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على اكبر فرهنگى
عضو هيات علمي دانشگاه تهران 

عطاء اهللا ابطحى 
دكتري جامعه شناسي كارشناس راديو

   آينـدة راديـو ؛
        راديـوي آينـدهراديـوي آينـده

مقدمه
در ايـن پژوهـش با ارائـه بحث هاي کامًال به روز، افق هايي گشـوده خواهند شـد تا 
مسـيري را کـه راديـو بايد بپيمايد، به شـکل ملمـوس و عملياتي پيش چشـم تمام 

دست اندرکاران رسانه و به ويژه راديو بگستراند.
داليل مخاطبان رسـانه ها براي استفاده از رسـانه، تحوالت فرم و محتواي راديو، 
توليـد و تأمين و توزيع و کاربري محتـواي راديويي، روند تحوالت مخاطب راديو، 
سـپهر رسـانه اي، شـبکه هاي اجتماعي و رقابت و همراهي انواع رسانه ها، راديوي 
آينده که به شـکل «رسـانه جهانـي همراه» خواهد بود و حـدود ۸۰ ويژگي و تحول 

راديو در آينده ازجمله سرفصل هاي ارائه شده در اين نوشتار است.
سه بخش راهبردي در اين مقاله عبارت اند از:

- ارائه و ترسيم آينده رسانه -و از جمله راديو- در قالب يک پژوهش آينده پژوهانه 
بين المللي که حدود ۷۰ ويژگي و تحول را دربر مي گيرد و بدون آن ها راديو آينده اي 

نخواهد داشت.
- ارائه مدل ابتکاري براي توليد و تأمين و توزيع و کاربري محتواي راديويي  که 

داراي بيش از ۱۵ جزء يا مرحله است؛
- ارائه هشـت بهشت پيام سـازي راديويي که بايد و نبايد هاي حال و آينده توليد 

محتواي راديويي است.
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پيش درآمد آيندة راديو
وقتي از «آيندة راديو» سخن مي گوييم، 
شايسته است نگاهمان را جامع تر گردانيم 
ــخن بگوييم و در  ــانه» س و از «آينده رس
ــانه نيز بايسته است  ــخن از آينده رس س
ــكل» و «محتوا» را با  كه دو بعد «فرم/ ش
ــي كنيم. براي بررسي اين ابعاد  هم بررس
ــانه راديو حوزه  و تأثير آن ها بر آينده رس
هاي مهمي بايد مدنظر قرار گيرند؛ مانند: 
«فناوري/تكنولوژي، نياز مخاطب و عالئق 
و گرايش هاي او، اقتصاد و فرهنگ فردي 
ــت و تحوالت  ــي،  قدرت و سياس و جمع
ــانه و  ــي و رابطة اين حوزه ها با رس جهان
ــم انداز هر  ــه با راديو» تعيين چش از جمل
ــم انداز  يك از اين حوزه ها نيز، تعيين چش

رسانه - و به تبع آن راديو- خواهد بود. 
راديوي آينده

ــگرف  ــاي تحوالت ش ــي از پيامده يك
ــانه ها  ــر مصاديق انواع رس فناوري، تغيي
است، مثًال شكل ظاهري آن چه روزگاري 
راديو خوانده مي شد و در شكل نمايشي از 
ــود، با شكل امروزين راديو  آن ديده مي ش
ــا و حتي يخچال ها ظاهر  كه در موبايل ه

مي شود كامًال متفاوت است. 
بازتعريف راديو

راديو همزمان با گذر از فناوري آنالوگ و 
ــه عصر ديجيتال، خود را بازتعريف  ورود ب
Re- ــاختاردهي مجدد خود ــرد و  با س ک

ــه زماني خبر  ــانه اي ک Structure  از رس
ــکل صوتي  ــه ش ــًا ب ــرگرمي را صرف و س

ــد  ــانه اي تبديل ش منتقل مي کرد، به رس
ــترس  ــانه اي در دس که محتواي چند رس
Vernon; rwon-) .ــي داد مخاطبان قرار م

