه  خود  های 

برنامه های بر 

کننده  سرگرم 

با  مناسب 

زمان، مقتضیات  

سرعت   نظر  از 

بهتر  نیز  ارایه 

 خواهد شد.



86 
 

این عنصر در شبکه سبالن مجموعه حاالتی قابل تصور است که  

بینی قابل حصـول دو پیشاگر در دو سر یک طیف قرار گیرد  

آوری است. الف: سـاختارهای سـرگرم کننـده در حـوزه فـن

شـبکه نخواهند توانست آنقدر پیشرفت کنند کـه بتواننـد  

آورانـه های فـنب: سرگرمیقرار دهند    تأثیرسبالن را تحت  

های آتـی شـبکه سـبالن را  با توسعه و پیشرفت خود طی سال 

 منزوی کرده و مخاطبان بیشتری به خود جذب خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روند آوری "چهل و ششمین عامل از گروه فن  عنوانبه  -46

ها از جمله تعاملی، مشارکتی و آورانه رسانهتغییرات فن

در شبکه سبالن " مشخص شده است. برای این عنصر  اجتماعی

مجموعه حاالتی متصور است که اگر در دو سر یک طیف قرار  

شود. الف: با توجه به روند بینی حاصل میگیرند دو پیش

ف رسانهنپیشرفت  جمله  آورانه  از  و ها  مشارکتی  تعاملی، 

ن از این مسیر با  اجتماعی، شبکه سبالن برای عقب نیفتاد

برنامه در  توانست  تحول  خواهد  کننده  سرگرم  جایگاه های 

ب: شبکه سبالن تغییری   خود را در برابر آنها حفظ کند.

های م کننده خود نخواهد داد و رسانهرهای سرگدر برنامه

های سرگرم تعاملی، اجتماعی و مشارکتی با ارایه برنامه

 کننده مخاطبان را به طرف خود جذب خواهند کرد.

 

 

ها . قالب45

و 

ساختارهای 

سرگرم 

-کننده فن

آورانه 

 محور

فنسرگرمی -های 

با  آورانه 

توسعه و پیشرفت  

سال طی  های خود 

سبالن  شبکه  آتی 

کرده  منزوی  را 

مخاطبان  و 

خود  به  بیشتری 

خواهند  جذب 

 کرد.

ساختارهای 

در  کننده  سرگرم 

فن آوری حوزه 

توانست  نخواهند 

پیشرفت  آنقدر 

که  کنند 

شبکه  بتوانند 

تحت   را  سبالن 

قرار   تأثیر

 دهند.

. روند 46

تغییرات 

آورانه فن

از ها رسانه

جمله 

تعاملی، 

مشارکتی و 

 اجتماعی

سبالن  شبکه 

در  تغییری 

های برنامه

کننده  سرگرم 

خود نخواهد داد  

رسانه های و 

تعاملی، 

و  اجتماعی 

با  مشارکتی 

برنامه -ارایه 

سرگرم  های 

مخاطبان  کننده 

به  توجه  با 

پیشرفت  روند 

آورانه فن

از رسانه ها 

تعاملی،  جمله 

و  مشارکتی 

شبکه  اجتماعی، 

عقب   برای  سبالن 

این  از  نیفتادن 

تحول  با  مسیر 

برنامه های در 

کننده  سرگرم 

توانست خواهد  
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 عوامل اخالقی -5-2-1-4

در سطوح مختلف عامل    دودر گروه عوامل اخالقی در مجموع  

شد. گرفته  نظر  رسانه    -1  در  اخالقی  مسایل   -2چارچوب 

 های بصریجنسی، خشونت و جذابیت

ملی("    -47 )رسانه  سبالن  شبکه  اخالقی   عنوان به"چارچوب 

است.  شده  شناسایی  اخالقی  گروه  از  عامل  هفتمین  و  چهل 

در شبکه سبالن مجموعه حاالتی متصور است برای این عنصر  

پیش  دو  گیرند  قرار  طیف  سر  دو  در  اگر  حاصل که  بینی 

چارچوب ها از  برخی محدودیتخواهد شد. الف: رسانه ملی  

شبکه استانی را   عنوانبهه سبالن  اخالقی رسانه ملی و شبک

دست  با  توانست  خواهد  سبالن  شبکه  و  کرد  خواهد  حذف 

کننده تولید کند. ب: شبکه سبالن های سرگرمبازتری برنامه

چارچوب اخالقی اعالم شده از رسانه ملی بخاطر عدم تغییر  

برنامه فعلی  شرایط  از  بیشتر  توانست  سرنخواهد  گرم های 

 کننده تولید کند.

 

 

 

 

 

 

چهل و هشتمین عامل "مسایل جنسی، خشونت و    عنوانبه  -48

برای این عنصر در شبکه  های بصری" مشخص شده است.  جذابیت

طیف   سر  دو  در  اگر  که  است  متصور  حاالتی  مجموعه  سبالن 

شود. الف: شبکه سبالن با  بینی حاصل میدو پیشقرار گیرند  

سال  طی  فنی،  و  محتوایی  تغییرات  به  آینده توجه  های 

برخی های سرگرم کننده ایجاد کرده و  تغییراتی در برنامه

جذابیت  و  خشونت  جنسی،  برنامههمسایل  در  بصری  های ای 

های در برنامهاستفاده خواهد کرد. ب: شبکه سبالن همچنان  

چارچوب . 47

اخالقی شبکه 

سبالن 

)رسانه 

 ملی(

سبالن  شبکه 

عدم  بخاطر 

چارچوب  تغییر 

اخالقی اعالم شده  

ملی   رسانه  از 

توانست  نخواهد 

بیشتر از شرایط  

برنامه های فعلی 

کننده  سرگرم 

 تولید کند.

برخی  ملی  رسانه 

از محدودیت ها 

اخالقی  چارچوب 

و   ملی  رسانه 

سبالن  شبکه 

شبکه   عنوانبه

حذف   را  استانی 

و   کرد  خواهد 

سبالن  شبکه 

توانست  خواهد 

بازتری   دست  با 

های برنامه

کننده  سرگرم 

 تولید کند.
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کنار خواهد گذاشت و از    مسایل جنسی، خشونت و... راخود  

  آنها استفاده نخواهد کرد.

 

 
 

 

 

 

 

 

حووزه   مؤثربندی عوامل  بخش دوم: رتبه  -2-4

 سرگرمی در شبکه سبالن

از حدود صـد عامـل کـه از منـابع   در این پژوهش مجموعا

عامـل    48    نهایتـا  مختلف گردآوری و شناسایی شده بودند  

معتبر و مناسب تشخیص داده شدند که در دو در مرحله اول  

مرحله    ای. برگروه محیط دور و محیط رقابت جانمایی شدند

هـای ت و دیـدگاهدوم، با روش دلفی و اسـتفاده از نظـرا

خبرگان که بر اساس دو شاخص اهمیت و عـدم قطعیـت بـود، 

ای پرسشـنامهبندی شدند. بـرای انجـام بهتـر کـار،  رتبه

های تهیه شده به خبرگـان ارسـال تدوین شد سپس پرسشنامه

هـا و عـودت آنهـا بـه شد. خبرگان با تکمیـل پرسشـنامه

هـایی کـه و بر اساس پاسخ  پژوهشگران، نتایج استخراج شد

بندی عوامل بـر پایـه اهمیـت و خبرگان داده بودند رتبه

نمره اهمیت   4-1در جدول  بدست آمد.    نیز عدم قطعیت آنها

عامل ارایه شده است. نتایج بدست آمـده   48و عدم قطعیت  

بهتـر بـا رابطـه  حاصل از نظرات خبرگان برای برقـراری  

محاسبه شده اند. به بیان   100تا    0بر اساس نمره    بمخاط

نزدیکتر باشـد بـدین   100دیگر هر قدر نمره یک عامل به  

ی بیشـتر  از اهمیـت  معناست که بـه لحـاظ میـزان اهمیـت

دارای عــدم قطعیـت    و به لحاظ عدم قطعیـت  برخوردار است

   است. بیشتر یا قطعیت کمتری

 

 

 

 

 

. مسایل 48

جنسی، 

خشونت و 

های جذابیت

 بصری

سبالن  شبکه 

در  همچنان 

خود برنامه های 

جنسی،  مسایل 

را  و...  خشونت 

خواهد  کنار 

از   و  گذاشت 

استفاده  آنها 

 .نخواهد کرد

با  سبالن  شبکه 

به  توجه 

تغییرات 

فنی،  و  محتوایی 

سال های طی 

تغییراتی  آینده 

برنامه های در 

کننده سرگرم  

و  کرده  ایجاد 

مسایل  برخی 

و   خشونت  جنسی، 

بصری جذابیت های 

برنامه های در 

خواهد  استفاده 

 .کرد
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عوامل   -1-2-4 قطعیت  عدم  و  اهمیت  میزان 

 در حوزه سرگرمی شبکه سبالن مؤثر

در حوزه سرگرمی شبکه سبالن    مؤثر برای دستیابی به عوامل  

عدم  یا  قطعیت  همچنین  و  آنها  اهمیت  میزان  استخراج  و 

محیط  گروه  دو  در  که  عوامل،  این  پیوستن  بوقوع  قطعیت 

عامل    48در مجموع  د،  انبندی شدهرقابت و محیط دور دسته

بندی و  سپس این عوامل از طریق خبرگان رتبه  .بدست آمدند

های مختلف این میزان اهمیت و میزان بوقوع پیوستن طیف

میزان عدم قطعیت نشان   عوامل مورد پرسش قرار گرفتند. 

نشدن   یا  شدن  اجرایی  که  دهنده  است  نظر  مورد  مقوله 

ری دارد یعنی هرچقدر به صد نزدیک باشد عدم قطعیت بیشت

می کمتر  آن  شدن  اجرایی  صفر  امکان  به  هرچقدر  و  شود 

نتایج بدست نزدیک باشد یعنی امکان وقوع باالتری دارد.  

بت دهد که از میان مجموعه عوامل محیط رقاآمده نشان می

عامل   تولیدکنندگان،  گروه  قالب"در  از  و  استفاده  ها 

برنامه تولید  در  جدید  کساختارهای  سرگرم  با   "نندههای 

و    35/92 اهمیت  میزان  اینفوتینمنت"درصد  به  با   "توجه 

عدم قطعیت بیش از سایر عوامل تولیدکنندگان درصد    82/88

اند.   بوده  خبرگان  عامل  مدنظر  مخاطبان،  گروه  سبک "در 

عامل    41/89با    "زندگی و  ارزش"درصد  ذائقه تغییر  و  ها 

درصد از عدم قطعیت بیشتری نسبت به   05/76با    "مخاطبان

. در میان عوامل رقابت، عامل اندسایرین برخوردار بوده

درصد میزان   70/86با    "رقابتی شدن فضای ساخت و تولید"

با   "انحصاری بودن شبکه سبالن در استان اردبیل"اهمیت و  

قطعیت    77//58 عدم  سایر درصد  به  نسبت  بهتری  جایگاه 

اند. همچنین در عوامل رقبا، نظر خبرگان داشتهعوامل در  

با    "های هوشمند و...تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه"عامل  

درصد    23/65با    "فضای مجازی"درصد میزان اهمیت و    29/89
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در میان  اند.  بوده  تأکیدعدم قطعیت بیش از سایرین مورد  

عامل   جانشین،  کاالهای  کننده  برنامه"عوامل  سرگرم  های 

شبکه سریالدیگر  جمله  از  برنامهها  ورزشی، ها،  های 

و... و    29/85با    " مسابقات  بیشتر  اهمیت  میزان  درصد 

رایانهبازی"عامل   موبایلیهای  و  درصد   17/79با    "ای 

بوده نظر  مورد  باال  قطعیت  عدم  میان اند.  میزان  در 

عوامل  مج عامل  موعه  سیاسی  گروه  در  دور،  ذهنیت "محیط 

آذربایجاناردبیلی و  ترکیه  به  نسبت  نظر    "ها  از  هم 

درصد بیشتر از دیگر عوامل سیاسی    58/84میزان اهمیت با  

با   نیز  قطعیت  عدم  نظر  از  هم  و  است  بوده    58/82مهم 

در میان  از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بوده است.  درصد  

اقتصادی،  برنامه"عامل    عوامل  پخش  و  تولید  های هزینه 

درصد   76/84درصد میزان اهمیت و    76/85با    "سرگرم کننده

است.   بوده  سایرین  از  بیش  قطعیت  گروه  عدم  در 

عامل   سبک  "اجتماعی/فرهنگی  و  ذائقه  با مصرفتغییر   "  

و    41/89 اهمیت  میزان  آموزه" درصد  با تقابل  دینی  های 

درصد عدم قطعیت بیش از سایر عوامل   83/ 70با    "سرگرمی

مورد   بوده  تأکیداجتماعی  فناند.  خبرگان  گروه  آوری در 

فضاهای  "عامل   و  اینترنت  به  همگانی  و  راحت  دسترسی 

و    41/88با    "مجازی باال  اهمیت  میزان  و قالب" درصد  ها 

درصد    83//76با    "آورانه محورساختارهای سرگرم کننده فن

قطعیت   بودهعدم  نیز بیشتر  اخالقی  عوامل  گروه  در  اند. 

درصد   88/85با    "های بصریمسایل جنسی، خشونت و جذابیت"

  تأکیددرصد عدم قطعیت بیشتر مورد    64/92میزان اهمیت و  

 4-1اند. نتایج کامل در جدول شماره  خبرگان قرار گرفته

 ارایه شده است.

حوزه  مؤثرقطعیت عوامل اهمیت و عدم میزان: 4-1جدول شماره 

 براساس نظرات خبرگانسبالن سرگرمی در شبکه

ردی

 ف

اهمی ملواع گروه محیط

 ت

)درص

 د(

عدم 

 قطعیت

 )درصد(

عوامل محیط  1

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

های های تولید برنامههزینه

 سرگرم کننده

05/86 41/83 

عوامل محیط  2

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

 ها واستفاده از قالب

ساختارهای جدید در تولید 

 های سرگرم کنندهبرنامه

35/92 35/76 

عوامل محیط  3

 رقابت

کننتولید

 دگان

های سرگرم تولید برنامه

کننده توسط گروه تولیدی 

 متخصص و مشخص

41/84 94/69 

 29/80 70/70درآمدها از طریق  تأمینتولیدکننعوامل محیط  4
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 سازی در حوزه سرگرمیبرنامه دگان رقابت

عوامل محیط  5

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

 82/88 17/81 توجه به اینفوتینمنت

عوامل محیط  6

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

نگاه مدیران شبکه سبالن به 

 سرگرمی

70/90 88/40 

عوامل محیط  7

 رقابت
جذابیت و لذتبخش بودن  مخاطبان

 های سرگرمی شبکه سبالنبرنامه

35/87 94/72 

عوامل محیط  8

 رقابت
جذب مخاطبان بیشتر از استان  مخاطبان

 و خارج از استان

88/83 70/64 

عوامل محیط  9

 رقابت
توانایی شبکه سبالن در  مخاطبان

 سازی مخاطبانسرگرم

23/88 76/71 

عوامل محیط  10

 رقابت
ها و ذائقه تغییر ارزش مخاطبان

 مخاطبان

47/86 05/76 

عوامل محیط  11

 رقابت
 76/75 23/88 عالیق مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  12

 رقابت
 17/72 23/87 افزایش سطح آگاهی مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  13

 رقابت
 35/41 83 توسعه هویت مجازی مخاطبان

عوامل محیط  14

 رقابت
 64/62 41/89 سبک زندگی مخاطبان

عوامل محیط  15

 رقابت
انحصاری بودن شبکه سبالن در  رقابت

 استان

11/30 58/77 

عوامل محیط  16

 رقابت
های استانی، رقابت با شبکه رقابت

 سراسری، ماهواره

94/79 64/56 

عوامل محیط  17

 رقابت
های ارایه رقابت با مکان رقابت

-دهنده سرگرمی از جمله گیم

ها و ها، پارکنتها، کافینت

-های خصوصی مثل قهوهمکان

 ...ها وخانه

05/69 47/49 

عوامل محیط  18

 رقابت
 49 82 سرگرمی حوزهتوسعه  رقابت

عوامل محیط  19

 رقابت
رقابتی شدن فضای ساخت و  رقابت

 تولید
70/

86 

88/62 

عوامل محیط  20

 رقابت
های سراسری، استانی، شبکه رقبا

 ایای و ماهوارهمنطقه
64/

87 

58/24 

عوامل محیط  21

 رقابت
/52 فضای مجازی رقبا

80 

23/65 

عوامل محیط  22

 رقابت
-تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه رقبا

 های هوشمند و...
29/

89 

11/39 

عوامل محیط  23

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

/58 ای و موبایلیهای رایانهبازی

83 

17/79 

عوامل محیط  24

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

های سرگرم کننده دیگر برنامه

ها، سریالها از جمله شبکه

های ورزشی، مسابقات و برنامه

... 

29/

85 

64/75 

عوامل محیط  25

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

/88 های جدید محتوای دیجیتالشکل

79 

52/74 

عوامل محیط  26

 دور

شبکه ) روابط رسانه ملی سیاسی

 با دولت  (سبالن
82/

80 

05/43 

عوامل محیط  27

 دور

فشارآوری ظارت و قدرت ن سیاسی

 هانهادها و دستگاه
88/

64 

35/63 

عوامل محیط  28

 دور

به کشورهای  هایذهنیت اردبیل سیاسی

 ترکیه و آذربایجان
58/

86 

58/82 

 94/94/76روند اعتماد عمومی به شبکه  سیاسیعوامل محیط  29
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 85 سبالن دور

عوامل محیط  30

 دور

برداری سیاسی از سرگرمی بهره سیاسی

 سبالندر شبکه 
47/

75 

58/41 

عوامل محیط  31

 دور

نگرانه در شبکه تفکر آینده سیاسی

 سبالن
41/

84 

05/73 

عوامل محیط  32

 دور

رونق یا رکود اقتصادی ایران  اقتصادی

 و استان اردبیل
70/

80 

17/79 

عوامل محیط  33

 دور

تبلیغات بازرگانی در شبکه  اقتصادی

 سبالن
11/

82 

64/75 

عوامل محیط  34

 دور

-هزینه تولید و پخش برنامه اقتصادی

 های سرگرم کننده
76/

85 

76/84 

عوامل محیط  35

 دور

/35 وابستگی مالی شبکه سبالن اقتصادی

82 

41/78 

عوامل محیط  36

 دور

-جذب و تولید برنامه تأثیر اقتصادی

 های مشارکتی
11/

78 

23/79 

عوامل محیط  37

 دور

/29 ایرانهای اقتصادی تحریم اقتصادی

83 

82/61 

عوامل محیط  38

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

/41 تغییر ذائقه و سبک مصرف

89 

23/78 

عوامل محیط  39

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

/47 های فرهنگی و قومیچالش

86 

17/66 

عوامل محیط  40

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

فرهنگ بومی در برابر جهانی 

 شدن
94/

81 

35/28 

عوامل محیط  41

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

/47 توجه به اوقات فراغت

72 

05/79 

عوامل محیط  42

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

های تقابل یا تفاهم آموزه

 دینی با سرگرمی
23/

79 

70/83 

عوامل محیط  43

 دور

دسترسی راحت و همگانی به  فناوری

 اینترنت و فضاهای مجازی
41/

88 

94/73 

عوامل محیط  44

 دور

/29 استفاده از فضای مجازیسرعت  فناوری

81 

76/80 

عوامل محیط  45

 دور

-ها و ساختارهای سرگرمقالب فناوری

 آورانه محورکننده فن
23/

86 

76/83 

عوامل محیط  46

 دور

آورانه روند تغییرات فن فناوری

ها از جمله تعاملی، رسانه

 مشارکتی و اجتماعی

82/

85 

05/81 

عوامل محیط  47

 دور

/70 چارچوب اخالقی رسانه اخالقی

55 

70/85 

عوامل محیط  48

 دور

خشونت و  مسایل جنسی، اخالقی

 های بصریجذابیت
88/

85 

64/92 

 