  (line;2010
همچنين مفهوم برنامه راديويي، محتواي 
راديويي و فرمت اين محتوا كامًال دگرگون 
ــت، نوعي برنامه سازي  شده است. پادكس
ــت.  راديويي يا نوعي راديوي امروزين اس
نيز راديوهاي تصويري يا تركيب تصوير و 
متن با راديو و اطالعاتي كه از طريق راديو 
 RDS; Radio) ــود به مخاطب داده مي ش
Data System) مفهوم راديو را از رسانه اي 

صرفًا صوتي خارج كرده است. 
ــگفته، همگرايي  ــر از دو مورد پيش فرات
ــرم، چه در محتوا -  ــانه اي - چه در ف رس

سپهر رسانه اي 
در اوج خود به 
شكل «رسانه همراه 
جهاني» بروز خواهد 
كرد كه مي توان 
طليعه آن را در 
قالب سخت افزار و 
نرم افزارِ «موبايل هاي 
هوشمند، تبلت ها و 
اپليكيشن ها» ديد.
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ــانه هاي اجتماعي باعث شده  و ظهور رس
كه مفهوم تازه «رسانه جمعي- اجتماعي/
ــكل  SMM يا Social Mass Media» ش
ــب جديدي از  ــور و تركي ــرد كه ظه بگي
ــنتي جمعي و رسانه هاي  ــانه هاي س رس

مدرن اجتماعي است. 
ــا  ــد، م ــه ش ــه گفت ــه آن چ در نتيج
-نگارندگان- مفهوم ديگري را پيش بيني 
ــه اوج همگرايي فرم و محتوا  مي كنيم ك
ــانه همراه  خواهد بود و مي توان بدان "رس
Global Mobile Me-" يا GMM/ــي جهان

ــانه جديد، آينده  ــن رس ــام داد.  اي dia" ن
ــپهر  ــت كه س محتوم مفهوم ديگري اس

رسانه اي نام دارد. 
به عبارت دقيق تر، سپهر رسانه اي در اوج 
خود به شكل «رسانه همراه جهاني» بروز 
ــوان طليعه آن را در  خواهد كرد كه مي ت
ــخت افزار و نرم افزارِ «موبايل هاي  قالب س
ــمند، تبلت ها و اپليكيشن ها» ديد.  هوش
عبارت رسانه همراه جهاني، از يک طرف 
همگرايي انواع رسانه را نشان مي دهد كه 
ــي جلوه خواهد  ــكل همراه يا موبايل به ش
ــان  ــانه اي را نش كرد و از طرف ديگر رس
ــان جهاني و  ــه داراي مخاطب ــد ک مي ده
ــود كه خود  ــي خواهد ب ــواي جهان محت
داراي تعاريف و گستره هاي ژرف و تازه اي 

خواهد بود. 
سپهر رسانه اي و راديو 

يكي از مباحث راهبردي ادامة حيات و 
ــكلي و از جمله  ــانه - با هر ش ــده رس آين
ــكان تصور هيچ  ــت كه ام ــو- آن اس رادي
ــانه اي، بدون توجه به سپهر رسانه اي   رس
ــا توجه  ــانه اي ب ــپهر رس وجود ندارد. س
ــته در حال  ــن آوري پيوس ــه تحوالت ف ب
ــي خواهد بود و همواره مفاهيم و  دگرگون
ــانه را در خود جاي  ــواع جديدي از رس ان
خواهد داد؛ اما پيش از بحث درباره سپهر 
ــدة آن، به  ــانه اي كنوني جهان و آين رس

ناچار بايد به نكاتي اشاره كرد:
ــراوان چند  ــس از بحث هاي ف امروزه پ
ــا  ــودن» ي ــارة «رقيب ب ــر درب ــال اخي س
ــانه هاي جديد و قديم  «مكمل بودن» رس
ــاور همگاني  ــدرن، يك ب ــنتي و م ــا س ي

ــكل گرفته با توجه به « نيازها و عالئق  ش
رسانه اي»  و «رفتارسنجي هاي  مخاطب» 
ــانه ها، كه  ــان انواع رس ــترده مخاطب گس
ــپهر رسانه اي»  ــانه اي در «س هر نوع رس
ــوان گفت هيچ  ــا پيدا مي كند و مي ت معن
رسانه اي حذف نمي شود و از بين نمي رود 
ــانه اي به تنهايي نمي تواند  ــز هيچ رس و ني
پاسخگوي نيازها و عالئق مخاطبان باشد 
و كل سپهر رسانه اي مي تواند پاسخگوي 
ــد و  ــا و عالئق متنوع مخاطب باش نيازه
هرجزء اين سپهر، نقشي يگانه و بي بديل 

در اين پاسخگويي دارد.
ــان  جه در  ــي  كنون ــانه اي  رس ــپهر  س
ــو،  رادي ــون،  از: «تلويزي ــت  اس ــارت  عب
ــت، RSS، فيسبوك،  ويديوکست، پادكس
ــكل  تويتر، و يوتيوب به عنوان بارزترين ش

رسانه هاي اجتماعي.»
ــانه، همراه با  ــكل يا ۸ نوع رس اين ۸ ش
جديدترين شكل آن، يعني "رايانش ابري" 
ــانه اي  ــپهر رس يا Cloud Computing س

امروزين را تشكيل مي دهند.  
ــوالت مداوم فناوري، در فرم  البته با تح
ــگفته نيز  و محتواي هركدام از موارد پيش
ــي رخ مي دهد؛ مثًال حتي  تحوالت مداوم
مفهوم و فرم و محتواي راديو و تلويزيون 
ــته  ــا آن چه در دهه هاي گذش امروزي ب
ــيار تفاوت كرده است و  وجود داشت، بس
«اپ ها/apps يا  اپليكيشن هاي» راديويي 
ــي هاي  ــده در گوش ــي ارائه ش و تلويزيون
ــمند، نحوه تعامل مخاطب با اين دو  هوش
ــرم و محتواي ارائه  ــانه و به تبع آن ف رس

شده در آن ها را دگرگون كرده اند. 
ــت که   ــه هم مهم اس ــرد اين نکت يادک
ــر و يوتيوب»  ــه « فيس بوك، تويت اگرچ
ــانه هاي  ــداق رس ــوه و مص ــن جل بارزتري
اجتماعي اند، اما هركدام داراي رسانه هاي 
ــتند؛  ــاي قابل توجهي هس ــابه و رقب مش
ــد روزافزون، خود  مثًال گوگل پالس با رش
ــطح فيس بوك مي رساند و اصوًال   را به س
ــت كه  «گوگل نگاري» مفهوم جديدي اس
حكايت از شكل گيري «سپهرك رسانه اي 
ــرم و محتواي  ــن كه ف ــوگل» دارد و اي گ
ــتفاده از گوگل در  ــانه اي تازه اي با اس رس

حال ظهور است.  
«گوتر/Gootter» مفهوم جديدي بود كه 
ــته در انقالب مصر پا به عرصه  سال گذش
ــانه  ــت و عبارت بود از "رس ــور گذاش ظه
ــب دو واژه يا دو  ــه از تركي ــدي" ك جدي
Google + twit-/ــانه  «گوگل و تويتر رس

ــده بود. اين رسانه جديد،  ter» ساخته ش
هم نياز به سپهر رسانه اي را تثبيت كرد، 
هم نمايش عملي همكاري انواع رسانه ها 

بود. 
ــس از قطع  ــداد تاريخي پ ــن رخ در اي
ــوي حكومت مبارك و عدم  اينترنت از س
ــه فيس بوك، گوگل و  ــي ب امكان دسترس
ــماره تلفن هايي را در كشورهاي  تويتر ش
همسايه مصر اعالم كردند كه مردم - كه 
ــهروند  ــف جديدي از مخاطبان و ش تعري
ــدام از آن  ــانه نگاران هم بود- با هرك رس
شماره ها تماس مي گرفتند، گوتر حرف و 
پيام آن ها را به صورت صدا و متن منتشر 
ــارت ديگر، فرم جديدي از  مي كرد. به عب
شهروندنگاري يا خبرنگاري، شکل گرفت 
که حاصل کار آن به صورت متن «تويت» 
ــت  ــد و صداي آن به صورت پادكس مي ش
ــر  يا حتي پيام راديويي در يوتيوب منتش
ــر را نوعي راديوي  ــد .مي توان گوت مي ش