و    -2-2-4 رقابت  محیط  عوامل  محیط وضعیت 

 دور

با توجه به اینکه مجموعه عوامل در دو سطح محیط رقابت 

شده ارزیابی  و  شناسایی  دور  محیط  برای  و  تبیین اند، 

ها و نشان دادن میزان اهمیت کلی و  بیشتر عوامل و گروه

خب نظر  از  آنها  قطعیت  رتبهعدم  بر رگان،  عوامل  بندی 
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قطعیت   عدم  و  اهمیت  شاخص  دو  به اساس  عوامل  میان  در 

اند. ارایه شده  4-3و    4-2صورت تفکیکی در جداول شماره  

در   پورتر  مدل  اساس  بر  رقابت  محیط  گروه   5عوامل 

مصرفتولیدکنندگ رقبای کنندگانان،  رقابت،  میزان   ،

دسته جایگزین  کاالهای  و  شدهبالقوه  بررسی اند.  بندی 

می نشان  رقابت  محیط  عوامل  میزان دهد  وضعیت  نظر  از 

گروه   سایر   72/86با    "مخاطبان"اهمیت  از  بیش  درصد 

ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و در شاخص عدم گروه

یعنی تحوالت و تغییرات کم در طی ده سال آینده در قطعیت  

جانشین"گروه   بوقوع    است  44/76با    "کاالهای  بلحاظ  و 

درصد بیش    97/24با    "رقبا" پیوستن و امکان قطعیت، عوامل

همچنین در .  ها امکان بوقوع پیوستن دارنداز سایر گروه

دور  عوام محیط  تحلیلی  که  ل  مدل  اساس  گروه    پنجبه  بر 

-آوری و اخالقی تقسیم شدهسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن

عوامل    ،اند اهمیت  نظر  درصد   81/85با    "آوریفن"از 

اند و از نظر عدم قطعیت بیشترین میزان اهمیت را داشته 

درصد از میزان باالی عدم قطعیت    17/89با    "اخالقی"عوامل  

عوامل برخوردار بوده و از نظر قطعیت و بوقوع پیوستن،  

گروه  "سیاسی" دیگر  به  نسبت  میزان  کمترین  با با  و  ها 

. ها امکان قطعیت دارندبیشتر از دیگر گروهدرصد    42/63

 60هرچند درصد بدست آمده نیز با توجه به اینکه بیش از  

  رسد.طعیت آن بیشتر بنظر میدرصد است امکان عدم ق

های عوامل محیط ها برای گروهمیانگین شاخص: 4-2جدول شماره 

 رقابت

 اهمیت گروه محیط ردیف

 )درصد(

عدم 

 قطعیت

1  

 

عوامل محیط 

 رقابت

 

 28/73 23/84 تولیدکنندگان

 17/67 72/86 مخاطبان 2

 11/59 56/69 میزان رقابت 3

 97/24 81/85 رقبا 4

کاالهای  5

 جانشین

91/82 44/76 

 

 

 های عوامل محیط دورها برای گروه: میانگین شاخص4-3جدول شماره 

عدم  اهمیت گروه محیط  ردیف

 قطعیت

1  

 

 42/63 68/79 سیاسی

 50/76 05/82 اقتصادی 2

 10/67 90/81 اجتماعی/فرهنگی 3
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عوامل محیط  4

 دور

 87/79 43/85 فن آوری

 17/89 79/70 اخالقی 5

 

شاخص  رتبه  -3-2-4 اساس  بر  عوامل  بندی 

 اهمیت

بندی عوامل بر اساس شاخص  با توجه به اهداف پژوهش، رتبه 

اهمیت   هدفمیزان  از  اساس  یکی  بر  که  است  پژوهش  های 

که    پژوهشهای  یافته آمده  بعمل  مطالعات  عامل    48و 

شده ارزیابی  و  یافتهشناسایی  نتایج  از  اند.  دیدگاه  ها 

در حوزه  دهد عواملی که بیشترین اهمیت  خبرگان نشان می 

های شبکه سبالن طی ده سال آینده سرگرم سازی در برنامه

قالب"دارد   از  تولید استفاده  در  جدید  ساختارهای  و  ها 

نگاه مدیران شبکه سبالن به "و    "های سرگرم کنندهبرنامه

ترتیب    "سرگرمی به  کدام  هر  که   70/90و    35/92هستند 

سبک  "د و  ان از سایر عوامل دارای اهمیت بوده  درصد بیش

 41/89هر کدام با    "تغییر ذائقه و سبک مصرف"و    "زندگی

عامل  زمینه  این  در  هستند.  بعدی  جایگاه  در  درصد 

  29/89با    " های هوشمند و...تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه"

و   فضاهای   دسترسی"درصد  و  اینترنت  به  همگانی  و  راحت 

درصد دارای اهمیت از نظر خبرگان بوده   41/88با    "مجازی

توانایی شبکه سبالن در "و    "عالیق مخاطبان"اند. همچنین  

مخاطبانسرگرم کدام   "سازی  بخود    23/88  هر  را  درصد 

هفتم و هشتم  های  اند و از این نظر در رتبهاختصاص داده

-ای و ماهوارههای سراسری، استانی، منطقهشبکه"هستند.  

های جذابیت و لذتبخش بودن برنامه"درصد و    64/87با    "ای

با    "بالنسسرگرمی   بعدی   35/87نیز  جایگاه  در  درصد 

که دارای اهمیت بیشتری نسبت از میان ده عامل  هستند.  

رقاب محیط  گروه  از  عامل  هشت  هستند  سایرین  دو  به  و  ت 

در میان عوامل محیط   شوند.عامل جزو محیط دور محسوب می

، گروه مخاطبان چهار مورد، رقبا و تولیدکنندگان رقابت

اختصاص  بخود  را  اهمیت  بیشترین  عامل  دو  کدام  هر  نیز 

فن داده دور  محیط  در  و  کدام  اند  هر  اجتماعی  و  آوری 

هستند. عامل  یک  نیز    دارای  جدول  انتهای  انحصاری "در 

 "چارچوب اخالقی رسانه ملی" و    "بودن شبکه سبالن در استان

با   ترتیب  به  کدام  کمترین    70/55و    11/30هر  دارای 

بوده بررسی  مورد  عوامل  میان  در  اهمیت  با   اندمیزان 
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ملی"اینحال   رسانه  اخالقی  باال  "چارچوب  از  تبخاطر   50ر 

نسب اهمیت  دارای  بودن  از  درصد  نشان  بررسی  و  است  ی 

های سرگرم عوامل مورد بررسی در تولید برنامهاهمیت همه  

. نتایج کامل در جدول  کننده در طی ده سال آینده دارد

 اند.ارایه شده 4-4شماره 

 تیعوامل بر اساس شاخص اهم یبندرتبه: 4-4جدول شماره 

ردی

 ف

اهمی ملواع گروه محیط

 ت

)درص

 د(
عوامل محیط  1

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

ها و استفاده از قالب

ساختارهای جدید در تولید 

 های سرگرم کنندهبرنامه

35/92 

عوامل محیط  2

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

نگاه مدیران شبکه سبالن به 

 سرگرمی

70/90 

عوامل محیط  3

 رقابت
 41/89 سبک زندگی مخاطبان

عوامل محیط  4

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

/41 ذائقه و سبک مصرفتغییر 

89 

عوامل محیط  5

 رقابت
-تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه رقبا

 های هوشمند و...
29/

89 

عوامل محیط  6

 دور

دسترسی راحت و همگانی به  اوریفن

 اینترنت و فضاهای مجازی
41/

88 

عوامل محیط  7

 رقابت
 23/88 عالیق مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  8

 رقابت
توانایی شبکه سبالن در  مخاطبان

 سازی مخاطبانسرگرم

23/88 

عوامل محیط  9

 رقابت
های سراسری، استانی، شبکه رقبا

 ایای و ماهوارهمنطقه
64/

87 

عوامل محیط  10

 رقابت
جذابیت و لذتبخش بودن  مخاطبان

 های سرگرمی شبکه سبالنبرنامه

35/87 

عوامل محیط  11

 رقابت
 23/87 افزایش سطح آگاهی مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  12

 رقابت
رقابتی شدن فضای ساخت و  رقابت

 تولید
70/

86 

عوامل محیط  13

 دور

به کشورهای  هایذهنیت اردبیل سیاسی

 ترکیه و آذربایجان
58/

86 

عوامل محیط  14

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

/47 های فرهنگی و قومیچالش

86 

عوامل محیط  15

 رقابت
ها و ذائقه تغییر ارزش مخاطبان

 مخاطبان

47/86 

عوامل محیط  16

 دور

-ها و ساختارهای سرگرمقالب اوریفن

 آورانه محورکننده فن
23/

86 

عوامل محیط  17

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

های های تولید برنامههزینه

 سرگرم کننده

05/86 

عوامل محیط  18

 دور

شبکه روند اعتماد عمومی به  سیاسی

 سبالن
94/

85 

عوامل محیط  19

 دور

مسایل جنسی، خشونت و  اخالقی

 های بصریجذابیت
88/

85 

عوامل محیط  20

 دور

آورانه روند تغییرات فن اوریفن

ها از جمله تعاملی، رسانه
82/
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 85 مشارکتی و اجتماعی

عوامل محیط  21

 دور

-هزینه تولید و پخش برنامه اقتصادی

 های سرگرم کننده
76/

85 

عوامل محیط  22

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

های سرگرم کننده دیگر برنامه

ها، ها از جمله سریالشبکه

های ورزشی، مسابقات و برنامه

... 

29/

85 

عوامل محیط  23

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

های سرگرم تولید برنامه

کننده توسط گروه تولیدی 

 متخصص و مشخص

41/84 

عوامل محیط  24

 دور

نگرانه در شبکه تفکر آینده سیاسی

 سبالن
41/

84 

عوامل محیط  25

 رقابت
جذب مخاطبان بیشتر از استان  مخاطبان

 و خارج از استان

88/83 

عوامل محیط  26

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

/58 ای و موبایلیهای رایانهبازی

83 

عوامل محیط  27

 دور

/29 های اقتصادی ایرانتحریم اقتصادی

83 

عوامل محیط  28

 رقابت
 83 توسعه هویت مجازی مخاطبان

عوامل محیط  29

 دور

/35 وابستگی مالی شبکه سبالن اقتصادی

82 

عوامل محیط  30

 دور

تبلیغات بازرگانی در شبکه  اقتصادی

 سبالن
11/

82 

عوامل محیط  31

 رقابت
 82 سرگرمی حوزهتوسعه  رقابت

عوامل محیط  32

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

فرهنگ بومی در برابر جهانی 

 شدن
94/

81 

عوامل محیط  33

 دور

/29 سرعت استفاده از فضای مجازی اوریفن

81 

عوامل محیط  34

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

 17/81 توجه به اینفوتینمنت

عوامل محیط  35

 دور

شبکه ) روابط رسانه ملی سیاسی

 با دولت  (سبالن
82/

80 

عوامل محیط  36

 دور

رونق یا رکود اقتصادی ایران  اقتصادی

 و استان اردبیل
70/

80 

عوامل محیط  37

 رقابت
/52 فضای مجازی رقبا

80 

عوامل محیط  38

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

/88 های جدید محتوای دیجیتالشکل

79 

عوامل محیط  39

 رقابت
های استانی، رقابت با شبکه رقابت

 سراسری، ماهواره

94/79 

عوامل محیط  40

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

های تقابل یا تفاهم آموزه

 دینی با سرگرمی
23/

79 

عوامل محیط  41

 دور

-جذب و تولید برنامه تأثیر اقتصادی

 های مشارکتی
11/

78 

عوامل محیط  42

 دور

برداری سیاسی از سرگرمی بهره سیاسی

 در شبکه سبالن
47/

75 

عوامل محیط  43

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

/47 توجه به اوقات فراغت

72 

عوامل محیط  44

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

درآمدها از طریق  تأمین

 سازی در حوزه سرگرمیبرنامه

70/70 



97 
 

عوامل محیط  45

 رقابت
ارایه  هایرقابت با مکان رقابت

-دهنده سرگرمی از جمله گیم

ها و ها، پارکنتها، کافینت

-های خصوصی مثل قهوهمکان

 ها وخانه

05/69 

عوامل محیط  46

 دور

قدرت نظارت و فشارآوری  سیاسی

 هانهادها و دستگاه
88/

64 

عوامل محیط  47

 دور

/70 چارچوب اخالقی رسانه اخالقی

55 

عوامل محیط  48

 رقابت
انحصاری بودن شبکه سبالن در  رقابت

 استان

11/30 

 

 

شاخص  رتبه  -4-2-4 اساس  بر  عوامل  عدم بندی 

 قطعیت

شناسایی بندی عوامل  از جمله اهداف مهم این پژوهش رتبه

تعداد   است.  بوده  قطعیت  عدم  میزان  اساس  بر    48شده 

بر توسط خبرگان و  عاملی که شناسایی و ارزیابی شدند،  

بندی . در این رتبهشدندبندی  زان عدم قطعیت رتبهیاساس م

که   صد  عواملی  به  نزدیک  و  دارند  را  درصدها  بیشترین 

احتمال  یعنی  برخوردارند  بیشتری  قطعیت  عدم  از  هستند 

است کمتر  آنها  یافته  .وقوع  طبق  و  اساس  این  های  بر 

با    "های بصریمسایل جنسی، خشونت و جذابیت"  عامل  ،پژوهش

واقع   64/92 در  و  داراست  را  قطعیت  عدم  بیشترین  درصد 

موافقند که شبکه سبالن به هیچ وجه    همه خبرگان به اتفاق

  های بصری را نشان نخواهد داد و طیو جذابیت  مسایل جنسی

امروز به  نسبت  تفاوتی  آینده  سال  از   ده  کرد.  نخواهد 

 "توجه به اینفوتینمنت"  درصد معتقدند که  82/88  این نظر

نیز عاملی است که خبرگان معتقدند اخبار شبکه سبالن طبق  

در  مهم  عاملی  اینفوتینمنت  و  ماند  خواهد  قبلی  روال 

چارچوب "عامل    ها و اخبار این شبکه نخواهد بود.برنامه

رسانه و   70/85با    "اخالقی  است  بعدی  جایگاه  در  درصد 

 76/84با    "های سرگرم کنندههزینه تولید و پخش برنامه"

ها  قالب"عواملی همچون  رصد در رتبه چهارم است. همچنین  د

سرگرم ساختارهای  فنو  محورکننده  یا "،  "آورانه  تقابل 

آموزه سرگرمیتفاهم  با  دینی  تولید هزینه"و    "های  های 

کنندهبرنامه سرگرم  ترتیب  "های  به  کدام  ،  76/83  هر 

با  درصد    41/83و    70/83 اما  هستند  بعدی  جایگاه  در 

درصدهای زیاد نشان از عدم قطعیت بیشتر آنها در حوزه 
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ها ذهنیت اردبیلی"سرگرمی و تحوالت ده سال آینده دارند.  

آذربایجان و  ترکیه  کشورهای  فن "،  "به  تغییرات  روند 

 "آورانه رسانه ها از جمله تعاملی، مشارکتی و اجتماعی

نیز عوامل مهمی هستند    "جازیسرعت استفاده از فضای م"و  

در میان ده عامل    76/80و    05/81،  58/82که با درصدهای  

از میان ده عامل  آیند.  مهم از نظر عدم قطعیت بشمار می

دو   و  دور  محیط  گروه  از  مورد  هشت  قطعیت  عدم  در  مهم 

این  از  هستند.  رقابت  محیط  گروه  به  مربوط  دیگر  مورد 

فن عوامل  مورد،  نظر  سه  اجتماعی توآوری  و  لیدکنندگان 

شده تکرار  عوامل  سایر  از  بیش  مورد  دو  با  .  اندنیز 

 اند.ارایه شده 4-5نتایج کامل در جدول شماره 

 

 

 

 عدم قطعیت عوامل بر اساس شاخص یبندرتبه: 4-5جدول شماره 

ردی

 ف

عدم  ملواع گروه محیط

 قطعیت

 )درصد(
عوامل محیط  1

 دور

مسایل جنسی، خشونت و  اخالقی

 های بصریجذابیت
64/92 

عوامل محیط  2

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

 82/88 توجه به اینفوتینمنت

عوامل محیط  3

 دور

 70/85 چارچوب اخالقی رسانه اخالقی

عوامل محیط  4

 دور

-هزینه تولید و پخش برنامه اقتصادی

 های سرگرم کننده
76/84 

عوامل محیط  5

 دور

-ساختارهای سرگرمها و قالب اوریفن

 آورانه محورکننده فن
76/83 

عوامل محیط  6

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

های تقابل یا تفاهم آموزه

 دینی با سرگرمی
70/83 

عوامل محیط  7

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

های های تولید برنامههزینه

 سرگرم کننده

41/83 

عوامل محیط  8

 دور

به کشورهای  هایذهنیت اردبیل سیاسی

 ترکیه و آذربایجان
58/82 

عوامل محیط  9

 دور

آورانه روند تغییرات فن اوریفن

ها از جمله تعاملی، رسانه

 مشارکتی و اجتماعی

05/81 

عوامل محیط  10

 دور

 76/80 سرعت استفاده از فضای مجازی اوریفن

عوامل محیط  11

 رقابت

کننتولید

 دگان

درآمدها از طریق  تأمین

 سازی در حوزه سرگرمیبرنامه

29/80 

عوامل محیط  12

 دور

-جذب و تولید برنامه تأثیر اقتصادی

 های مشارکتی
23/79 

عوامل محیط  13

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

 17/79 ای و موبایلیهای رایانهبازی

عوامل محیط  14

 دور

رونق یا رکود اقتصادی ایران  اقتصادی

 استان اردبیلو 
17/79 

عوامل محیط  15

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

 05/79 توجه به اوقات فراغت
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عوامل محیط  16

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

 23/78 تغییر ذائقه و سبک مصرف

عوامل محیط  17

 دور

 41/78 وابستگی مالی شبکه سبالن اقتصادی

عوامل محیط  18

 رقابت
انحصاری بودن شبکه سبالن در  رقابت

 استان

58/77 

عوامل محیط  19

 دور

روند اعتماد عمومی به شبکه  سیاسی

 سبالن
94/76 

عوامل محیط  20

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

 ها واستفاده از قالب

ساختارهای جدید در تولید 

 های سرگرم کنندهبرنامه

35/76 

عوامل محیط  21

 رقابت
ها و ذائقه تغییر ارزش مخاطبان

 مخاطبان

05/76 

عوامل محیط  22

 رقابت
 76/75 عالیق مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  23

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

های سرگرم کننده دیگر برنامه

ها، ها از جمله سریالشبکه

های ورزشی، مسابقات و برنامه

... 