جديد نيز دانست.
ــانه  اي  ــپهر رس مصداق بارز ديگر اين س
ــر و كانال هايي  ــات فيس بوك، تويت صفح
و  ــا  برنامه ه ــه  ك ــت  اس  (Channels)
ــنتي  ــبكه هاي راديويي و تلويزيوني س ش
ــاد كرده اند.  ــود در يوتيوب ايج ــراي خ ب
ــه موفق راديويي  ــايد ديگر نتوان برنام ش
ــي تصور كرد كه فيس بوك آن  و تلويزيون
ــيار بارزي در تعامل با مخاطب  نقش بس
نداشته باشد و معياري از موفقيت و عدم 
موفقيت برنامه به شمار نرود. حتي فراتر از 
آن، نسخه مفصل تر و كامل تر برنامه هايي 
ــته اند از  ــه به دليل كمبود زمان نتوانس ك
ــوند  برنامه راديويي و تلويزيوني پخش ش
در فيس بوك و يوتيوب گذاشته مي شوند 
و بحث هاي چند روزه درباره موضوع مورد 
ــه فيس بوك آن  ــر هر برنامه در صفح نظ
ــرد كه با توجه به حذف زمان و  در مي گي
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مكان ممكن است اين مباحث مدت هاي 
طوالني ادامه نيز پيدا كنند. 

ــري  اب ــش  رايان و  ــوب  يوتي ــي  برخ  -
ــه همان  ــد ك ــتا مي بينن ــك راس را در ي
ــت؛  ــي ياSelf- Casting» اس «خودپخش
ــگاه كنيم، همراه  ــا هرگونه به اين دو ن ام
ــاوري، مانند «ظهور  ــر تحوالت فن با ديگ
ــمند»، نوعي  ــي هاي هوش تبلت ها و گوش
توليد وتأمين و توزيع فرم و محتواي تازه 
ــده و مفهوم تازه اي شكل داده  آفريده ش
ــده كه ما در فارسي آن را به «۳ تك»  ش
ــد از:  «۳  ــر كرده ايم كه عبارت ان مختص
ــرواژه توليد، تأمين، و توزيع فرم و  تکه س
ــت. در«۳ تك»  محتوا  و "كاربري" آن اس
ــن و توزيع محتوا و  در كنار توليد و تأمي
حتي فرم رسانه اي، مفهومي كه نمي توان 
ــيد، «كاربري» رسانه اي  از آن چشم پوش
فرم و محتوا است. كاربري، مفهوم تازه اي 
ــت كه از «خواننده، شنونده، بيننده و  اس
مراجعه كننده» گسترده تر و بلكه دقيق تر 
ــب را در جايگاه  ــري، مخاط ــت. كارب اس
ــي از  ــرار مي دهد و هيچ بخش ــژه اي ق وي
توليد، تأمين و توزيع محتوا و به كارگيري 
را بدون «حضور و نظر و نياز و عالئق او»، 

بي معنا مي گرداند. 
ــد که همراه  ــران بر اين باورن صاحب نظ
ــيدن عصرديجيتال به روزهاي بلوغ  با رس

خود و به ويژه با حضور رايانش ابري، راديو 
خود را بارديگر بازتعريف مي کند، اين بار 
Ver-)  .ــنتر به عنوان پايگاه داده يا ديتا س

  (non; rwonline;2010
ــأله است که  تصوير زير گوياي اين مس
ــي  ــتم عامل رايانش ويندوز آزور يا سيس
ــه  ک ــد  مي ده ــان  نش را  ــافت  مايکروس
سيستم رايانشي اپل به مراتب از اين هم 

قدرتمندتر است.
رايانش ابري به ساده ترين زبان، عبارت 
ــتفاده از اينترنت براي انجام  ــت از: اس اس
کارهايي که معموًال در کامپيوترمان انجام 

مي دهيم. 
ــري، کاربر نيازي  ــط رايانش اب در محي
ــن ها و  ــکان اپليکيش ــدارد که نگران م ن
ــاز دارد که بداند  ــد و تنها ني ــا باش ديتاه

آن ها وجود دارند و کار مي کنند.
ــتم هاي  جيم رابرتس، مدير توليد سيس
ــي  تلويزيون ــو  رادي ــرکت  ش ــش  پخ