64/75 

عوامل محیط  24

 دور

تبلیغات بازرگانی در شبکه  اقتصادی

 سبالن
64/75 

عوامل محیط  25

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

 52/74 های جدید محتوای دیجیتالشکل

عوامل محیط  26

 دور

دسترسی راحت و همگانی به  اوریفن

 اینترنت و فضاهای مجازی
94/73 

عوامل محیط  27

 دور

نگرانه در شبکه تفکر آینده سیاسی

 سبالن
05/73 

عوامل محیط  28

 رقابت
جذابیت و لذتبخش بودن  مخاطبان

 های سرگرمی شبکه سبالنبرنامه

94/72 

عوامل محیط  29

 رقابت
توانایی شبکه سبالن در  مخاطبان

 سازی مخاطبانسرگرم

76/71 

عوامل محیط  30

 رقابت
 17/72 افزایش سطح آگاهی مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  31

 رقابت

کننتولید

 دگان

های سرگرم تولید برنامه

کننده توسط گروه تولیدی 

 متخصص و مشخص

94/69 

عوامل محیط  32

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

 17/66 های فرهنگی و قومیچالش

عوامل محیط  33

 رقابت
 23/65 فضای مجازی رقبا

عوامل محیط  34

 رقابت
جذب مخاطبان بیشتر از استان  مخاطبان

 و خارج از استان

70/64 

عوامل محیط  35

 دور

فشارآوری قدرت نظارت و  سیاسی

 نهادها و دستگاه ها
35/63 

عوامل محیط  36

 رقابت
رقابتی شدن فضای ساخت و  رقابت

 تولید
88/62 

عوامل محیط  37

 رقابت
 64/62 سبک زندگی مخاطبان

عوامل محیط  38

 دور

 82/61 های اقتصادی ایرانتحریم اقتصادی

عوامل محیط  39

 رقابت
استانی، های رقابت با شبکه رقابت

 سراسری، ماهواره

64/56 

عوامل محیط  40

 رقابت
های ارایه رقابت با مکان رقابت

-دهنده سرگرمی از جمله گیم

ها ها، پارکنتها، کافینت

-های خصوصی مثل قهوهومکان

 ها وخانه

47/49 

عوامل محیط  41

 رقابت
 49 سرگرمی حوزهتوسعه  رقابت
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عوامل محیط  42

 دور

شبکه ) روابط رسانه ملی سیاسی

 با دولت  (سبالن
05/43 

عوامل محیط  43

 دور

برداری سیاسی از سرگرمی بهره سیاسی

 در شبکه سبالن
58/41 

عوامل محیط  44

 رقابت
 35/41 توسعه هویت مجازی مخاطبان

عوامل محیط  45

 رقابت

تولیدکنن

 دگان

نگاه مدیران شبکه سبالن به 

 سرگرمی

88/40 

محیط عوامل  46

 رقابت
-تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه رقبا

 های هوشمند و...
11/39 

عوامل محیط  47

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

فرهنگ بومی در برابر جهانی 

 شدن
35/28 

عوامل محیط  48

 رقابت
های سراسری، استانی، شبکه رقبا

 ایای و ماهوارهمنطقه
58/24 

 

 هامشخصپیش -5-2-4

حیث عدم قطعیت و مشخص کردن عوامل بندی عوامل از  رتبه

از بیشترین تا کمترین عدم قطعیت عالوه بر اینکه مشخص 

بروزشان می بودن  قطعی  امکان  نظر  از  عوامل  کدام   کند 

می زیادی  قطعیت  عدم  دارای  و  هستند  در ضعیف  که  باشند 

ی ده سال آینده های سرگرم کننده در طراه تحوالت برنامه

مانعی برای امکان بروز هستند در مقابل در شبکه سبالن  

قطعیت ها  مشخصپیش عدم  کمترین  دارای  که  هستند  عناصری 

-باشند. به عبارت دیگر درباره آینده این عوامل میمی

بینی کرد  پیشتوان با قطعیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل  

در    مسئلهپذیری آنها باالست و این  بینیچرا که امکان پیش

-گیرد. عناصری که میقرار می  تأکیدن مورد  میان خبرگا

توان از قطعی بودن آنها مطمئن بود یا امکان بروز آنها 

بیشتر است در واقع زمانی که خبرگان نسبت به عدم قطعیت 

می نظر  عدم عوامل  درصد  کمترین  از  که  عناصری  دهند، 

قطعیت برخوردارند به احتمال زیاد امکان قطعی بودن و  

آنه شدن  میاجرایی  آینده  سال  ده  طی  بنابراین رود.  ا 

شوند. با قرار  استخراج می  4-5ها نیز از جدول  مشخصپیش

مرز   قطعیت،   50دادن  عدم  یا  قطعیت  به  نسبت  درصدی 

آنهایی که دارای درصد عدم اند  عواملی که شناسایی شده

عناصر    عنوانبهتوان  درصد هستند را می  50قطعیت کمتر از  

. الزم به ذکر است که هر  دارای قطعیت قابل توجه دانست

-شپی  عنوانبهچه درصد کمتر بوده و به صفر نزدیک باشد  

های بینی روند تولید برنامههای این پژوهش برای پیشمشخص

شناسایی  آینده  سال  ده  طی  در  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم 

رای عدم  عواملی که در این پژوهش دا  کرد. بر این اساس

دهند های پژوهش را تشکیل میمشخصقطعیت کمتر بوده و پیش
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ای و  های سراسری، استانی، منطقهشبکه"عامل  عبارتند از:  

در محیط رقابت درصد از گروه رقبا    58/24با    "ایماهواره

دارد   عنوانبه قطعیت  و  بروز  امکان  بیشترین  که  عاملی 

فرهنگ بومی در  "شناسایی شده است. در این زمینه عامل  

شدن جهانی  گروه    "برابر  دور  از  محیط   35/28اجتماعی 

رقابت یعنی خبرگان معتقدند که    .درصد عدم قطعیت دارد

شبکه با  سبالن  استانیماهواره  سراسری،  هایشبکه  و  ها ای 

ینده در حوزه سرگرمی آبکه سبالن طی ده سال  قطعی است و ش

از نظر آنها به رقابت با آنها خواهد پرداخت. همچنین  

اردبیل  استان  فولکلور  و  بومی  فرهنگ  به  سبالن  شبکه 

مقاومت  فرهنگ  شدن  جهانی  برابر  در  و  داده  بها  بیشتر 

بیشتر قطعیت  که  عواملی  دیگر  از  کرد.  زمینه و    خواهد 

لبرایانه"دارند  بروز   گوشی،  تبلت،  هوشمند تاپ،  های 

سرگرمی"،  "و... به  سبالن  شبکه  مدیران  توسعه  "،  "نگاه 

مجازی شبکه  بهره" ،  "هویت  در  سرگرمی  از  سیاسی  برداری 

دولت"،  "سبالن با  سبالن(  )شبکه  ملی  رسانه  و   "روابط 

 ،11/39است که هر کدام به ترتیب    "توسعه حوزه سرگرمی"

بروز   49  و  05/43،  58/41  ،35/41،  88/40 امکان  درصد 

عدم از  و  دارند  سایر    بیشتری  به  نسبت  کمتری  قطعیت 

اند و همچنین  خبرگان معتقد بوده  عوامل برخوردار هستند.

وسایل که  است  داده  نشان  نیز  با   مطالعات  الکترونیک 

برنامه بیشتر  خواهند سرعت  متحول  را  کننده  سرگرم  های 

بروز  کرد و مدیران صداوسیما در این زمینه کمتر به فکر  

های سرگرم کننده خواهند بود و  کردن و تغییر در برنامه

به   مثبت  نگاه  گاهی  صداوسیما  از  تاسی  با  سبالن  شبکه 

دولت داشته و با آنها همراه خواهد بود و گاهی هم بر 

د بود که با توجه به رویکردها و علیه و متقد دولت خواه

هایش را پیش خواهد جناح دولت ها شبکه سبالن نیز سیاست

به   نزدک  و  متوسط  قطعیت  از  بنابراین  درصدی    50برد 

با تمرکز بر نتایج بدست آمده در جدول   برخوردار است.

اند با هایی که برای هر عامل معرفی شدهو طیف  4-5شماره  

آنها در  رمی  تعمق  پیشتوان  خصوص وندهای  در  شدن  بینی 

ای های سرگرم کننده شبکه سبالن در سبد مصرف رسانهبرنامه

آینده به  توجه  با  شبکه  این  جایگاه  ارتقاء  ده  و  ای 

ارایه    4-6اند در جدول شماره  مواردی که مشخص شده  ،ساله

 شوند.می
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 مشخصشیشده مرتبط با عوامل پ ینیبشیپ یروندها: 4-6جدول شماره 

 براساس نظرات خبرگان

 1بینی شدهروندهای پیش مشخصعوامل پیش ردیف
های سراسری، شبکه 1

ای و استانی، منطقه

 ایماهواره

ها را های آینده شبکه سبالن رسانهطی سال

 مسئلهرقیبی جدی ندانسته و نسبت به این 

 اعتنا خواهد بود.بی

بومی در فرهنگ  2

 برابر جهانی شدن

شبکه سبالن با مهم دانستن فرهنگ بومی و 

های سرگرم کننده بر محلی و تولید برنامه

اساس فرهنگ بومی و همراه با تحوالت در عرصه 

های موفق سنعت سرگرمی خواهد توانست برنامه

 تولید کند.

تاپ، ، لبرایانه 3

های تبلت، گوشی

 هوشمند و...

ی وسایل الکترونیک شخصی را جدشبکه سبالن 

های سرگرم نخواهد گرفت و در برابر برنامه

های خود ایجاد کننده آنها تغییری در برنامه

 نخواهد کرد.

نگاه مدیران شبکه  4

 سبالن به سرگرمی

های مدیران شبکه سبالن بدالیل مختلف در سیاست

ای از سرگرمی مانده و های کلیشهقبلی و نگاه

های سرگرمی ایجاد نخواهد تغییری در برنامه

 شد.

سعه صنعت شبکه سبالن بدون در نظر گرفتن تو توسعه حوزه سرگرمی 5

های قبلی ادامه سرگرمی به تولید برنامه

 خواهد داد.

روابط رسانه ملی  6

)شبکه سبالن( با 

 دولت

روابط پرفراز و نشیب و اختالفات دولت و 

خواهد یافت و دولت رسانه ملی کماکان ادامه 

های سرگرم کننده صداوسیما را نیز برنامه

که  عدول از چارچوب سیاسی کشور خواهد دانست

های برنامه بجای برجسته کردن خدمات دولت،

 دهد.سرگرم کننده ارایه می

برداری سیاسی بهره 7

از سرگرمی در شبکه 

 سبالن

های برنامه تأثیرتوجه به شبکه سبالن بی

ها از بر دیگر پیام تأثیرسرگرم کننده در 

های سیاسی، به روال قبلی و جمله برنامه

بدون توجه به تحوالت صنعت سرگرمی ادامه 

 خواهد داد.

ک فناوریهای شبکه سبالن بدون توجه به پیشرفت توسعه هویت مجازی 8

ا مهم های مجازی رو فضای مجازی، هویت

های مجازی هویتندانسته و ارتباطی با 

 نخواهد داشت.

 

 

اساس رتبه  -6-2-4 بر  عناصر  و  عوامل  بندی 

 اهمیت و عدم قطعیتهای میانگین هندسی شاخص

ها  شناسایی عدم قطعیت  را  ت اساسی این پژوهش سؤاالیکی از  

پیش برنامهمشخصو  تولید  در  سبالن  شبکه  اصلی  های های 

رسانهسرگرم مصرف  اساس  بر  در  کننده  سرگرمی ای  حوزه 

شده است و    فصول قبلی مشخصداد. آنگونه که در  تشکیل می

های کلیدی و اصلی در عین حالی که  طبق تعریف، عدم قطعیت

نیز  باالیی  قطعیت  عدم  از  همزمان  دارند  زیادی  اهمیت 

 
. ترتیب عوامل بر اساس میزان عدم قطعیت است. برای همین اولین عامل دارای   1

کمترین عدم قطعیت بوده و به همبن منوال به پایین آمده و آخرین عامل دارای  

 عدم قطعیت بیشتری نسبت به سایر عوامل است.
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پیش حالیکه  در  روندگونه ها  مشخصبرخوردارند.  عوامل  و 

هستند اما از نظر  علیرغم اینکه دارای اهمیت فراوانی  

عدم قطعیت از درصد پایینی برخوردارند. به بیان دیگر 

این دو مورد ضروری است از شاخص عدم قطعیت برای تفکیک  

متغیرها  تفکیک  برای  که  روشی  شود.  استفاده  اهمیت  و 

بر اساس دو شاخص استفاده از نمودارهای بیشتر رایج است  

و بعد  یک  روی  اهمیت  میزان  که  است  عدم   دوبعدی  میزان 

  کند.قطعیت روی دیگر را برجسته می

 

 

 

 

 

 

 

عدم قطعیت برای تفکیک عوامل -نمودار دوبعدی اهمیت :4-1شکل 

 آینده

شکل   طراحی    4-1طبق  که  نموداری  روی  عامل  هر  است  الزم 

عدم   و  اهمیت  یعنی  پژوهش  این  شاخص  دو  اساس  بر  شده 

و  اهمیت  نمره  دو  دیگر  عبارت  به  شوند.  جایابی  قطعیت 

قطعیت،   میعدم  مشخص  نمودار  روی  را  عامل  هر  -مختصات 

نقطه بصورت  عوامل  وقتی  شدند، کنند.  مشخص  شکل  روی  ای 

قرار میمحل  آنها  نظر  تواگیری  از  را  آنها  وضعیت  ند 

براین اساس نقاطی که در    اهمیت و عدم قطعیت مشخص سازد. 

اهمیت  هم  دارند  قرار  شکل  باالی  و  راست  سمت  ناحیه 

بیشتری دارند و هم از عدم قطعیت باالیی برخوردارند که 

قطعیت عدم  میهمان  تشکیل  را  کلیدی  و  اصلی   دهند. های 

هستند  نمودار  باالی  و  چپ  سمت  نقاط  روی  که  هم  عواملی 

پیش میعناصر  شکل  را  آنها مشخص  قطعیت  عدم  چراکه  دهند 

بیشتری   قطعیت  با  و  است  آنها میپایین  درباره  توان 

 قضاوت کرد.
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می هر  بنابراین  پراکنش  نمودار  از  برای   48توان  عامل 

قطعیت عدم  کردن  پیشمشخص  و  کلیدی  پژوهش های  مشخصهای 

سطح  به  توجه  با  البته  داد.  قرار  استفاده  مورد  حاضر 

نمودار  ترسیم  پژوهش  این  در  عناصر  و  عوامل  گسترده 

آورد که درهم برهمی را بوجود میپراکنش تصویری شلوغ و  

های خاص خود را  کشد و دشواریتفسیر آن هم به درازا می

ه  ر گرفته شدظراه جایگزینی در ن  خواهد داشت. برای همین

پژوهش در  که  جمله  است  از  دارند.  وجود  نیز  دیگر  های 

آیندهمطالعات   تحقیقاتی  گروه  جریان تجربی  در  بان 

آیندهپروژه ملی  بههای  که  ایران  ساالنه   پژوهی  صورت 

های قابل اتکا که  دهد که از شاخصشود، نشان میجام مینا

هم  آن  از  نتایج  حاصل  نتایج  با  زیادی  بسیار  پوشانی 

نمودارهای دوبعدی دارد، استفاده از شاخص جدیدی است که 

حاصل  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شاخص  دو  هندسی  میانگین  از 

در    (.1396و    1395بان،  )آیندهشود  می اساس  همین  بر 

های یز برای تفکیک عوامل و شناسایی عدم قطعیتاینجا ن

ز شاخص میانگین مورد ا  48ها از میان  مشخصکلیدی و پیش

ادامه بصورت جدول و توصیف  که در    شودهندسی استفاده می

 شود.آن ارایه می

 

 های کلیدیعدم قطعیت -7-2-4

جدول  یافته طبق  پژوهش  که    4-7های  دارد  آن  از  نشان 

دارای  تع که  عواملی  همزمان داد  و  قطعیت  عدم  بیشترین 

میزان باالی اهمیت را برای شبکه سبالن دارا هستند و در  

های سرگرم کننده طی ده سال آینده را مشخص  تحوالت برنامه

. بیشتر از آنی است که همه موارد توصیف شوندکنند،  می

انگین هندسی و پراکنش همه در واقع با توجه به اینکه می

-درصد است بنابراین می  50بیش از  بجز سه عامل  عناصر  

پیشی در  توان  مستقیم  بصورت  عوامل  همه  که  کرد  بینی 

برنامه و تولید  تغییر  و  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم  های 

 ، پژوهشهای  بق یافتهطگذار خواهند بود.  تأثیر تحوالت آن  

زیاد و اهمیت  میانگین هندسی آنها نشان از  عواملی که  

 توانند درها میو این عدم قطعیت  داردعدم قطعیت بیشتر  

های سرگرم کننده شبکه  سناریوپردازی برای تولید برنامه

و حتی پژوهش مشابه و تکمیلی مورد استفاده قرار سبالن  

-مسایل جنسی، خشونت و جذابیت"عامل    عبارتند از:  گیرند

از گروه اخالقی که از اهمیت زیادی برخوردار   "های بصری
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از   یکی  چراکه  دارد  نیز  بیشتری  قطعیت  عدم  و  خط  است 

قرمزهای صداوسیما و شبکه سبالن مسایل جنسی و نشان دادن  

دار، باز کردن مسایل جنسی و پرداختن به آن  تصاویر صحنه

درصد   19/89بصورت آشکار و مسایل مرتبط دیگر است که با  

هزینه تولید و "عامل  باشد و پس از آن  جایگاه اول میدر  

برنامه کنندهپخش  سرگرم  که   "های  است  اقتصادی  گروه  از 

و  مالی  مسایل  سبالن  شبکه  برای  آمده،  بدست  نتایج  طبق 

زیادی دارد   های تولید علیرغم اینکه اهمیت بسیارهزینه

 ینده بر این است که شبکه سبالن بینی طی ده سال آاما پیش

هزینه پس  هزینهاز  افزایش  و  برنامهها  تولید  های های 

و   برنیامده  آینده  تحوالت  با  مطابق  کننده  با  سرگرم 

های فعلی و به شیوه قبلی ادامه خواهد داد. این برنامه

ها قالب"درصد در جایگاه دوم قرار دارد.    25/85عامل با  

-رسانه  خصوصا  های دیگر  که در رسانه  "و ساختارهای جدیدی

و از سوی دیگر عدم تغییر در  های نوین ارایه خواهد شد  

های تولیدی شبکه سبالن باعث شده تا عدم  ها و قالببرنامه

اهمیت  علیرغم  و  بوده  زیاد  بسیار  باره  این  در  قطعیت 

قالب در  توانست  نخواهد  سبالن  شبکه  آن،  و زیاد  ها 

کند حرکت  نوآورانه  خود  تولیدی  همین ب  .ساختارهای  رای 

طبق نظر خبرگان این عامل با اهمیت بسیار زیاد و عدم  

باشد. درصد در رتبه سوم می  98/84قطعیت بسیار باال و با  

نیز از   "توجه به اینفوتینمنت"دهد که  ها نشان مییافته

عدم قطعیت باالتری برخوردار است و میزان اهمیت آن نیز  

ای به این نوع های حرفهآوری اغلب شبکهبا توجه به روی

، اما در شبکه سبالن مورد توجه قرار نخواهد گرفت که  خبر

قطعیت   90/84با    مسئلهاین   عدم  و  اهمیت  میزان  درصد 

است.    تأکیدمورد   گرفته  تولید  هزینه"عامل  قرار  های 

نیز از گروه مخاطبان نیز جزو    "های سرگرم کنندهبرنامه

های تولید همیت باالست که با توجه به هزینهعناصر با ا

نخواهند باال در حوزه سرگرمی تولید کنندگان شبکه سبالن  

نوآ ساختار  توانست  و  قالب  محتوا،  در  تغییری  و  وری 

کنندبرنامه ایجاد  کننده  سرگرم  با   مسئلهاین    .های 

مورد    90/84 اسناد  خبرگا  تأکیددرصد  و  مطالعات  و  ن 

های ماهواره افزایش بینندگان شبکه"  باشد.بررسی شده می

های ترکیه و  گرایش آنها به شبکه  خصوصا  و    "ای در اردبیل

آذربایجان بعلل مختلفی همچون اشتراکات فرهنگی، یکسانی 

برنامه تنوع  و  که    هازبانی  است  مهمی  عوامل  جمله  از 
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ای برای مقابله و شبکه سبالن برنامهدهد  ها نشان مییافته

رقابت با آنها ندارد و این عامل با اهمیت و میزان عدم 

و نشان از اهمیت  درصدی در باالی جدول بوده    55/84قطعیت  

زیاد آن از یک طرف و عدم توجه مسئوالن رسانه از طرف 

همچون   دیگر  عوامل  است.  قالب"دیگر  از  و استفاده  ها 

در جدید  برنامه  ساختارهای  کنندهتولید  سرگرم  ، "های 

مصرف" سبک  و  ذائقه  فن"،  "تغییر  تغییرات  آورانه روند 

عالیق "و    "ها از جمله تعاملی، مشارکتی و اجتماعیرسانه

باالیی    "مخاطبان قطعیت  عدم  و  اهمیت  میزان  از 

برخوردارند که تا جایگاه دهم جدول را دارا می باشند و  

درصده ترتیب  با  به  زیادی  و   40/83،  63/83،  96/83ای 

شوند. با اینحال عوامل درصد در جدول مشاهده می  75/81

رده در  زیاد  درصدهای  با  نیز  که دیگر  هستند  بعدی  های 

آینده  در  عوامل  این  قطعیت  عدم  و  اهمیت  از  نشان 

های سرگرم کننده شبکه سبالن دارد. نتایج تولیدات برنامه

 اند.ارایه شده 4-7در جدول شماره  پژوهشکامل حاصل از 

 میانگین هندسی عوامل بر اساس شاخص یبندرتبه: 4 -7جدول شماره 

ردی

 ف

میانگین  ملواع گروه محیط

هندسی 

 )درصد(

عوامل محیط  1

 دور

مسایل جنسی، خشونت و  اخالقی

 های بصریجذابیت

19/89 

عوامل محیط  2

 دور

-هزینه تولید و پخش برنامه اقتصادی

 کنندههای سرگرم 

25/85 

عوامل محیط  3

 دور

-ها و ساختارهای سرگرمقالب فناوری

 آورانه محورکننده فن

98/84 

عوامل محیط  4

 رقابت

تولید 

 کنندگان

 90/84 توجه به اینفوتینمنت

عوامل محیط  5

 رقابت

تولید 

 کنندگان

های های تولید برنامههزینه

 سرگرم کننده

71/84 

عوامل محیط  6

 دور

به کشورهای  هایذهنیت اردبیل سیاسی

 ترکیه و آذربایجان

55/84 

عوامل محیط  7

 رقابت

تولید 

 کنندگان

ها و استفاده از قالب

ساختارهای جدید در تولید 

 های سرگرم کنندهبرنامه

96/83 

عوامل محیط  8

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

 63/83 تغییر ذائقه و سبک مصرف

عوامل محیط  9

 دور

آورانه روند تغییرات فن فناوری

ها از جمله تعاملی، رسانه

 مشارکتی و اجتماعی

40/83 

عوامل محیط  10

 رقابت
 75/81 عالیق مخاطبان مخاطبان

عوامل محیط  11

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

های تقابل یا تفاهم آموزه

 دینی با سرگرمی

43/81 

عوامل محیط  12

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

 34/81 ای و موبایلیرایانههای بازی

عوامل محیط  13

 دور

روند اعتماد عمومی به شبکه  سیاسی

 سبالن

12/81 



107 
 

عوامل محیط  14

 رقابت
ها و ذائقه تغییر ارزش مخاطبان

 مخاطبان

09/81 

عوامل محیط  15

 دور

 02/81 سرعت استفاده از فضای مجازی فناوری

عوامل محیط  16

 دور

همگانی به دسترسی راحت و  فناوری

 اینترنت و فضاهای مجازی
85/80 

عوامل محیط  17

 دور

 35/80 وابستگی مالی شبکه سبالن اقتصادی

عوامل محیط  18

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

های سرگرم کننده دیگر برنامه

ها، ها از جمله سریالشبکه

های ورزشی، مسابقات و برنامه

... 

32/80 

عوامل محیط  19

 دور

رونق یا رکود اقتصادی ایران  اقتصادی

 و استان اردبیل

93/79 

عوامل محیط  20

 رقابت
جذابیت و لذتبخش بودن  مخاطبان

 های سرگرمی برنامه

82/79 

عوامل محیط  21

 رقابت
توانایی شبکه سبالن در  مخاطبان

 سازی مخاطبانسرگرم

56/79 

عوامل محیط  22

 رقابت
 34/79 آگاهی مخاطبانافزایش سطح  مخاطبان

عوامل محیط  23

 دور

تبلیغات بازرگانی در شبکه  اقتصادی

 سبالن

80/78 

عوامل محیط  24

 دور

-جذب و تولید برنامه تأثیر اقتصادی

 های مشارکتی

66/78 

عوامل محیط  25

 دور

نگرانه در شبکه تفکر آینده سیاسی

 سبالن

52/78 

عوامل محیط  26

 رقابت
کاالهای 

 جانشین

 44/77 های جدید محتوای دیجیتالشکل

عوامل محیط  27

 رقابت

تولید 

 کنندگان

های سرگرم تولید برنامه

کننده توسط گروه تولیدی 

 متخصص و مشخص

83/76 

عوامل محیط  28

 دور

اجتماعی/
 فرهنگی

 68/75 توجه به اوقات فراغت

عوامل محیط  29

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

 64/75 قومیهای فرهنگی و چالش

عوامل محیط  30

 رقابت

تولید 

 کنندگان

درآمدها از طریق  تأمین

 سازی در حوزه سرگرمیبرنامه

34/75 

عوامل محیط  31

 رقابت
 83/74 سبک زندگی مخاطبان

عوامل محیط  32

 رقابت
رقابتی شدن فضای ساخت و  رقابت

 تولید

83/73 

عوامل محیط  33

 رقابت
بیشتر از استان جذب مخاطبان  مخاطبان

 و خارج از استان

66/73 

عوامل محیط  34

 رقابت
 47/72 فضای مجازی رقبا

عوامل محیط  35

 دور

 75/71 های اقتصادی ایرانتحریم اقتصادی

عوامل محیط  36

 دور

 09/69 چارچوب اخالقی رسانه اخالقی

عوامل محیط  37

 رقابت
های استانی، رقابت با شبکه رقابت

 ماهوارهسراسری، 

28/67 

عوامل محیط  38

 دور

قدرت نظارت و فشارآوری  سیاسی

 هانهادها و دستگاه

11/64 

عوامل محیط  39

 رقابت
 38/63 سرگرمی حوزهتوسعه  رقابت

عوامل محیط  40

 رقابت

تولید 

 کنندگان

نگاه مدیران شبکه سبالن به 

 سرگرمی

89/60 

عوامل محیط  41

 رقابت
-تبلت، گوشیتاپ، ، لبرایانه رقبا

 های هوشمند و...

09/59 
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عوامل محیط  42

 دور

شبکه ) روابط رسانه ملی سیاسی

 با دولت  (سبالن

98/58 

عوامل محیط  43

 رقابت
 58/58 توسعه هویت مجازی مخاطبان

عوامل محیط  44

 رقابت
های ارایه رقابت با مکان رقابت

-دهنده سرگرمی از جمله گیم

 ها،پارکها، نتها، کافینت

 ...ها وخانهقهوه

44/58 

عوامل محیط  45

 دور

برداری سیاسی از سرگرمی بهره سیاسی

 در شبکه سبالن

01/56 

عوامل محیط  46

 رقابت
انحصاری بودن شبکه سبالن در  رقابت

 استان

33/48 

عوامل محیط  47

 دور

اجتماعی/

 فرهنگی

فرهنگ بومی در برابر جهانی 

 شدن

19/48 

محیط عوامل  48

 رقابت
های سراسری، استانی، شبکه رقبا

 ایای و ماهوارهمنطقه

41/46 

 

 

 

 

 

  

 
  

                                   

 گیریبحث و نتیجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه



109 
 

تولد رسانه تاکنون    از بدوارتباط میان رسانه و سرگرمی  

-های اخیر با توجه به پیشرفتهمراه بوده است و طی دهه

تنگاتنگ  فناوریهای   و  بیشتر  ارتباط  شده این  نیز  تر 

است. در واقع در دنیای مدرن سرگرمی اغلب توسط رسانه 

اند مخاطبان ها توانستهرواج یافته و از این جهت رسانه

ها، تلویزیون از رسانهبیشماری جذب خود کنند. در میان  

ویژه با جایگاه  رسانه  این  هست.  و  بوده  برخوردار  ای 

فراغت  اوقات  کردن  پر  در  که  باالیی  پتانسیل  به  توجه 

شدن تبدیل  باعث  دارد  جامعه    مخاطبان  در  شاخص  یک  به 

هم در توسعه خود و هم تغییر و تحول صنایع   جهانی بوده،

هم تحوالتی  کند.  ایفا  مهمی  نقش  حوزه    سرگرمی  در  که 

نشان   ،یابدمده و هر روز تحولی دیگر میآ بوجود    فناوری

ه تلویزیون نیز در این راستا تغییرات زیادی را  دهد کمی

مستثنی    مسئلههای محلی نیز از این  و تلویزیون  استشاهد  

های محلی با توجه به ارایه اخبار محلی، نیستند. شبکه

و هوا، موسیقی و ها به زبان محلی، اتفاقات آب  برنامه

... توانایی جذب های محلی وفولکلور منطقه، ورزش و بازی

ها  بیشتر مخاطبان محلی را دارند و برای داشتن این مزیت

-باید همیشه در تالش باشند تا بتوانند با ارایه برنامه

مخاطبان در رقابت با دیگر    متناسب با عالیق و سالیق  ،ها

 ها عقب نمانند. رسانه

های تلویزیونی محلی برای حفظ مخاطبان و جذب بیشتر شبکه

جنبه   از  هم  و  محتوا  نظر  از  هم  است  ضروری  آنها، 

این  ورانه با شرایط روز و مقتضیات زمان حرکت کنند.  ناف

ها باید از نظر محتوا با تغییر و تحوالت فرهنگی و شبکه

یکی   اجتماعی پیش بروند و برای دستیابی به چنین مهمی

پژوهی و آینده  ،هاستها که یاریگر رسانهین روش از مهمتر

ای است تا با بررسی و ارزیابی شرایط نگاری رسانهآینده

تا تصاویری رو مشخص شوند  های پیشرویهروندها و    ،موجود

شود   ارائه  مختلف  سناریوهای  قالب  در  آینده  بر    واز 

آتی   شرایط  و  تحوالت  آن  آیاساس  اطمینان بدست  با  تا  د 

های بعدی برداشته شود و برای آینده محتمل و  گام  بیشتری

واحد پژوهش صداوسیمای   ،روممکن آمادگی پیدا کرد. ازاین

-شناسایی و رتبهمرکز اردبیل اقدام به پژوهشی در جهت  

های در ارتباط با برنامهتواند  که می  مؤثربندی عوامل  

تفریحی   و  سبالن  سرگرمی  باشدتأثیرشبکه  با    گذار  تا 

نسبت بتواند  آن  و   انجام  بهتر  را  شرایط  آینده  به 
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کندمنطقی بررسی  آن    تر  اساس  بر  بجلو  هایگامو  و    رو 

 بردارد.  منطقی

فصل   اینکه  به  توجه  مروری  با  ابتدا  است  پژوهش  آخر 

های بدست آمده خواهد شد  هوار بر روند پژوهش و یافت خالصه

شود و به دلیل نهایی  گیری ارایه میبندی و نتیجهجمعسپس  

ها که شاکله پژوهش ها و عدم قطعیتمشخصشدن عوامل، پیش 

کاربردی   حاضر را شکل دادند بر این اساس پیشنهادهایی

طی ده  کننده شبکه سبالن  های سرگرمدر جهت ارتقاء برنامه

آینده   شد. سال  خواهد  راستای    ارایه  به در  دستیابی 

ادامه به بحث و بررسی  گیری مناسب و پیشنهادات در  نتیجه

 شود.اجمالی این پژوهش اشاره می

که شامل عوامل و  شناسایی مهمترین عوامل و عناصر آینده  

کلیدی   فعالیتتأثیرعناصر  بر  امر  گذار  در  تولیدی  های 

سازی در حوزه سرگرمی در شبکه سبالن با توجه به برنامه

های آینده  اهمیت و ضرورت استفاده از چنین ژانری در سال 

می بوقوع  رقابت  محیط  چارچوب  در  نیز که  و  پیوندد 

روندهای  پیشران و  برنامه  مؤثرها  تولید  های بر 

در محیط دور و بنوعی خارج از این  کننده این شبکه  سرگرم

می تشکیل  را  نظر  مورد  اهداف  و  هستند   .دادندشبکه 

عوامل و عناصر مورد نظر در ارتباط با آینده    ،بنابراین

و  شبک شده  بررسی  مختلف  مراحل  طی  سبالن  مورد   نهایتا  ه 

دسته سپس  و  گرفته  قرار  صورت شناسایی  آنها  از  بندی 

بررسی گرفت. منابع نظری و تجربی هم داخلی و هم خارجی،  

حاضر، برگزاری چندین   پژوهشهای پیشین و مرتبط با  پژوهش

هم و  دانشگاه، نشست  اساتید  پژوهشگران،  با  اندیشی 

سازان و فعاالن حوزه رسانه و سرگرمی و همچنین دو  برنامه

آینده از  استانیتن  بهرهپژوهان  با  الگوهایی ،  از  گیری 

پویش چارچوب  در  دور که  و  رقابت  نوع  از  محیطی  های 

بودند میان  ،  )خارج(  و  عامل    105از  بیشتر  بررسی  و 

و تثبیت  منجر به شناسایی    نهایتا    ،مباحثه با متخصصان

ط با موضوع پژوهش شد. برای پیشبرد مناسب عامل مرتب  48

شده،   تعیین  اهداف  منطقی  شناسایی و  مورد  که  عواملی 

طیف کدام  هر  برای  گرفتند  که  قرار  شدند  تعریف  هایی 

توانست مشخص کند یهای ممکن و محتمل را مبینیدامنه پیش

با  نگاشته شدند که  ها نیز  های کیفی دو سر طیفو گزاره

چند تن    های متنی و شکلیو حذف و اضافه بررسی و ویرایش  

و پژوهشگران نهایی شد. پس از نهایی شدن از کارشناسان  
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بندی عناصر شروع شد که  ، مرحله رتبهعناصر شناسایی شده

آن انجام  نیز    ،با  پژوهش  بعدی  هدف  با  دو  شود.  محقق 

بندی عناصر و عوامل، مهمترین روندها و هاستفاده از رتب

های مشخص بودند و بر آینده فعالیتپیش  نسبتا  ی که  عوامل

بودند   مؤثرهای سرگرم کننده  شبکه سبالن در حوزه برنامه

های کلیدی و اساسی مربوط به آینده و همچنین عدم قطعیت

های سرگرم کننده طی ده  در عرصه تولید برنامهشبکه سبالن  

رتبه این  برای  شدند.  مشخص  آینده  عواملسال  از   ،بندی 

پرسشنامه  ابز و  ار  نظرات  طریق  این  از  و  شد  استفاده 

-های خبرگان بدست آمد. در پرسشنامه فوق که نسخهدیدگاه

است   آمده  پیوست  در  آن  از  و  ای  روشی  الگوی  اساس  بر 

روشتدوین    نظری و  نظری  ادبیات  فصول  در  که  شناسی شد 

بود گرفته  قرار  تبیین  و  تعمق  با  مورد  ارتباط  در   .

پرسشنامه  عامل نهایی شده    48  ،اهمیت و عدم قطعیتمیزان  

شد.   ارسال  خبرگان  به  و  شد  به  تهیه  توجه  های پاسخبا 

اهمیت و عدم  دهی آنان، میزان  نمره  ها وخبرگان به پرسش 

شناسایی شدند. البته در انتهای عوامل و عناصر  قطعیت  

نظر هر خبره پرسیده شده بود که اگر هر بخش از گروه،  

مل مورد نظر، عنصر یا عناصری را مدنظر دارد که  بجز عوا

در انتهای هر   اشاره نشده باشدممکن است در پرسشنامه  

ها وجود داشتند اما اغلب در  . برخی پاسخبخش اضافه کند

شدند برای همین از اضافه گنجانده میقالب عوامل اصلی  

ضمنا   شد.  پرهیز  آنها  برخی    کردن  اینکه  به  توجه  با 

داشتند نمره همدیگر  از  بسیاری  فاصله  خبرگان  توسط  ها 

و بنابراین   شد  ارسال  خبرگان  به  دوباره  جمعبندی  با 

مرحله دوم دلفی به انجام رسید که پس از نگاه نمرات، 

بودند   داده  هم  به  نزدیک  نمراتی  خبرگان  همه  و حدودا 

  نهایتا  که    ند ودا اصالح کرده بر  برخی از آنها نظر خود

 در مرحله دوم دلفی نتایج نهایی شدند.

و بطور تفصیلی  و آمارهای مرتبط  های پژوهش  نتایج یافته

یافته فصل  در  اینحال   پژوهشهای  کامل  با  شدند  ارایه 

با ها  بندی، درصد اهمیت و عدم قطعیت گروهجمع  عنوانبه

تعمق شود تا بطور اجمالی نتایج مورد  یکدیگر مقایسه می

جد در  گیرد.  شماره  اوقرار  میانگین   5-3و    5-2،  5-1ل 

گروه در  موجود  عوامل  قطعیت  عدم  و  اهمیت  ی هادرصدهای 

مشاهده   هامختلف دور، رقابت و مجموع میانگین کل شاخص

 شود.می
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 محیط دور مختلف ایهها در گروه: میانگین شاخص5-1جدول شماره 

میانگین درصد  گروه

 اهیمت

میانگین درصد 

 عدم قطعیت

 87/79 43/85 ناوریف

 50/76 05/82 اقتصادی

 10/67 90/81 اجتماعی/فرهنگی

 42/63 68/79 سیاسی

 17/89 79/70 اخالقی

 

 

 

 

 

 های مختلف محیط رقابتها در گروه: میانگین شاخص5-2جدول شماره 

میانگین درصد  گروه

 اهیمت

میانگین درصد 

 عدم قطعیت

 17/67 72/86 مخاطبان

 97/24 81/85 رقبا

 28/73 23/84 کنندگانتولید

 44/76 91/82 کاالهای جانشین

 11/59 56/69 میزان رقابت

 

ها در محیط رقابت و محیط شاخصمجموع : میانگین 5-3جدول شماره 

 دور

میانگین درصد  محیط

 اهیمت

میانگین درصد 

 عدم قطعیت

 19/60 84/81 محیط رقابت

 21/75 97/79 محیط دور

 70/67 90/80 میانگین مجموع

جدول در  که  میهمانطور  مشاهده  فوق  نظر  های  از  شود 

رقابت  خبرگان   محیط  عوامل  اهمیت  کلی   84/81با  بطور 

بوده است  درصد    97/79با  بیشتر از عوامل محیط دور  درصد  

هرچند درصدهای بدست آمده نزدیک بهم و تفاوت بین آنها 

که نشان از اهمیت باالی هر دو محیط    باشددرصد می  2فقط  

حالیکه  .  است قطعیت  خبرگان  در  عدم  محیط میزان  عوامل 

عوامل محیط رقابت  بسیار بیشتر از  را  درصد(    21/75)دور  

کردهپیشدرصد(    19/60) بین بینی  تفاوت  که  بطوری  اند 

حدود  آ است  15نها  می  درصد  نشان  عدم  و  به  خبرگان  دهد 

داشته  اعتقاد  بیشتر  دور  محیط  عوامل  نکته   اند.قطعیت 

آمده  بدست  درصدهای  که  است  این  به  دستیابی  دیگر  مهم 

قرار  معناداری  از  سطحی  چه  در  آماری  لحاظ  از  آیا 

برای دستیابی به این    ا معنادار هستند یا نه؟آیدارند.  



113 
 

آزمون خی دو یا مربع کای اسکوئر استفاده شد. از    مسئله

می نشان  آزمون  این  و دهد  گزیده  اهمیت  میزان  درصدهای 

محیط رقابت و دور در سطح    های عوامل دو گروهعدم قطعیت

بدست    97اطمینان   نتایج  و  هستند  معنادار  مده آدرصد 

به عبارت دیگر مجذور مربع کای مشاهده شده   معتبر است.

 مسئلهز مجذور مربع کای بحرانی است و این  بسیار کمتر ا

می آزمون  این  در  صفر  فرض  پذیرش  نیز شودباعث  این   .  