الکترونيکس، معتقد است که:
ــري فناوري بعدي ويرانگري  «رايانش اب
ــر و رو خواهد کرد.  ــت که راديو را زي اس
ــه راديو  ــي خواهد بود ک ــش محيط رايان
ــتر اطالعات/ ــا در آن جا بيش تلويزيون ه

ــره مي کنند و  ــود را ذخي ــگاه داده خ پاي
ــخصًا بسيار  ــتراک مي گذارند. مش به اش
منطقي خواهد بود که کنترل فرستنده ها 

ــار و برنامه هاي  ــتراک گذاري اخب و به اش
ــو تلويزيوني در چنين  ــتگاه هاي رادي ايس

محيطي باشد.
وعده داده شده که تهيه کنندگان بتوانند 
ــي برنامه هايشان را براي  در محيط رايانش
ــبکه هاي راديويي تهيه و کنترل کنند.  ش
شبکه هاي راديويي مختلفي با هم مذاکره 
ــد همگي از يک پايگاه  کرده اند که بتوانن
ــد. رايانش  ــتفاده کنن ــس اس داده/ديتابي
ــه در روزگار آغازين خود قرار  ابري، گرچ
ــل فوائدي که دارد  ــد به دلي دارد، مي توان
ــيار سريع رشد  -به ويژه از نظر مالي- بس

  (Vernon; rwonline;2010) «.کند
آينده سپهر رسانه اي و آينده راديو

ــاله،  ــتار-پژوهش» چندس در اين «نوش
دغدغه اصلي و مسأله پژوهش آن بود که 
ــي و محتوايي هريک از اجزاي  آينده فرم
سپهر رسانه اي و از جمله راديو، با استفاده 
ــتاوردهاي  ــش آينده پژوهي و دس از «دان
ــخص گردد. قصد  ــي تي/ICT» مش آي س
ــتفاده از يک متدولوژي  ــود که با اس آن ب
ــن شود آيا امکان  علمي و آکادميک روش
ادامه حيات براي رسانه هاي سنتي کنوني 
ــده آن ها به  چه  ــود دارد؟ اگر نه، آين وج

صورت خواهد بود؟ بنابراين:
ــؤاالت اين پژوهش به اجمال عبارت  س

بودند از:
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ــانه هاي  آيا امکان ادامه حيات براي رس
سنتي و ازجمله راديو وجود دارد؟ 

ــکل و  ــا در راديوي آينده بايد فرم/ش آي
محتواي تازه اي شکل بگيرد؟ 

ــوي آينده  ــواي تازه رادي ــکل و محت ش
چگونه خواهد بود؟

ــازمان هاي رسانه اي/راديوي  معماري س
ــازماني رسانه/راديوي  آينده يا معماري س

آينده  چگونه خواهد بود؟
ــتار، براي رعايت اختصار به  در اين نوش
ــوال چهارم بسيار کوتاه پرداخته  پاسخ س

خواهد شد.
روش پژوهش

بر حسب روش مطالعه، اين پژوهش در 
زمره پژوهش هاي توصيفي قرار مي گيرد 
ــوژي مطالعات  ــراي انجام آن از متدل و ب
کتابخانه اي و از منابع اينترنتي و ميداني 
ــدگاه متخصصان ارتباطات و  با گرفتن دي
ــانه، آينده پژوهي و ICT، يعني روش  رس

دلفي، استفاده شده است.
مفاهيم پژوهش

مفاهيم نظري پژوهش
۱- رسانه

ــيله  ــانه «به  هر وس در اين پژوهش رس
ــه پيامي  ــود ک ــالق مي ش ــي اط  ارتباط
ــازي (پيام سازاني)  (پيام هايي) را از پيام س
به پيام گيري (پيام گيراني) منتقل کند.» 
ــن تعريف،  ــده در اي ــيله  ارتباطي آم وس
ــاي  ــدارد و پابه پ ــداق ن ــت مص محدودي
ــاز الزم  ــر مي کند. پيام س ــن آوري تغيي ف
ــن تعريف هم  ــد. اي ــت حرفه اي باش نيس
ــه اي را دربرمي گيرد،  ــانه نگاران حرف رس
هم رسانه نگاران شهروند را و پيام گير نيز 
الزم نيست به صورت انبوه و جمع باشد، 