ستون و  سطرها  بودن  مستقل  به  بیانگر  است.  جدول  های 

توان از نظر آماری با اطمینان بیشتری میعبارتی دیگر،  

پذیرفت که درصدهای اهمیت و عدم قطعیت بدست آمده در هر  

گروه از  تصادفی   هایک  و  اتفاقی  بررسی،  مورد  عوامل  و 

نیست و به قضاوت کارشناسان و خبرگان از نظر آماری نیز 

 توان اطمینان کرد.میتا حد زیادی 

 : نتایج آزمون آماری خی دو یا مربع کای اسکوئر5-4جدول 

مربع کای مشاهده مجذور 

 شده

1452/6 

 725/26 مجذور مربع کای بحرانی

 13 درجه آزادی

 821/0 مقدار احتمال

 03/0 سطح معناداری

 

ای، اسنادی و بحث و  های کتابخانهاین پژوهش پس از بررسی

کارشناسان   و  پژوهشگران  با  مرتب   نهایتا  گفتگو  لیستی 

  شود عنصر را شامل می  48عوامل را بدست آورد که    زشده ا

باشد. توجه و اساس آنها هم میزان اهمیت و عدم قطعیت می

توان  لیست مرتب شده بر اساس اهمیت می  و دقت در جدول و

های آینده شبکه سبالن در حوزه سرگرمی برای تعریف اولویت

عدم  اساس  بر  نیز  لیست  انتهایی  بخش  از  و  کرد  توجه 

ها را تفکیک کرد. این موارد در مشخصتوان پیشت میقطعی

اند که بطور اجمالی در  ها به تفصیل اشاره شدهفصل یافته

 شود. پایین ارایه می

 های شناسایی شده بر اساس نظرات خبرگانمشخص: پیش5-5جدول 

 مشخصپیش گروه محیط ردیف

عوامل محیط  1

 رقابت
 سرگرمی حوزهتوسعه  رقابت

عوامل محیط  2

 دور

با  (شبکه سبالن) روابط رسانه ملی سیاسی

 دولت 

عوامل محیط  3

 دور

برداری سیاسی از سرگرمی در بهره سیاسی

 شبکه سبالن

عوامل محیط  4

 رقابت
 توسعه هویت مجازی مخاطبان

عوامل محیط  5

 رقابت

تولید 

 کنندگان

 نگاه مدیران شبکه سبالن به سرگرمی
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عوامل محیط  6

 رقابت
های تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه رقبا

 هوشمند و...

عوامل محیط  7

 دور

فراجتماعی/

 هنگی
 فرهنگ بومی در برابر جهانی شدن

عوامل محیط  8

 رقابت
ای های سراسری، استانی، منطقهشبکه رقبا

 ایو ماهواره

 

پیش در عوامل  خبرگان  میان  در  که  هستند  عناصری  مشخص 

طی ده ع یکی از دو سر طیف آن عنصر در  وبینی وقخصوص پیش

تا   یعنی  آینده  برای   1407سال  است.  شده  حاصل  اجماع 

-درباره یکی از عوامل اشاره مینمونه نتایج بدست آمده  

پرسشنامه به  که  خبرگانی  داده شود.  پاسخ  اغلب ها  اند 

ای و های سراسری، استانی، منطقهشبکهآنها درباره عامل  

الوقوع که اعتقاد داشتند که یک سر طیف ممکن  ایماهواره

"با توجه به تحوالت   طی ده سال آیندهبینی کرده بود  پیش

پیشرفت توسعه  هایو  همچون  رسانهفناوریی  جمله  ،  از  ها 

ماهوارهشبکه برای  های  جدی  رقیبی  سراسری  و  استانی  ای، 

 ،محقق خواهد شد که در این میانشبکه سبالن خواهند بود"  

. در واقع برای این بینی متفاوت بوده استفقط شدت پیش

بینی وجود داشت که در سمت چپ عامل در هر سر طیف یک پیش

سال" رسانهطی  سبالن  شبکه  آینده  جدی های  رقیبی  را  ها 

نسب و  این  ندانسته  به  بود." بی  مسئلهت  خواهد  اعتنا 

بینی شده بود و در سمت راست نیز "با توجه به تحوالت پیش

پیشرفت توسعه  و  همچون  رسانهفناوریهایی  جمله  ،  از  ها 

ماهوارهشبکه برای  های  جدی  رقیبی  سراسری  و  استانی  ای، 

بود" خواهند  سبالن  اجماع پیش  شبکه  طبق  بود.  شده  بینی 

ی با دامنه سر طیف راست و  امبنی بر وقوع آیندهخبرگان  

نشان  بندی از این عامل را  و محتمل، جمع  های ممکن با شدت

پیشمی قابلیت  که  نظر داد  بنابر  و  دارد  وجود  بینی 

توان در انتظار آمدن آینده خبرگان با قطعیتی نسبی می

پایینی برخوردار دم قطعیت  . بنابراین این عامل از عبود

پیش بنوعی  و  میبود  محسوب  برای شود.  مشخص  وضعیت  همین 

سایر عوامل نیز با مراتب کمتری وجود داشت و در خصوص  

آنها اجماع کامل یا نسبی درباره وقوع یکی از سر طیف  

داشت طیفوجود  پیش.  با های  مرتبط  روندهای  و  شده  بینی 

پیش  عوامل  فصل  مشخص  این  بتفصیل   پژوهش  هاییافتهدر 

در کنار این موارد، با تعریف شاخص میانگین   اند.آمده

لیستی مرتب شده از  هندسی دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت،  

قطعیت که  عدم  لیست  این  شد.  حاصل  اساسی  و  کلیدی  های 

 اندارایه شده  4-7ها و در جدول  بطور کامل در فصل یافته
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صورت همزمان دارای اهمیت    دهد کدام عوامل به که نشان می

های کلیدی که از عدم قطعیت  و عدم قطعیت باالیی هستند.

-در این پژوهش بدست آمده است برای مقاصد دیگری نیز می

ترین شکل استفاده از آنها تدوین  توان بهره برد که ساده

 باشد.میسناریوهای آینده شبکه سبالن در حوزه سرگرمی 

 های شناسایی شده بر اساس نظرات خبرگان: عدم قطعیت5-6جدول 

 ملواع گروه محیط ردیف

عوامل محیط  1

 دور

های مسایل جنسی، خشونت و جذابیت اخالقی

 بصری

عوامل محیط  2

 دور

های هزینه تولید و پخش برنامه اقتصادی

 سرگرم کننده

عوامل محیط  3

 دور

کننده ها و ساختارهای سرگرمقالب فناوری

 آورانه محورفن

عوامل محیط  4

 رقابت

تولید 

 کنندگان

 توجه به اینفوتینمنت

عوامل محیط  5

 رقابت

تولیدکنندگ

 ان

های سرگرم های تولید برنامههزینه

 کننده

عوامل محیط  6

 دور

به کشورهای ترکیه  هایذهنیت اردبیل سیاسی

 و آذربایجان

عوامل محیط  7

 رقابت

تولیدکنندگ

 ان

ها و ساختارهای قالباستفاده از 

های سرگرم جدید در تولید برنامه

 کننده

عوامل محیط  8

 دور

فرهاجتماعی/

 نگی
 تغییر ذائقه و سبک مصرف

عوامل محیط  9

 دور

ها از آورانه رسانهروند تغییرات فن فناوری

 جمله تعاملی، مشارکتی و اجتماعی

عوامل محیط  10

 رقابت
 عالیق مخاطبان مخاطبان

 

ینده امیدوار باشد سازمانی برای اینکه بتواند به آر  ه

ریزی درست پیش و بر اساس رویکردهای منطقی و با برنامه

پیش عوامل  و  عناصر  با  مواجهه  در  باید  از برود  مشخص، 

بهترین شیوه برخورد یعنی کسب آمادگی برای رویارویی با 

دور  آنها عوامل  با  ارتباط  در  کند.  عوامل   استفاده  و 

سازمانخارج   گروه  از  شامل  اقتصادی، که  سیاسی،  های 

و روندهای مرتبط با  شدند  وری، اجتماعی و اخالقی میناف

ها مشخص است، صداوسیما و در درون آن شبکه سبالن از  آن

است برخوردار  پایینی  کنندگی  تعیین  و  اثرگذاری   ،قدرت 

هایی یندهاز آگذار  تأثیربنابراین باید به شکل فعال و  

ت لزوما  شود استقبال کرد و نیز تمهیدات و متصویر میکه  

 ندیشیدهاالزم برای رویارویی درست و منطقی با آنها را  

کردپی  و محیط  ریزی  عوامل  با  ارتباط  در  یا  .  رقابت 

به   بسته  نهادی  یا  سازمان  هر  مثل  سبالن  شبکه  نزدیک، 

تعیین   ،تواند در برابر مسایلشرایط و محیط فعالیتش می

-و شرایط را آنطور که میکننده و قدرت انتخاب داشته  
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دستانه از خواهد ترسیم کند. در این باره رویارویی پیش

بهرهراه برای  که  است  مقبول  و  ممکن  و های  مناسب  مندی 

-نگارانه و برنامهقی از آن باید از ابزارهای آیندهمنط

رسانده ها را به مطلوبیت  راهبردی، بتوان نامطلوبریزی  

فرصت به  رسیده  مطلوب  به  آنچه  هر  تبدیل و  مناسب  های 

بخشکرد.   این  به   ،در  دستیابی  بدنبال  حاضر  پژوهش 

پیش عوامل  از  قطعیتترکیبی  عدم  و  جمعمشخص  بندی ها، 

. برای دستیابی به این  گیری از پژوهش استنهایی و نتیجه

ه  بینی شده در جدول شمارهدف، توجه مجدد به روندهای پیش

نتیجه  6-4 مهمترین  است.  روندهای ضروری  مجموع  از  گیری 

ای که شبکه سبالن در  بینی شده بدین شکل است که آیندهپیش

آینده کرد  خواهد  فعالیت  محیطآن  بر  مبتنی  های ای 

سخترقابتی بسیار  و  تخصصیتر  و  خواهد تر  امروز  از  تر 

شبکه   1407بر اساس روندهای شناسایی شده، تا سال  بود.  

و  کرد  خواهد  فعالیت  رقابتی  کامال  محیطی  در  سبالن 

ضروری است که از هم اکنون آمادگی الزم برای بنابراین  

رقابتفعالیت و  همچون ها  عواملی  باشد.  داشته  را  ها 

ماهوارهشبکه و  سراسری  استانی،  شماره )پیشای  های  بینی 

ها، ویتیپیآی ای،  های ماهوارهزه به مدد سیستمکه امرو(  1

تلویزیونتلویزیون اینترنتی،  در  های  و...  اجتماعی  های 

های خود از  ذب مخاطبان بیشتر از همه پتانسیلراستای ج

خواسته و  عالیق  به  توجه  و  طرف  طرف  یک  از  مخاطبان  های 

ایجاد دیگر   سبالن  شبکه  برای  را  سختی  رقابتی  شرایط 

هنگ رخواهد کرد. هر چند توجه به فرهنگ بومی در برابر ف

شده   جهانی  فرهنگ  نیز  و  کشور  در  حاکم  بینی )پیشکلی 

تواند مزیتی نسبی برای این شبکه باشد اما می(  2شماره  

به  نسبت  تحول  و  تغییر  عدم  در  شبکه  مدیران  نگاه 

های حاصل ، مراودات سیاسی و تنش های سرگرم کنندهبرنامه

و   6،  4های شماره  بینی)پیش  بین رسانه ملی و دولت  از آن

های و نیز تحوالت سریع در عرصه سرگرمی و ایجاد هویت  (7

-روندهاز جمله پیش(  8و    5  ، 3  های شمارهبینی )پیشمجازی  

-ای است که در محیط رقابتی و فشرده رسانههای مشخص شده

می چالشای  با  را  سبالن  شبکه  مواجه های  تواند  گوناگون 

بسیار گسترده از امروز خواهند رقبای شبکه سبالن    سازد.

های تلویزیونی و رادیویی، بلکه تک بود و نه فقط شبکه

ای بودن پیدا  تک کاربران در فضای مجازی نیز قدرت رسانه

خواهند   تأثیرخواهند کرد و در کاهش مخاطبان این شبکه  
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  فناوریشد و گسترش  عبارتی دیگر، با توجه به راشت. بهگذ

های دیگر توانند به رسانه مخاطبان شبکه سبالن براحتی می

تولیدات و   ،دسترسی پیدا کنند و بجز تولیدات این شبکه

ها نیز دسترسی داشته باشند که اگر های دیگر شبکهبرنامه

محصوالت رقیب بتواند نظر مخاطبان اردبیلی را جلب کند  

هرچند   نی سبالن محسوب شود.تواند خطری برای شبکه استامی

  ریاخ  یهادر سال  تیوضع  نیا   دیجد  یهایاورکه با توسعه فن 

  تیوضع  هاین یبشیبنابر پ  1407شکسته شده اما تا سال    زین

ابزارها  یدسترس به  فضا  ی شهروندان  و   یمجاز  یهوشمند 

مخاطبان   تیمجهز شدن اکثر  جهیخواهد داشت. در نت  تیعموم

فن و  ابزارها  آ  یکی  دیجد   یهایاوربه  عوامل   ندهیاز 

های مجازی آنها را به سمت فضاهای  و توسعه هویت  روستشیپ

از دیگر   شود.باعث رکود شبکه سبالن میمجازی کشانده و  

هایی است که  ها و تنشاین شبکه چالشرو برای  های پیشچالش

چندین دهد. طی  میها رخ  در ارتباط با صداوسیما و دولت

دولت که  تجاربی  از  یکدیگر  دوره  با  ملی  رسانه  و  ها 

باعث   مسئلهاند اغلب با چالش مواجه بوده و همین  داشته

مشکالتی   با  هزینه  و  بودجه  نظر  از  صداوسیما  تا  شده 

 خصوصا  ها  از طرف دیگر زاویه داشتن با دولتمواجه شود و  

و  دولت اصالحات  رویگرداهای  سبب  از اعتدال  بسیاری  نی 

طرفداران این احزاب با صداوسیما شده که شبکه سبالن نیز  

بینی خبرگان بر پذیرفته است. پیش  تأثیر  مسئلهاز این  

های بیشتر بین صداوسیما و ن است که این روند با تنشیا

های استانی یافت و صداوسیما و شبکهادامه خواهد  ها  دولت

خوشی از نظر بودجه و  هم طی ده سال آینده حال و روز  

 ها نخواهد داشت. گزاریسیاست

سبالن  یطیشرا  نیچن  در م  ماندنیباق  یبرا  شبکه   دان یدر 

به شرا  رقابت،  و  ابزارها  که    از ین  یطیمجموعه  دارد 

، توجه به مندکارآمد و توان  یانسان  یرویاز ن  یبرخوردار

تحوالت و تغییرات در عرصه صنعت سرگرمی، تعامل و گفتگو  

با دولت و رسیدن به چارچوبی مناسب در عرصه ارتباطات 

مالی،   و  برخی  سیاسی  به  شدن  نوینفناوریمجهز  و    های 

عال به  بیشتر  از یتوجه  مواردی  مخاطبان  ذائقه  و  ق 

شماره  آنهاست.   جدول  طبق  شناسایی   4-6بنابراین  با  و 

می زیر  رقابت روندهای  از  ماندن  عقب  خطر  زنگ  توان 

ها را تمامی برنامه  نهایتا  ای در عرصه سرگرمی و  رسانه

ک گوشزد  سبالن  شبکه  کهربه  شده    د  مشخص  عوامل  اساس  بر 
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چنین نگرش   )شبکه سبالن(  ها در صداوسیمامشخصپیش  عنوانبه

آینده شبکه  های  طی سال  -1هایی حاکم خواهد بود:  و سیاست

رسانه این  سبالن  به  نسبت  و  ندانسته  جدی  رقیبی  را  ها 

شبکه سبالن با مهم دانستن    -2اعتنا خواهد بود.  بی  مسئله

های سرگرم کننده بر فرهنگ بومی و محلی و تولید برنامه

فرهنگ   صاساس  عرصه  در  تحوالت  با  همراه  و  نعت بومی 

برنامه توانست  خواهد  تولید  سرگرمی  موفق    -3کند.  های 

ی نخواهد گرفت و  شبکه سبالن وسایل الکترونیک شخصی را جد

برنامه برابر  در  در  تغییری  آنها  کننده  سرگرم  های 

بکه سبالن مدیران ش  -4  های خود ایجاد نخواهد کرد.برنامه

ای از های کلیشههای قبلی و نگاهبدالیل مختلف در سیاست

برنامه در  تغییری  و  مانده  ایجاد های  سرگرمی  سرگرمی 

شد.   توسعه   -5نخواهد  گرفتن  نظر  در  بدون  سبالن  شبکه 

برنامه تولید  به  سرگرمی  خواهد صنعت  ادامه  قبلی  های 

روابط پرفراز و نشیب و اختالفات دولت و رسانه    -6داد.  

برنامه نیز  دولت  و  یافت  خواهد  ادامه  کماکان  های ملی 

ی کشور سرگرم کننده صداوسیما را عدول از چارچوب سیاس

-خواهد دانست که بجای برجسته کردن خدمات دولت، برنامه

توجه به  شبکه سبالن بی  -7  دهد. های سرگرم کننده ارایه می

بر دیگر پیامها   تأثیرهای سرگرم کننده در  برنامه  تأثیر

های سیاسی، به روال قبلی و بدون توجه از جمله برنامه

شبکه سبالن   -8به تحوالت صنعت سرگرمی ادامه خواهد داد.  

-ک و فضای مجازی، هویتفناوریهای  بدون توجه به پیشرفت

های مجازی  های مجازی را مهم ندانسته و ارتباطی با هویت 

الجرم   ،های محدودیت سازها و نگاهنخواهد داشت. این نگرش

و زیان شبکه سبالن خواهد بود و مسئوالن و دست به ضرر  

 که باشند.اندرکاران باید بفکر آینده این شب

 

 پژوهشی پیشنهادها

پیش  -1 به  توجه  جدول  با  با   4-6بینی  ارتباط  در  که 

منطقهشبکه سراسری،  استانی،  اسهای  جهانی  و  و  ای  ت 

سال "طی  دارند  اعتقاد  آخبرگان  سبالن های  شبکه  ینده 

و نسبت به   های دیگر را رقیبی جدی قلمداد نکردهرسانه

و بررسی میدانی و نظرات    بود" اعتنا خواهد  بی  مسئلهاین  

گذشته و حال نشان از چنین  مدیران شبکه و وضعیت  برخی  

بنابراین پیشنهاد بر این است که در شبکه    ،وضعیتی است

های ا و شبکههسبالن توجه و حساسیت بیشتر نسبت به رسانه
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با   تا  شود  رصد  آنها  تحوالت  و  توسعه  و  شود  تلویزیونی 

ها، شبکه سبالن مخاطبان شدن همه شبکهای  توجه به ماهواره

-با تولید برنامه  خصوصا  و    استانی خود را از دست ندهد

های سرگرم کننده متناسب با تحوالت آینده بتواند رقیبی 

های خارج از استان بوده در جذب مخاطبان جدی برای شبکه

 خارج از استان و کشور موفق باشد.

حا  -2 پژوهش  که  مهمی  مسایل  جمله  متمرکز از  آن  بر  ضر 

های . عدم قطعیتهای کلیدی و اساسی استعدم قطعیت   ،بود

سناریوهای  تدوین  و  تهیه  برای  مناسبی  راهنمای  کلیدی 

تولید  عرصه  در  سبالن  شبکه  فعالیت  حوزه  در  آینده 

های نامتعین عوامل و  های سرگرم کننده هستند. طیفبرنامه

پیش دامنه  باال،  قطعیت  با  آینده ناپبینی  عناصر  ذیری 

میپیش مشخص  را  ترکیب  رو  که  طریق  کنند  از  تنها  آنها 

پردازی ممکن است. برای مثال در  های پیشرفته سناریوروش

و   خشونت  جنسی،  "مسایل  همچون  عواملی  وجود  بخش  این 

بصری"جذابیت "هزینههای  برنامه،  پخش  و  تولید  های های 

ف تغییرات  روند  کننده"،  در  ناسرگرم  و  قالبورانه  ها 

ذائقه "   و  ساختارها" تغییر  و  مخاطبان  سالیق  و  عالیق 

 تأثیراز نگاه خبرگان که نظرات اجماعی درباره    آنها"

کننده شبکه سبالن دارند   های سرگرماین عوامل در برنامه

این پژوهش پیشنهاد دهد که شبکه سبالن خود   شودباعث می

آماده کند سازی  سرگرم  را برای سناریوهای متفاوت آینده

مکن و های متا در صورت وقوع موارد فوق هر کدام از حالت

 مؤثرهای دیگر و ایفای نقش  توانایی در رقابت با رسانه

جذب مخاطبان های سرگرم کننده و همچنین  در تولید برنامه

 .بیشتر و عدم کاهش مخاطبان نقش خود را بهتر ایفا کند

می  -3 سبالن  پیشنهاد  شبکه  برنامهشود  ریزی رویکرد 

باال قطعیت  عدم  دارای  مسایل  درباره  در   سناریویی  را 

پژوهی های تخصصی آینده. استفاده از روشاولویت قرار دهد

مولتی متد  برنامههمچون  برای  خط پول  و  گذاری مشیریزی 

خصوص باشد. این رویکرد به  مؤثربسیار    تواندسناریویی می

قطعیت عدم  کلیدیدرباره  شماره  ج  های  اولویت   5-6دول 

 دارد. 

در پژوهش حاضر برای تخمین میزان عدم قطعیت متغیرها    -4

دوتایی در پرسشنامه های  و عوامل شناسایی شده از گزینه 

وضعیت   مواردی  در  که  است  حالی  در  این  شد.  استفاده 

پیش میمتغیر  داشته رو  گزینه  دو  از  بیش  وضعیتی  تواند 
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ناگزیر   خبرگان  که  صورتی  در  دو باشد.  بین  انتخاب  به 

حالت تقلیل  واقع  در  بودند.  پیشگزینه  دو  های  به  رو 

عامل و عنصر   48بندی  گزینه برای امکان مقایسه و رتبه

ولی یکی از کارآمدترین روشها برای سنجش عدم    صورت گرفت

تقابلی دوتایی است که از تفاضل   هایقطعیت، طرح گزینه

شود عددی را  مقادیر اختصاص داده شده به سر هر طیف می

آورد را    بدست  آن  قطعیت    عنوان بهو  عدم  برای  شاخصی 

-گرایی آگاهانه امکان دارد رتبهتعیین کرد. این تقلیل

شاخص عدم قطعیت با خطایی کم و  بندی متغیرها بر اساس  

اد بر این است با توجه به  قابل قبول بدست آید. پیشنه

رتبه اینکه   در  که  عدممتغیرهایی  باالیی   بندی،  قطعیت 

های تکمیلی با استفاده اند، در پژوهشداشته و تفکیک شده

روش پیشرفتهاز  متغیرها های  این  برای  چندگانه  حاالت  تر 

و سناریوپردازی مورد توجه باشد. در    در نظر گرفته شدند

از روش تحلیل باالنس اثرات متقابل مندی  این مسیر بهره

-و تالش می  ای از اثرات استکه هدف اصلی آن تحلیل شبکه

ات شناسایی تأثیرشود روابط بین عوامل مختلف در شبکه  

بد شبکه  از  سازگار  تصویری  و  آید.  شود  افزار نرمست 

می ویزارد  مورد  تواند  سناریو  این  انجام در  توانایی 

 .ازدچنین پژوهشی را میسر می س

امر   -5 در  که  شدند  شناسایی  متغیرهایی  پژوهش  این  در 

برنامه و  تولید  شبکه  این  جزو سرگرم  خصوصا  ای  کننده 

-در سیاستشوند یا  یا سانسور می  معموال  مواردی هستند که  

تابو    جزو مواردی هستند که مورد توجه نبوده یا  هااریذگ

های جذابیت  خشونت،مسایل جنسی،  از جمله    شوند.محسوب می

عالیق و    ،های مصرفی آنهائقه مخاطب و سبکتغییر ذا بصری،  

برنامه جدید  ساختارهای  مخاطبان،  وسالیق  -می  ...سازی 

پژوهشی  .باشد تیمی  که  است  این  بر  متد    پیشنهاد  با 

پژوهانه این مسایل را مورد تدقیق قرار دهند و با  آینده

ترسیم در  عناصر  این  جانبه  همه  آینده   بررسی  وضعیت 

مسیر ای کشور و استان اردبیل در داخل رسانه ملی  رسانه

سیاست مدیران،  گیرندگان،  تصمیم  به  را  درست  راه  -و 

 .سازان نشان دهندگزاران و برنامه

دنیای امروز با توجه به امر جهانی شدن و ارتباطات   -6

ها و سبک مصرف مردم ایران ، ذائقههمه جانبه مردم جهان

در   بررسینیز  است.  تغییرات  میحال  نشان  در ها  که  دهد 

سبالن   شبکه  و  سیاستصداوسیما  مهم  این  به  گزاری نسبت 
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های مدیریتی گیریکه از جمله دالیل آن یکی تصمیمشود  نمی

 توسط افراد غیرمتخصص یا با تخصص کم و دیگری عدم توجه

و استفاده به مقوله پژوهش در صداوسیما    )یا توجه کم(

سازان و دهی به برنامهاز پژوهشگران مراکز در جهتنکردن  

با   ارتباط  در  پژوهش  واحد  با  آنها  تعامل  و  همکاری 

و   اینهابرنامهمطالب  محتوا  از  می  رو.  شود پیشنهاد 

، ییمحتوا  گیرمدیران تصمیمتنها  چارچوبی تعیین شود تا  

متون و ساختار نباشند چراکه اغلب سواد کافی برای این 

ندارن کنند  دکار  ایفا  را  اصلی  نقش  پژوهشگران  . و 

پژوهشاو  ،بنابراین در  پژوهش  برنامهحد  مشارکت های  ای 

شو بتوان  نداده  تا  تحوالت د  و  تغییرات  به  توجه  با 

 اجتماعی پیش رفت.

-از جمله مهمترین فاکتورهای جذب مخاطب برای رسانه  -7

جذابیت از  استفاده  استها،  بصری  این  های  در  ارتباط . 

-سیما و خوشصدا، خوشاستفاده از مجریان و گویندگان خوش

و   جامعه  در  موجود  واقعیت  دادن  نشان  تا  گرفته  پوش 

نه یها در این زمآینده رسانهروزمره مردم است.  زندگی  

جذابیتتأثیربسیار   از  بصری  پذیر  عرصه    خصوصا  های  در 

و    خبرگان اعتقاد دارند شبکه سبالنسرگرمی خواهد بود.  

صد کلی  جذابیتاوسیبطور  زمینه  در  مسایلی ما  بصری،  های 

و هیجانهمچون   زنان  از  استفاده  خشونت،  با  مرتبط  های 

که اصرار بر سانسور همه مردان جذاب و مسایل جنسی و...  

گریزی   مخاطب  در  دارد،  مسایل  است.   مؤثراین  بوده 

است این  بر  برنامه   پیشنهاد  تولید  در  سرگرم که  های 

های آن اهمیت بیشتری مؤلفههای بصری و  کننده به جذابیت

پوش، چهره و خوشو از مجریان و بازیگران خوشداده شود  

 و... استفاده بیشتری شود.های هیجان انگیز سرگرم کننده

های مصرفی مخاطبان که رغم تغییر در ذائقه و سبکعلی  -8

فراوانی گذاشته است اما به باور خبرگان   تأثیر  فناوری

نظرسنجی همچنین  در  و  شده  انجام  مطالعات  دیگر  و  ها 

دهد اقبال به فولکلور و ادبیات شفاهی صداوسیما نشان می

غنی   منبعی  که  برنامهآذربایجان  کننده برای  سرگرم  های 

است،رسانه زیمی  ای  و  بهترین  آن  دل  از  اترین بتوان 

طنز و فکاهه نیز   یک را که حاوی متونمحتواهای فولکلور

مورد استفاده قرار داد. های سرگرم کننده  هست در برنامه

می و  پیشنهاد  عمومی  فرهنگ  شفاهی،  ادبیات  روی  شود 
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-های سرگرمطقه بیشتر متمرکز شد و در برنامهفولکلور من

 و... استفاده کرد. کننده از ادبیات طنز، فولکلور

جامعه فراگیر شده است و رقیبی    فضای مجازی بسرعت در  -9

شبکه برای  چنین مقتدر  علیرغم  است.  شده  تلویزیونی  های 

تواند به نحو احسن از رسانه میرقابتی اما شبکه سبالن  

، و... و PSA،  نرقیب بهره گیرد. مثال با تولید انیمیش

رسانه در  آن  شبکهنشر  و  می ها  اجتماعی  بر تواند  های 

مخاطبان خود بیافزاید و در انتشار متون نیز سهمی مهم 

در فضای مجازی بخود اختصاص دهد که بستر برای این کار  

بررسی اما  است  میآماده  نشان  این دهد  ها  در  صداوسیما 

زمینه کاری صورت این  و اگر در    کندی داردزمینه فعالیت  

رسانهندهد و  مجازی  فضای  در  قطعا  عقب  ای  ،  رقبا  از 

 خواهد افتاد.

رسانه  -10 تنوع  و  افزایش  به  توجه  )الکترونیک، با  ها 

برنامه  ارایه  و  و...(  کننده مجازی  سرگرم  متنوع  های 

بیشتری  انتخاب  قدرت  کاربران  و  مخاطبان  تا  شده  باعث 

رسانه هر  و  باشند  سرگرمی ای  داشته  حوزه  در  نتواند 

برنامهسرمایه تولید  به  دست  و  سرگرم های  گذاری  متنوع 

نکند اقدام  داد.   کننده  خواهد  دست  از  را  مخاطبان 

افزایش   به  نسبت  سبالن  شبکه  که  است  این  بر  پیشنهاد 

-دیگر رسانه  در رقابت باسرگرم کننده    هایتولید برنامه

 اقدامات الزم را انجام دهد. ها

انحصاری بودن شبکه سبالن در استان اردبیل سبب شده    -11

های رادیویی و تلویزیونی رسانهمیان    رقابت و توسعه در

های اجتماعی، در حالیکه امروزه شبکه  در اولویت نباشد.

های تلویزیونی ای و متصل بودن همه شبکههای ماهوارهشبکه

مجازی   فضای  به  مردم  روزافزون  گرایش  ماهواره،  و به 

تغییر سبک زندگی طلبی،  ای نشان از تنوعهای ماهوارهشبکه

قدرت   داردو  آنان  می  .انتخاب  پیشنهاد  شود بنابراین 

صداوسیما و شبکه سبالن انحصاری بودن را نه تنها مزیتی 

فعالیت برای  تهدیدی  بلکه  نکنند  قلمداد  خود  های برای 

به  آ توجه  بدون  و  بدانند  خود  در ینده  بودنش  انحصاری 

های متنوع، سرگرم کننده و  ایران به سوی تولید برنامه

 بردارند.باکیفیت گام 

های شبکه سبالن به تجربه، تحصیالت در تولید برنامه  -12

برای همین اغلب   .شودساز کمتر توجه می... تیم برنامهو

از کیفیت و غنای الزم در محتوا، شکل و ساختار    هابرنامه
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می پیشنهاد  نیستند.  برنامهبرخوردار  گروه  در شود  ساز 

شود   تشکیل  سرگرمی  برنامهحوزه  فقط  تیم و  و  ساز)ان( 

دارند را  الزم  تجربه  و  تخصص  عرصه  این  در  که   ،تهیه 

های سرگرم کننده بصورت فعالیت کنند و از ارایه برنامه

 ساز خودداری گردد.و تیم برنامهکنندگان فصلی به تهیه

تصمیم  -13 در  عوامل  مهمترین  از  سیاسگیرییکی  و  -تها 

های استانی های رسانه ملی، مدیران میانی در شبکهگزاری

آکادمیک و تجربه    از نظر تحصیالت  معموال  است. مدیرانی که  

رسانه با  کمتری  سنخیت  تلویزیون کاری  و  رادیو  های 

رسانه سواد  واقع  در  و دارند.  نامرتبط  تحصیالت  کم،  ای 

ناکافی  تصمیم  تجربه  محافظه گیریباعث  و  های  کارانه 

می می غیرتخصصی  پیشنهاد  زمینه  شود.  در  صداوسیما  شود 

دقت بیشتری داشته باشد و  تخصص، تحصیالت و تجربه افراد  

 از انتخاب مدیران کارنابلد و غیرمتخصص جدا پرهیز کند.

سازی از جمله های متنوع در حوزه سرگرمتولید برنامه  -14

هایی با نامهسبک زندگی )غذاها، آداب و رسوم و...(، بر

اید، رفتن اخبار به سمت  یا آنچه شما خواسته   VODظرفیت  

-مرکز دوبالژ برای دوبله سریالشوها،  اینفوتینمنت، تاک

فیلم ترکی،  ها،  زبان  به  و...  مستند  های موسیقیها، 

آبی،  مسابقهمتنوع،   موسیقی،  جمله  از  متنوع  ورزشی های 

باشد و در رقابت با سایر    مؤثرتواند در جذب مخاطب  می

تواند شبکه سبالن را به یک برند تبدیل کند. میها  رسانه

های های ساختارها و قالبشود از تمامی ظرفیت پیشنهاد می

 برداری صورت گیرد.هرهفوق بهترین ب

ای، با توجه  و فعاالن رسانه  های خبرگانبینیطبق پیش  -15

و افزایش  برنامه  به  انواع تنوع  در  کننده  سرگرم  های 

-های سرگرمها، صداوسیما نیز باید در عرصه برنامهرسانه

سرمایه دهد کننده  انجام  انتشار   گذاری  تدوام  برای  و 

سرمایه سرگرمی  عرصه  در  تحوالت  با  همراه  و   گذاریباید 

  های الزم را داشته باشد.هزینه
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1-  ( ماکس  هورکهایمر،  تئودور،  صنعت  (.  1380آدورنو، 

، ترجمه فرهاد ایمثابه فریب تودهسازی؛ روشنگری بهفرهنگ

 18فصلنامه ارغنون، پاییز، ش مرادپور، 

2-  ( حسن  هویت (.  1380احمدی،  اندیشه،  تهران: جنگ،   ،

 موسسه دانش و پژوهش ایران

طالعات فرهنگی درباره فرهنگ م(.  1385)  استوری، جان   -3

 هتهران: آگ، ترجمه حسین پاینده، عامه

4-  ( هادی  افزایش  آینده(.  1396البرزی،  و  رسانه  پژوهی 

کاربران صداوسیما قدرت  خبرگزاری  سایت   ،                                                      

http://www.iribnews.ir/fa/news/1685948 

دور  ا  -5 کودکان(.  1374)مه  و  علی ،  تلویزیون  ترجمه 

 تهران: سروش ،رسـتمی

عبدالعل  -6 عسكری،  علی  هادی؛  دعوتی،   ؛ یالبرزی 

( سیاوش   ی راهبرد  یپژوهندهیآ(.  1392صلواتیان، 

فضا  رانیا  یاسالم  یجمهور  یمایصداوس  ، نترنتیا  یدر 

مد  :تهران اول  تیریدانشکده  تهران:   ش یهما  نیدانشگاه 

 .یپژوهندهیآ یمل

چاپ سوم،   ،خانواده و تلویزیون(.  1394شهال )اعزازی،    -7

 مرندیز :گناباد

بر    مؤثرشناسایي عوامل كلیدي    (.1391مجید )  ،یبالل  -8

ب سازمان  روندهاآینده  متقابل  تاثیر  تحلیل  روش   ، ه 

شماره  ،  سال نوزدهم، پاییز  ،هاي ارتباطيفصلنامه پژوهش

71 

9-  ( محمدرضا  روان،  فرهنگی(.  1393پاک  های  ، نظریه 

 تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 رسانه   و  سرگرمی  صنعت(.  1395هاشمی گیالنی ، علی )  -10

سایت   ،خالق  اقتصاد  فصلنامه  ،هندوستان  در از  نقل  به 

 http://fanafar.ir/10869-2  فناوری فرهنگی

11-  ( طهماسب  سیاستنظریه(.  1384دولتشاهی،  و  در ها  ها 

 ، تهران: پشوتناقتصاد کالن

رسانه (.1385)  جیمزپاتر،    -12 سواد  مترجم ایتعریف   ،

 ۶8، شماره رسانهفصلنامه  کاووسی،لیدا 

13-  ( کمال  هابرماس(.  1383پوالدی،  فکری  کتاب منظومه   ،

 81ماه علوم اجتماعی، ش 

)حسینی  -14 سهیال  کیاسی،  نیکنام،  صنایع  (.  1392پور، 

 رهنگ مانا، تهران: ففرهنگی، صنایع خالق

http://fanafar.ir/10869-2
http://www.ensani.ir/fa/content/40131/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/40131/default.aspx
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15-  ( سحر  ارتباطات (.  1395رشیدی،  در  سرگرمی  کارکرد 

  ، اردیبهشت18 ش، فصلنامه مدیریت رسانه، المللبین

طاهرروشندل  -16 مهدی  ،اربطانی،  محمد    ،ذوالفقارزاده، 

( مجید  محیطی  1393باللی،  روندهای  آینده   مؤثر(.  بر 

م چشمرسانه  در  كشورلی  ساله  بیست   ی هاپژوهش،  انداز 

 54 ، ش20، دوره مدیریت راهبردی

17-  ( باقر  ارتباطاتجامعه(.  1395ساروخانی،  ،  شناسی 

 تهران: اطالعات

های محلی ایران؛  رسانه(.  1393سعیدآبادی، علیرضا )  -18

حال  قدرت در  پرسظهورهای  جوان  خبری  تحلیلی  سایت   ،             

 /http://www.javanpress.ir ظه-درحال-های-قدرت-؛-ایران-محلی-های-رسانه

19-  ( احمدرضا  نوری،  مهدی،   صنعت (.  1394شاهچراغ، 

سایت فرهنگ  اقتصاد  در  عطفی  نقطه  سرگرمی از  نقل  به   ،

 http://fanafar.ir/2445آوری فرهنگی  فن

دین و سرگرمی رسانه (.  1392حسین )دشرف الدین، سی  -20

  ،اسفند 17، سایت راسخون، ای

http://rasekhoon.net/article/show/874843 

نگاری فناوری آینده(.  1390شماعی، علی و همکاران )  -21

ایران   در  سیاست .  1404اطالعات  تحقیقات  مرکز  تهران: 

 علمی کشور.

22-  ( مهدی  محمد  تاثیر آینده(.  1395فرجیان،  پژوهي 

دهي به مشاركت مردم در انتخابات ریاست تلویزیون در شكل

شبكهجمهور ظهور  به  توجه  با  ایران  در  اجتماعي ي  هاي 

موبایل بر  ارشدپایان،  مبتني  کارشناسی  دانشگاه نامه   ،

 دانشکده مدیریتتهران، 

مراد    -23 درباره  ایده(.  1381)فرهادپور،  هایی 

  20، شماره فصلنامه ارغنونزیون، تلوی

ژان    -24 تولویزیون(.  1364)کـازنو،  علی  ،  قدرت  ترجمه 

 تهران: امیرکبیر ،اسدی

مارشال  مک  -25 خجالتی(.  1375)لوهان،  غول  ، تلویزیون؛ 

  26 ، شفصلنامه رسانه، ترجمه شاهرخ بهار

محمد    -26 برای  (.  1383)معماری،  خطری  تلویزیون؛ 

 161، شماره ماهنامه گزارشدموکراسی، 

(. مفهوم سبک زندگی و  1386مهدوی کنی، محمد سعید )  -27

اجتماعی،   علوم  در  آن  فرهنگیگستره  تحقیقات  ، فصلنامه 

 سال اول، پاییز، شماره اول

والیتی  ،زادهنظری  -27 میرشاه  فرزانه  و   (.1390)  فرهاد 

آینده منطقفرایند  داللت  هانگاری  تدوین و  برای  آن  های 

http://fanafar.ir/2445
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همایش ملی قشم   پژوهانه منطقه آزاد قشم،انداز آیندهچشم

 ، سازمان منطقه آزاد قشمو چشم انداز آینده

.html116_01QESHM-01QESHM-https://www.civilica.com/Paper 

-تعاریف و مفاهیم آینده(.  1390واعظی نژاد، محمد )  -28

برنامهپژوهی مدیریت  وبالگ  آینده،  استراتژیک  و  -ریزی 

                                             پژوهی،

http://www.strategic.blogfa.com/tag   

، وبالگ تفکر و سبک  هویت چیست(.  1393محمودی، محمد )  -29

 زندگی،

http://tafakkor94.blog.ir/1393/11/14 

)  ندگرن،یل  -30 هانس  باندهولد،    یطراح(.  1390ماتس؛ 
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 نام خدا به

  و  ییشناسا»   ی پژوهش  طرح  قالب  در   شما،  یرو  شیپ  پرسشنامه

حوزه   بر  مؤثر  عناصر  یبندرتبه در  سبالن  شبکه  ارتقاء 

در مرحله نخست این پژوهش، با   .است  شده  یطراح«  سرگرمی

بهره و  منابع  به  روشرجوع  از  قالب گیری  در  مختلف  های 

با   مرتبط  آینده  عوامل  و  عناصر  مجموعه  محیط،  پایش 

شما   از  پرسشنامه  این  در  است.  شده  شناسایی  موضوع 

این  می از  هرکدام  قطعیت  عدم  و  اهمیت  میزان  خواهیم 

زما اینکه  از  کنید.  ارزیابی  را  برای  عوامل  را  نی 

می اختصاص  پرسشنامه  تکمیل  و  دقیق  کمال مطالعه  دهید 

 تشکر را داریم.

 

 راهنمای تکمیل پرسشنامه

پیش روی شما مجموعه عوامل و عناصر در شش    پرسشنامهدر  

 اند: بندی شدهدسته تقسیم

 عوامل اقتصادی .1

 سیاسی  عوامل .2

 فناورانه  عوامل .3

 اجتماعی-عوامل فرهنگی .4

 اخالقیعوامل  .5

 عوامل محیط رقابت .6

 

 

بنابراین مدل پایش محیط برای شناسایی عوامل مطابق شکل 

 باال بوده است.

عناصر   و  عوامل  مجموعه  دسته،  پنج  این  از  کدام  هر  در 

خواهیم که درباره »اهمیت« و شوند و از شما میارائه می

»عدم قطعیت« آنها قضاوت کنید. توجه داشته باشید که در  

افق زمانی حدودا هنگام ارزیابی »اهمیت« و »عدم قطعیت«  

سال    آینده سال  10 در   1407تا  دهید.  قرار  نظر  مد  را 
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نمره دهی به عدم قطعیت توجه داشته باشید هر چقدر عدد 

به صفر نزدیک باشد یعنی امکان وقوع طیف سمت راست باال 

باشد یعنی طیف    100خواهد بود و هرچقدر عدد نزدیک به  

سمت چپ و عدم قطعیت بیشتر و امکان وقوع سمت چپ بیشتر  

 خواهد بود.

 هزینه های تولید برنامه های سرگرم کننده -1 سؤال

 (: ...........100تا  0میزان اهمیت )

طیف  ابتدای 

تغییرات  دامنه 

 ممکن

( قطعیت  عدم  تا   0میزان 

100........ :) 

طیف  انتهای 

تغییرات  دامنه 

 ممکن

پاسخ    سؤالدر واقع شما درباره هر عامل یا عنصر به دو  

 دهید:می

شبکه سبالن در تولید برنامه های   تیفعالهر عامل چقدر بر   •

 است و چه اهمیتی دارد؟ مؤثرسرگرم کننده 

کدام یک به  1407بینی شما درباره وضعیت هر عامل تا سال  پیش •

 از دو سر طیف عدم قطعیت نزدیک است؟

پرسشنامه   یک هفته آیندهاز شما درخواست داریم در مدت  

را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید. در صورتی که در  

ی سؤالدهی به پرسشنامه ابهامی احساس کردید و یا  پاسخ

توانید از طریق ایمیل و شماره همراه با ما داشتید می

 در تماس باشید:

   09144549521حسن فاخری 

  09141560898محمد باقر سپهری 

 mohammadbagher.sepehri@yahoo.com
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 عوامل تولید کنندگان –بخش اول 

مجموع   شناسایی   6در  زیر  شرح  به  کنندگان  تولید  عامل 

شده است که شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص 

هر    اهمیتکنید. دقت داشته باشید که در این پرسشنامه  می

فقط   را  برنامهعامل  محدوده  شبکه در  کننده  سرگرم  های 

 کنید.ارزیابی می سبالن

 گرم کنندههزینه های تولید برنامه های سر. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

علیرغم افزایش 

هزینه های برنامه 

های سرگرم کننده 

با ساختارهای 

جدید، شبکه سبالن 

از عهده هزینه های 

آن برآمده و 

برنامه های سرگرم 

کننده متنوعی طی 

ده سال آینده پخش 

 .خواهد کرد

: 100تا  0میزان عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.............................100 

تواند شبکه سبالن نمی

ایده صنعت سرگرم 

ای را با سازی رسانه

های توجه به هزینه

باال، بطور کامل 

محقق سازد و این 

یکی از دغدغه  مسئله

های فعالیت شبکه 

سبالن در حوزه 

سرگرمی و تفریح 

 خواهد بود. 

 

 استفاده از قالب ها و ساختارهای جدید در تولید برنامه های سرگرم کننده. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

 تأثیرتحت 

عواملی همچون 

آموزش، ارایه 

کتاب های نوین 

و استفاده 

برنامه سازان 

با شبکه های 

دیگر، شبکه 

سبالن از قالب 

ها و 

ساختارهای 

جدید در تولید 

برنامه های 

سرگرم کننده 

استفاده خواهد 

 کرد.

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

.....................................100 

ی همچون عوامل

کمبود آموزش، 

کاهش روش های 

انگیزشی، 

محدودیت در 

استفاده از 

شبکه های 

فرامرزی، شبکه 

سبالن محدود به 

استفاده از 

قالب های کلیشه 

ای و ساختارهای 

قدیمی خواهد 

 بود.

 

 تولید برنامه های سرگرم کننده توسط گروه تولیدی متخصص و مشخص .3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن 

در جهت 

تولید 

برنامه های 

باکیفیت و 

قوی در عرصه 

سرگرمی از 

گروه تولیدی 

مشخص که 

 ..........: 100تا  0عدم قطعیت از 

0 

.........................................100 

طبق روال 

قبلی گروه 

های تولیدی 

برنامه های 

سرگرم کننده 

طی فصول 

مختلف به بین 

برنامه سازان 

در گردش بوده 
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صاحب تخصص 

باشند 

استفاده 

 خواهد کرد.

و برنامه های 

سرگرم کننده 

از کیفیت الزم 

برخوردار 

 نخواهد بود.

 

 

 

 درآمدها از طریق برنامه سازی در حوزه سرگرمی تأمین. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با سیاست 

هایی همچون برون 

سپاری، جذب آگهی 

های نامحدود و بی 

قید و شرط و 

استفاده از آگهی 

دهندگان در درون 

برنامه های سرگرم 

کننده خواهد توانست 

هزینه های خود را 

 کند. تأمین

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

............................100 

با توجه به برخی 

محدودیت ها، شبکه 

 تأمینسبالن قادر به 

هزینه های خود نیست 

و وابسته به سازمان 

صداوسیما خواهد 

 بود.

 

 

 توجه به اینفوتینمنت. 5

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با 

ایجاد تغییرات 

اساسی در بخش 

خبری، برای جذب 

مخاطبان بیشتر و 

شدن، از بروز 

-پتانسیل های خبر

سرگرمی استفاده 

 خواهد کرد.

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

..............................100 

شبکه سبالن با 

ارایه بخش های 

خبری سنتی و قدیمی 

نخواهد توانست 

تغییرات اساسی 

ایجاد کرده و در 

واحد خبری بطور 

 مؤثرضعیف و نا

 ادامه خواهد داد.

 

 نگاه مدیران شبکه سبالن به سرگرمی. 6

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

مدیران با درک 

موقعیت و اهمیت 

سرگرمی در رسانه در 

برنامه ریزی و 

برنامه سازی ها 

دارای نگاه نو با 

ساختارهای جدید در 

تصمیم گیری های 

مدیریتی خواهند 

 بود.

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

...............................100 

مدیران شبکه 

سبالن بدالیل 

مختلف در سیاست 

های قبلی و نگاه 

های کلیشه ای از 

سرگرمی مانده و 

تغییری در 

برنامه های 

سرگرمی ایجاد 

 نخواهد شد.

 

عامل فوق، عوامل تولید کنندگان   6جز  نظر شما بهاگر به

بر   سال    تیفعال دیگری  تا  سرگرمی  حوزه  در  سبالن  شبکه 
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طیف  1407 کردن  مشخص  با  لطفا  هستند  عدم اثرگذار  های 

 قطعیت در کادر زیر اضافه کنید:

عامل تولید  ابتدای طیف 

 کنندگان

 انتهای طیف

1    

2    

3    

 

 

 عوامل مخاطبان –بخش دوم 

عامل مخاطبان به شرح زیر شناسایی شده است    8در مجموع  

می مشخص  را  کدام  هر  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شما  کنید. که 

هر عامل را    اهمیتدقت داشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامهفقط   محدوده  سبالن در  شبکه  کننده  سرگرم   های 

 کنید.ارزیابی می

 تبخش بودن برنامه های سرگرمی شبکه سبالنجذابیت و لذ. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با 

ارایه برنامه های 

جذاب در ساختارهای 

متنوع و نو خواهد 

توانست در میان 

 عنوانبهمخاطبان 

رسانه ای دارای 

برنامه های جذاب و 

 لذتبخش معرفی شود

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

...................................100 

با  سبالن  شبکه 

وضعیت  ادامه 

نخواهد  فعلی 

برای  توانست 

مخاطبان 

های  برنامه 

پخش  جذاب 

 کند.

 

 خارج از استانجذب مخاطبان بیشتر از استان اردبیل و . 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

به دالیلی همچون 

تغییر اساسی در 

تولید برنامه های 

سرگرم کننده خواهد 

توانست مخاطبان 

استانی را افزایش 

داده و از دیگر 

استان ها و مناطق 

دیگر نیز با توجه 

به ماهواره ای شدن 

 جذب خواهد کرد

 ..........: 100تا  0عدم قطعیت از 

0 

..................................100 

عدم توجه به 

سالیق مخاطبان 

در استان و 

دیگر استان ها 

و حتی خارج از 

ایران باعث 

عدم جذب مخاطب 

شده حتی با 

ریزش مخاطب 

همراه خواهد 

 بود.

 

 توانایی شبکه سبالن در سرگرم سازی مخاطبان. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن خواهد 

توانست تولیدات 

الزم در عرصه سرگرم 

کنندگی به منظور 

رفع نیازهای جدید 

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.............................100 

از  گوناگون  دالیل  به 

بودن،  محدود  جمله 

و کلیش بودن  ای  ه 

بودن  ناکارآمد 

سرگرم  های  برنامه 
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مخاطبان و توجه به 

سالیق آنها به 

 انجام رساند

کننده نخواهد توانست 

به مخاطبان را سرگرم  

 سازد.

 

 تغییر ارزش ها و ذائقه مخاطبان. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

با توجه به تحوالت 

سریعی که در دنیا 

اتفاق می افتد ارزش ها 

و ذائقه مخاطبان نیز 

تحول است در تغییر و 

که شبکه سبالن هماهنگ 

با تغییرات در عرصه 

سرگرم سازی از برنامه 

هایی که با ذائقه های 

جدید سازگار است 

 استفاده خواهد کرد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

...........................100 

بدون   سبالن  شبکه 

تغییر   به  توجه 

ذائقه   و  ارزشها 

پخش   به  اقدام  ها 

برنامه خواهد کرد  

این   به    مسئلهکه 

شبکه   این  ضرر 

 خواهد بود.

 

 

 عالیق مخاطبان. 5

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با انواع 

نیازسنجی، نظرسنجی و 

اثرسنجی بدنیال دریافت 

خواسته های عالیق، سالیق و 

مخاطبان خواهد بود تا 

براساس آن برنامه سازی 

کرده و به افزایش مخاطبان 

 منجر شود

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

....................100 

توجه  بدون  شبکه  این 

به عالیق و خواسته های 

به  اقدام  مخاطبان 

های  برنامه  تولید 

خواهد  کننده  سرگرم 

چون   و  عالقه کرد  مورد 

موجب  نبوده  مخاطبان 

 کاهش مخاطب خواهد شد.

 

 افزایش سطح آگاهی مخاطبان. 6

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن افزایش 

سطح آگاهی 

مخاطبان را در 

نظر گرفته و 

برنامه های سرگرم 

کننده باکیفیت 

 ارایه خواهد کرد.

 ..........: 100تا  0عدم قطعیت از 

0 

..............................100 

در  بدون  سبالن  شبکه 

سطح  گرفتن  نظر 

مخاطبان  آگاهی 

قبلی  های  برنامه 

خود را ادامه خواهد  

 داد.

 

 توسعه هویت مجازی. 7

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن پیشرفت های 

فضای مجازی را مهم 

دانسته و با توجه به 

آن هویت های مجازی را 

در دستور کار قرار 

 خواهد داد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.....................100 

شبکه سبالن بدون توجه به 

های   و فناوریپیشرفت  ک 

های  هویت  مجازی،  فضای 

مجازی را مهم ندانسته و 

های  هویت  با  ارتباطی 

 مجازی نخواهد داشت.

 

 زندگیسبک . 8

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 
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شبکه سبالن با توجه 

به تغییرات و تحوالت 

دنیا با توجه به سبک 

زندگی امروزی، 

برنامه های سرگرم 

 کننده پخش خواهد کرد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

......................100 

اعتنا  بدون  سبالن  شبکه 

تحوالت   متناسب به  دنیا 

و  سنتی  زندگی  سبک  با 

ای  کلیشه  موضوعات 

برنامه های سرگرم کننده 

 خواهد داشت.

 

عامل فوق، عوامل مخاطبان دیگری   8جز  نظر شما بهاگر به

آینده  سال  ده  طی  کننده  سرگرم  های  برنامه  تولید  بر 

های عدم قطعیت در  اثرگذار هستند لطفا با مشخص کردن طیف

 اضافه کنید:کادر زیر 

 انتهای طیف عامل مخاطبان ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 عوامل رقابت –بخش سوم 

عامل رقابت به شرح زیر شناسایی شده است که   5در مجموع  

کنید. دقت شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص می

هر عامل را فقط    اهمیتداشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامه محدوده  سبالندر  شبکه  کننده  سرگرم  ارزیابی   های 

 کنید.می

 انحصاری بودن شبکه سبالن در استان. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن تنها رسانه 

رادیو و تلویزیونی 

محلی در استان اردبیل 

را مزیتی دانسته و همه 

آنچه که مخاطبان می 

خواهند را به تنهایی 

 فراهم خواهد کرد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.........................100 

شبکه   بودن  انحصاری 

شود  می  باعث  سبالن 

دچار   رقابت  عدم  به 

زیادی   تالش  و  شده 

 نکند.

 

 رقابت با شبکه های استانی، سراسری، ماهواره. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن برای 

افزایش مخاطبان خود 

رقابت با شبکه های 

مدنظر قرار دیگر را 

داده و تالش خواهد کرد 

تا بهتر از آنها 

برنامه های سرگرم 

 کننده پخش کند

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 .....................100    

وجود   سبالن  شبکه 

را   ها  رسانه  دیگر 

قرار   اعتنا  مورد 

 نخواهد داد.

 

جمله گیم نت ها، کافی نت ها، رقابت با مکان های ارایه دهنده سرگرمی از . 3

 پارک ها و مکان های خصوصی مثل قهوه خانه ها و ...

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

این شبکه بی اعتنا به : 100تا  0عدم قطعیت از شبکه سبالن در رقابت 
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با مکانهایی که ارایه 

دهنده انواع سرگرمی 

ها هستند، برنامه های 

سرگرم کننده باکیفیت 

و متنوعی ارایه خواهد 

 کرد

.......... 

0 

.........................100 

مکان های ارایه دهنده 

سرگرمی، به روال قبلی 

را  خود  های  برنامه 

 ادامه خواهد داد.

 

 توسعه صنعت سرگرمی. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با درنظر 

سرگرمی گرفتن توسعه صنعت 

در تولید برنامه های خود 

 تغییراتی خواهد داد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

......................100 

در  بدون  سبالن  شبکه 

توسعه  گرفتن  نظر 

به  سرگرمی  صنعت 

های  برنامه  تولید 

خواهد  ادامه  قبلی 

 داد. 

 

 

 رقابتی شدن فضای ساخت و تولید. 5

 : .........100تا  0اهمیت از میزان 

شبکه سبالن در عرصه ساخت 

و تولید برنامه های 

سرگرمی با دیگر رسانه 

 ها رقابت خواهد کرد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.....................100 

تولید  در  سبالن  شبکه 

سرگرم  های  برنامه 

به  توجه  بدون  کننده 

تحوالت دیگر رسانه ها و  

قبلی  روال  به  آنها، 

 ادامه خواهد داد

 

عامل فوق، عوامل رقابت دیگری بر    5جز  نظر شما بهاگر به

های سرگرم کننده شبکه سبالن اثرگذار هستند لطفا برنامه

طیف کردن  مشخص  اضافه با  زیر  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 کنید:

 انتهای طیف عامل رقابت ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 عوامل رقبا –بخش چهارم 

عامل رقبا به شرح زیر شناسایی شده است که    3در مجموع  

کنید. دقت شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص می

هر عامل را فقط    اهمیتداشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامه محدوده  سبالندر  شبکه  کننده  سرگرم  ارزیابی   های 

  کنید.می

 فضای مجازی. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

طی ده سال آینده فضای 

مجازی با توجه به تنوع 

در برنامه های سرگرم 

کننده، از جمله رسانه 

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

..............................100 

با   سبالن  شبکه 

قبلی   روند  ادامه 

های   برنامه  در 

رقیبی   کننده  سرگرم 
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ها، شبکه ها و 

تلویزیون های اجتماعی 

رقیب اصلی و جدی شبکه 

سبالن در گستره استان 

 اردبیل خواهد بود.

فضای   برای  جدی 

 مجازی نخواهد بود.

 

 های هوشمند و...تاپ، تبلت، گوشی، لبرایانه. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

های  فناوریشبکه سبالن 

شخصی از جمله لب تاپ، 

، گوش های رایانه

هوشمند و... و برنامه 

های سرگرم کننده آنها 

را جدی تلقی کرده و 

سعی در تغییر و تحول 

در برنامه های خود 

 .برخواهد آمد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 .....................100 

شبکه سبالن وسایل 

الکترونیک شخصی را 

جدی نخواهد گرفت و 

در برابر برنامه های 

سرگرم کننده آنها 

تغییری در برنامه 

های خود ایجاد 

 نخواهد کرد.

 ایای و ماهوارهشبکه های سراسری، استانی، منطقه. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

با توجه به تحوالت و 

پیشرفت هایی همچون 

، رسانه فناوریتوسعه 

ها از جمله شبکه های 

ماهواره ای، استانی و 

سراسری زقیبی جدی 

برای شبکه سبالن 

 خواهند بود. 

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

............................100 

طی سال های آینده 

شبکه سبالن رسانه 

قیبی جدی ها را ر

ندانسته و نسبت 

بی  مسئلهبه این 

 اعتنا خواهد بود.

 

عامل فوق، عوامل رقبای دیگری بر    3جز  نظر شما بهاگر به

آینده برنامه سال  ده  طی  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم  های 

های عدم قطعیت در  اثرگذار هستند لطفا با مشخص کردن طیف

 کادر زیر اضافه کنید:

 انتهای طیف عامل رقبا ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 کاالهای جانشینعوامل  –بخش پنجم 

مجموع   شناسایی   3در  زیر  شرح  به  جانشین  کاالهای  عامل 

شده است که شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص 

هر    اهمیتکنید. دقت داشته باشید که در این پرسشنامه  می

فقط   را  برنامهعامل  محدوده  شبکه در  کننده  سرگرم  های 

 کنید.ارزیابی می سبالن

 موبایلیبازی های رایانه ای و . 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن به روند : 100تا  0عدم قطعیت از با توجه به تحوالت و 
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پیشرفت های بازی های 

موبایلی و رایانه ای، 

شبکه سبالن برنامه های 

سرگرم کننده خود را 

افزایش داده و برنامه 

های بروزتر تولید 

 خواهد کرد.

.......... 

0 

.......................100 

قبلی خود ادامه داده 

و کاالهای جایگزین 

همچون بازی های 

موبایلی را مورد 

اعتنا قرار نخواهد 

 داد.

 

 

 

 

 

برنامه های سرگرم کننده دیگر شبکه ها از جمله سریالها، برنامه های . 2

 ورزشی، مسابقات و ...

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن مثل دیگر شبکه 

های تلویزیونی طی ده سال 

آینده در برنامه های 

سرگرم کننده تغییراتی 

انجام داده و باعث بهتر 

شدن برنامه های خود 

 خواهد شد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

........................100 

شبکه سبالن بی 

تغییرات اعتنا به 

برنامه های سرگرم 

کننده شبکه 

تلویزیونی تحولی 

در برنامه ها 

 انجام نخواهد داد.

 

 شکل های جدید محتوای دیجیتال. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

علیرغم تحوالت در محتوای 

دیجیتال، شکل های غالب 

متن، صدا، تصویر خواهد 

بود و شبکه سبالن چندان 

منفی از این  تأثیر

 وضعیت نخواهد گرفت.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

             0 

...................100    

طی ده سال آینده شکل های 

جدید محتوای دیجیتال 

متحول شده و شبکه سبالن 

را با چالش جدی در عرصه 

برنامه های سرگرم کننده 

در برابر مخاطب مواجه 

 خواهد ساخت.

 

عامل فوق، عوامل کاالهای جانشین   3جز  نظر شما بهاگر به

برنامه بر  اثرگذار دیگری  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم  های 

طیف کردن  مشخص  با  لطفا  کاهستند  در  قطعیت  عدم  در های 

 زیر اضافه کنید:

عامل کاالهای  ابتدای طیف 

 جانشین

 انتهای طیف

1    

2    

3    

 

 عوامل سیاسی -بخش ششم 

عامل سیاسی به شرح زیر شناسایی شده است که   6در مجموع  

کنید. دقت شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص می
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هر عامل را فقط    اهمیتداشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامه محدوده  سبالندر  شبکه  کننده  سرگرم  ارزیابی   های 

 کنید.می

 ن با دولتروابط رسانه ملی و در درون آن شبکه سبال. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

برآیند تحوالت 

های آتی سیاسی سال

و همگرایی شبکه 

سبالن با دولت 

باعث حمایت دولت 

از این شبکه در 

های تحوالت برنامه

سرگرم کننده 

 خواهد شد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

..........................100 

روابط پرفراز و نشیب و 

اختالفات دولت و رسانه 

ملی کماکان ادامه خواهد 

یافت و دولت نیز 

های سرگرم کننده برنامه

صداوسیما را عدول از 

چارچوب سیاسی کشور 

که بجای  خواهد دانست

برجسته کردن خدمات 

های سرگرم برنامه دولت،

 دهد.کننده ارایه می

 قدرت نظارت و فشارآوری نهادها و دستگاه ها. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن بدون 

پذیری از فشار تأثیر

اه برخی نهادها و دستگ

ها به تحوالت و افزایش 

های سرگرم کننده برنامه

 مبادرت خواهد ورزید

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 ..................100 

 تأثیرشبکه سبالن تحت 

برخی نهادها و دستگاه 

ها تغییری در برنامه 

های سرگرم کننده ایجاد 

نخواهد کرد و به روال 

 قبلی ادامه خواهد داد.

 

 ذهنیت مردم اردبیل نسبت به کشورهای ترکیه و آذربایجان. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

سبالن برای جذب شبکه 

بیشتر مخاطب و کاهش دادن 

گرایش مردم اردبیل به 

شبکه های ترکیه و 

آذربایجان برنامه های 

سرگرم کننده تری ارایه 

 خواهد داد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

......................100 

شبکه سبالن بدون توجه 

به گرایش روزافزون 

های مردم به شبکه

ترکیه و آذربایجان 

های تغییری در برنامه

سرگرم کننده ایجاد 

 نخواهد کرد.

 

 روند اعتماد عمومی به شبکه سبالن. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن برای افزایش 

اعتماد عمومی به این شبکه، 

های سرگرم کننده برنامه

 جدیدتر ارایه خواهد داد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

...................100 

توجه به این شبکه بی

بحث اعتماد مردم 

اردبیل به شبکه سبالن، 

های تغییری در برنامه

سرگرم کننده بوجود 

 نخواهد آورد.

 

 برداری سیاسی از سرگرمی در شبکه سبالنبهره. 5

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

برای شبکه سبالن 

-تر پیامارسال موفق

های سیاسی خود 

های سرگرم برنامه

کننده را مطابق 

تحوالت ده سال آینده 

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.......................100 

شبکه سبالن بی توجه به 

های سرگرم برنامه تأثیر

بر دیگر  تأثیرکننده در 

-برنامهها از جمله پیام

های سیاسی، به روال 

قبلی و بدون توجه به 
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تحوالت صنعت سرگرمی  پیش خواهد برد

 ادامه خواهد داد.

 

 تفکر آینده نگرانه در شبکه سبالن. 6

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با 

اهمیت دادن به 

تفکر آینده 

نگرانه، با انجام 

آینده پژوهی های 

متنوع برای تولید 

برنامه های سرگرم 

کننده اقدام خواهد 

 کرد.

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

..............................100 

شبکه سبالن بی 

اعتنا به آینده 

پژوهی و تفکرات 

آینده نگرانه و بی 

توجه به تغییر و 

تحوالت آینده، به 

تولید برنامه های 

سرگرم کننده ادامه 

 خواد داد.

 

 

 

وق، عوامل سیاسی دیگری بر  عامل ف  6جز  نظر شما بهاگر به

های سرگرم کننده شبکه سبالن اثرگذار هستند لطفا برنامه

طیف کردن  مشخص  اضافه با  زیر  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 کنید:

 انتهای طیف عامل سیاسی ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 عوامل اقتصادی -بخش هفتم 

عامل اقتصادی به شرح زیر شناسایی شده است    6در مجموع  

می مشخص  را  کدام  هر  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شما  کنید. که 

هر عامل را    اهمیتدقت داشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامهفقط   محدوده  سبالن در  شبکه  کننده  سرگرم   های 

 کنید.ارزیابی می

 رونق یا رکود اقتصادی ایران. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

رونق اقتصادی در ایران 

باعث افزایش بودجه شبکه 

و این سبالن خواهد شد 

شبکه توانایی تولید 

های سرگرم کننده برنامه

با تحوالت روز دنیا را 

 خواهد داشت.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.....................100 

اقتصادی حاکم بر رکود 

ایران و عدم افزایش 

ای شبکه سبالن بودجه

باعث عدم تحول و به 

های روز شدن برنامه

سرگرم کننده طی ده 

 سال آینده خواهد بود.

 

 تبلیغات بازرگانی در شبکه سبالن. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن بر اساس 

ها و گذاریسرمایه

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

به علت رکود های 

در  خصوصا  اقتصادی 
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اقتصادی های پیشرفت

استان اردبیل خواهد 

های توانست آگهی

تبلیغی بیشتری جذب 

کرده و در تولید 

های سرگرم برنامه

کننده، هزینه بیشتری 

 انجام دهد

0 

.......................100 

استان اردبیل و جذب کم 

تبلیغات بازرگانی 

اجازه تولید برنامه 

های سرگرم کننده با 

هزینه های بیشتر را 

 نخواهد داد.

 

 های سرگرم کنندههزینه تولید و پخش برنامه. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با بدست 

های آوردن بودجه

های بیشتر هزینه

های برنامهتولید 

سرگرم کننده را 

 خواهد کرد. تأمین

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.......................100 

این شبکه با عدم افزایش 

مناسب بودجه روبرو 

خواهد شد و نخواهد 

های سرگرم توانست برنامه

کننده طبق تحوالت ده سال 

 آینده انجام دهد.

 

 شبکه سبالنوابستگی مالی . 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

وابستگی مالی شبکه سبالن 

های دلیلی بر محدودیت

های سرگرم تولید برنامه

 کننده نخواهد بود

تا  0عدم قطعیت از 

100.......... : 

0 ...............100 

وابستگی مالی شبکه سبالن 

این شبکه باعث خواهد شد 

های نتواند به تولید برنامه

سرگرم کننده با  توجه به 

تحوالت دنیای سرگرمی دست 

 زند.

 

 جذب و تولید برنامه های مشارکتی تأثیر. 5

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

ن طی ده شبکه سبال

سال آینده با جذب 

مشارکتی های برنامه

خواهد توانست 

های سرگرم برنامه

کننده با توجه به 

تحوالت صنعت سرگرمی 

 تولید کند

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

........................100 

عدم موفقیت در جذب 

های مشارکتی علت برنامه

-مهمی در ادامه برنامه

های سرگرم کننده به 

 روال قبلی خواهد بود.

 

 تحریم های اقتصادی ایران. 6

 : .........100تا  0میزان اهمیت از    

های اقتصادی تحریم

ایران برداشته خواهند 

شد و شبکه سبالن با 

افزایش بودجه و با 

توجه به شکوفایی 

اقتصادی در استان 

تواند اردبیل می

های سرگرم برنامه

کننده هماهنگ با 

پیشرفت صنعت سرگرمی 

 تولید کند

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

...........................100 

طی ده سال آینده 

های اقتصادی تحریم

ایران ادامه خواهد 

یافت و شبکه سبالن 

با کمبود بودجه 

مواجه شده و 

نخواهد توانست 

های سرگرم برنامه

کننده طبق شرایط 

 روز تولید کند.
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، عوامل اقتصادی دیگری ل فوقعام  6جز  نظر شما بهاگر به

برنامه هستند بر  اثرگذار  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم  های 

طیف کردن  مشخص  با  زیر  لطفا  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 اضافه کنید:

 انتهای طیف عامل اقتصادی ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 عوامل اجتماعی/فرهنگی -بخش هشتم 

عامل اجتماعی به شرح زیر شناسایی شده است    5در مجموع  

می مشخص  را  کدام  هر  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شما  کنید. که 

هر عامل را    اهمیتدقت داشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامهفقط   محدوده  سبالن در  شبکه  کننده  سرگرم   های 

 کنید.ارزیابی می

 تغییر ذائقه و سبک مصرف. 1

 : .........100تا  0اهمیت از میزان 

عوامل مختلف  تأثیرتحت 

همچون تغییر در سبک 

زندگی و جهانی شدن، 

ذائقه مخاطبان ایرانی طی 

ده سال آینده تغییرات 

اساسی خواهد داشت و شبکه 

واقف  مسئلهسبالن به این 

ها را خواهد بود و برنامه

های در حال بر اساس ذائقه

تغییر مخاطبان تولید 

 خواهد کرد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

........................100 

طی ده سال آینده و 

همراه با تغییرات 

اجتماعی، ذائقه 

مخاطبان تغییر 

نامحسوسی را تجربه 

خواهد کرد و شبکه 

سبالن طبق روال 

قبلی به تولید 

های سرگرم برنامه

کننده مبادرت 

 خواهد ورزید.

 

 های فرهنگی و قومیچالش. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با تولید 

های سرگرم کننده برنامه

که با پشتوانه فولکلور، 

های محلی و ادبیات بازی

استان اردبیل است با بها 

دادن به این مسایل خواهد 

های توانست در کاهش چالش

 باشد مؤثرقومی 

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

             0 

.....................100    

شبکه سبالن با سرپوش 

گذاشتن به مسایل 

فرهنگی و قومی منطقه 

های و تولید برنامه

سرگرم کننده مطابق 

با فرهنگ حاکم در 

کشور باعث افزایش 

های قومی خواهد چالش

 شد.

 

 فرهنگ بومی در برابر جهانی شدن. 3

 .........: 100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با مهم 

دانستن فرهنگ بومی و 

-محلی و تولید برنامه

های سرگرم کننده بر 

اساس فرهنگ بومی و 

همراه با تحوالت در 

عرصه سنعت سرگرمی 

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.......................100 

سبالن با همراهی شبکه 

فرهنگ جهانی، فرهنگ 

بومی را کنار خواهد 

گذاشت و با توجه به 

تحوالت جهانی در صنعت 

سرگرمی به تولید 

های سرگرم برنامه
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-خواهد توانست برنامه

 های موفق تولید کند.

کننده مطابق با جهانی 

 شدن پیش خواهد رفت. 

 

 

 

 

 

 

عامل فوق، عوامل اجتماعی دیگری   5جز  نظر شما بهاگر به

برنامه هستند بر  اثرگذار  سبالن  شبکه  کننده  سرگرم  های 

طیف کردن  مشخص  با  زیر  لطفا  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 اضافه کنید:

 انتهای طیف عامل اجتماعی ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 عوامل فناوری –بخش نهم 

اوری به شرح زیر شناسایی شده است  عامل فن  4در مجموع  

می مشخص  را  کدام  هر  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شما  کنید. که 

هر عامل را    اهمیتدقت داشته باشید که در این پرسشنامه  

 توجه به اوقات فراغت. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با مهم 

دانستن اوقات فراغت 

گروههایی همچون محصلین، 

کارمندان و... با توجه 

به تغییرات طی ده سال 

آینده در تولید برنامه 

های سرگرم کننده شرایط 

روز را در نظر خواهد 

 گرفت

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

........................100 

شبکه سبالن برای پر 

کردن اوقات افراد 

جامعه علیرغم تحوالت 

طی ده سال آینده، 

برنامه های جدیدی 

 نخواهد داشت. 

 های دینی با سرگرمیتقابل یا تفاهم آموزه. 5

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

های ن برنامهشبکه سبال

سرگرم کننده در طی ده 

ینده را در مقابل سال آ

های دینی مفاهیم و آموزه

های پتانسیلندانسته و از 

دینی نیز بهره خواهد 

 برد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.....................100 

شبکه سبالن تولید 

های سرگرم برنامه

کننده صنایع سرگرمی 

را در تقابل با 

های دینی دانسته آموزه

و طبق روال قبلی 

ادامه خواهد داد و 

های تغییری در برنامه

کننده نخواهد سرگرم 

 داد.
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برنامهفقط   محدوده  سبالن در  شبکه  کننده  سرگرم   های 

 کنید.ارزیابی می

 دسترسی راحت و همگانی به اینترنت و فضاهای مجازی. 1

 : .........100تا  0اهمیت از میزان 

شبکه سبالن با 

های تولید برنامه

سرگرم کننده 

خالقانه و جذاب 

خواهد توانست بر 

مزایای فضای مجازی 

همچون ذسترسی راحت 

و همگانی غلبه 

 کند.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.........................100 

شبکه سبالن با چالش 

دسترسی راحت و همگانی 

مردم به فضای مجازی و 

اینترنت مواجه خواهد شد 

و این دسترسی باعث دوری 

مخاطب از شبکه سبالن می 

های شود و تولید برنامه

سرگرم کننده مطابق با 

استانداردهای ده سال 

تواند کمکی آینده هم نمی

 به آن کند.

 

 سرعت استفاده از فضای مجازی. 2

 : .........100تا  0اهمیت از میزان 

شبکه سبالن در ارایه برنامه 

های های خود عالوه بر برنامه

سرگرم کننده مناسب با 

مقتضیات زمان، از نظر سرعت 

 ارایه نیزبهترخواهد شد.

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.........................100 

سبالن  شبکه 

توانست  نخواهد 

نظر   سرعت از 

فضای  با  ارایه 

رقابت  مجازی 

 کند.

 

 قالب ها و ساختارهای سرگرم کننده فن آورانه محور. 3

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

ساختارهای سرگرم کننده 

آوری نخواهند در حوزه فن

توانست آنقدر پیشرفت 

کنند که بتوانند شبکه 

قرار  تأثیرسبالن را تحت 

 دهند

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.............................100 

-های فنسرگرمی

آورانه با 

توسعه و 

پیشرفت خود طی 

های آتی سال

شبکه سبالن را 

منزوی کرده و 

مخاطبان 

خود  بیشتری به

جذب خواهند 

  کرد

 

 روند تغییرات فن آورانه رسانه ها از جمله تعاملی، مشارکتی و اجتماعی. 4

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

با توجه به روند 

آورانه پیشرفت فن

رسانه ها از جمله 

تعاملی، مشارکتی و 

اجتماعی، شبکه 

سبالن برای عقب 

نیفتادن از این 

تحول در مسیر با 

برنامه های سرگرم 

کننده خواهد 

 : ..........100تا  0عدم قطعیت از 

0 

.................................100 

شبکه سبالن 

تغییری در 

برنامه های 

سرگرم کننده خود 

نخواهد داد و 

های رسانه

تعاملی، اجتماعی 

مشارکتی با و 

های ارایه برنامه

سرگرم کننده 



146 
 

توانست جایگاه خود 

را در برابر آنها 

 حفظ کند.

مخاطبان را به 

طرف خود جذب 

 خواهند کرد.

 

عامل فوق، عوامل فناوری دیگری   4جز  نظر شما بهاگر به

بر برنامه های سرگرم کننده شبکه سبالن اثرگذار هستند 

طیف کردن  مشخص  با  زیر  لطفا  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 اضافه کنید:

 انتهای طیف عامل فناوری طیفابتدای  

1    

2    

3    

 

 عوامل اخالقی -بخش دهم 

عامل اخالقی به شرح زیر شناسایی شده است که   2در مجموع  

کنید. دقت شما اهمیت و عدم قطعیت هر کدام را مشخص می

هر عامل را فقط    اهمیتداشته باشید که در این پرسشنامه  

برنامه محدوده  سبالندر  شبکه  کننده  سرگرم  ارزیابی   های 

 کنید.می

 چارچوب اخالقی شبکه سبالن )رسانه ملی(. 1

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

رسانه ملی برخی 

محدودیت ها از چارچوب 

اخالقی رسانه ملی و 

 عنوانبهشبکه سبالن 

شبکه استانی را حذف 

خواهد کرد و شبکه 

سبالن خواهد توانست با 

دست بازتری برنامه 

های سرگرم کننده 

 تولید کند

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

...........................100 

بخاطر  سبالن  شبکه 

چارچوب  تغییر  عدم 

از   شده  اعالم  اخالقی 

نخواهد  ملی  رسانه 

از توانست   بیشتر 

برنامه  فعلی  شرایط 

کننده  سرگرم  های 

 تولید کند.

 مسایل جنسی، خشونت و جذابیت های بصری. 2

 : .........100تا  0میزان اهمیت از 

شبکه سبالن با توجه 

به تغییرات محتوایی 

و فنی، طی سالهای 

آینده تغییراتی در 

برنامه های سرگرم 

کننده ایجاد کرده و 

جنسی، برخی مسایل 

خشونت و جذابیت های 

بصری در برنامه های 

 استفاده خواهد کرد

: 100تا  0عدم قطعیت از 

.......... 

0 

.............................100 

شبکه سبالن همچنان 

های خود در برنامه

جنسی،   مسایل 

را  و...  خشونت 

کنار خواهد گذاشت 

آنها  از  و 

نخواهد   استفاده 

 کرد. 

 

 

ق، عوامل اخالقی دیگری بر  عامل فو   2جز  نظر شما بهاگر به

های سرگرم کننده شبکه سبالن اثرگذار هستند لطفا برنامه

طیف کردن  مشخص  اضافه با  زیر  کادر  در  قطعیت  عدم  های 

 کنید:
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 انتهای طیف عامل اخالقی ابتدای طیف 

1    

2    

3    

 

 ...ای که بخرج دادید بسیار متشکریماز صبر و حوصله

 