مي تواند يک نفر هم باشد.
۲- رسانه جمعي

ــت که  ــف فوق اس ــانه تعري ــان رس هم
ــکل راديو و  ــنتي آن به ش ــه صورت س ب
ــت  تلويزيون و روزنامه نمود پيداکرده اس
و مهم ترين ويژگي آن، پيام گيران انبوه و 

جمعي مي باشد.
۳- رسانه اجتماعي

ــانه جمعي با رسانه  ــي رس تفاوت اساس

اجتماعي از تعريف فردينان تونيس آلماني 
ــافت سرچشمه  ــافت و گزل ش از گمن ش
ــانه اجتماعي را اد.  مي گيرد. اصطالح رس
ــناس دانشگاه ام آي تي  بارت استاد سرش
ــه ۱۹۹۰ مطرح کرد. منظور  در اوايل ده
بارت از اين واژه اشاره به نوعي از رسانه ها 
ــه از تعامالت  ــت ک ــي از دانش اس و نوع
ــي مي شود او معتقد  مبتني بر رايانه ناش
ــع اطالعاتي از  ــت که اطالعات و مناب اس
ــه مرور زمان  ــبکه اي ب طريق تعامالت ش
ــکرخواه، ۱۳۸۱؛  ــد. (ش ــدرت مي گيرن ق

(۱۸۳
۴- رسانه جمعي ـ اجتماعي

ــانه هاي مدرن  ــدي از رس ــوم جدي مفه
ــت، فرداي  ــت و مي توان گف امروزين اس
ــت. هم از نظر فرم، هم از نظر  ــانه اس رس
محتوا، ترکيب رسانه هاي سنتي جمعي با 

رسانه هاي مدرن اجتماعي است.
ــب جديد هم مفهوم  البته در اين ترکي
رسانه هاي جمعي سنتي گسترش مي يابد، 
ــدرن اجتماعي  ــانه هاي م هم مفهوم رس
روزبه روز گسترش مي يابد و مصاديق فرم 

و محتوايي تازه اي پيدا مي کند.
رسـانه؛  جهانـي  اسـتاندارد   -۵

ISAS BC: 2003  استاندارِد
ــتاندارد ايزو  ــر پايه اس ــن ISAS ب انجم
۹۰۰۱:۲۰۰۰، استاندارد سيستم مديريت 
كيفيت براي مؤسسه هاي رسانه اي (راديو، 
ــت.  تلويزيون، اينترنت) تدوين نموده اس
ــال ۲۰۰۴ ويرايش جديد استاندارد  در س
ــانه ها را منتشر  مديريت كيفيت براي رس
ــا و  ــود. در ISAS BC: 2003 ويژگي ه نم
ــت  ــانه چنين آمده اس تعاريف حوزه رس

:(ISAS,2004)
ويژگي هاي صنعت رسانه

ــوان ويژگي هاي اصلي  ــوارد زير به عن م
صنعت رسانه ارايه شده اند:
۱. استقالل و شفافيت؛

۲. اصول اخالقي وخط مشي ها؛
۳. نزديکي به هويت هاي فرهنگي؛

۴. رضايتمندي مخاطبان؛
۵. قابليت دستيابي به رسانه؛

۶. نوآوري وخالقيت؛

ــالوه بر اين، ويژگي هاي ديگري نيزدر  ع
ــخيص  ــانه مهم تش ارتباط با صنعت رس

داده شده اند، كه عبارتند از: 
۱. کيفيت اطالعات؛
۲. ارتباط اجتماعي؛
۳. کيفيت محتوا؛
۴. تنوع محتوا؛

۵. توانمندسازي شهروندان؛
۶. مأموريت آموزشي؛
۷. مشارکت و تعامل؛

۸. کثرت گرايي؛
۹. نگرش باز به دنيا؛

۱۰. صالحيت کارکنان رسانه؛
ــي  اجتماع ــرمايه گذاري هاي  س  .۱۱

مشترك؛
۱۲. مذهب؛

۱۳. زمان بندي برنامه ها؛
۱۴. کيفيت تجهيزات.

مفاهيم عملياتي پژوهش
مفاهيـم مربوط به فرم رسـانه هاي 

آينده
«فرم آينده» رسانه، يا « فرم» رسانه هاي 
ــامل  آينده مفاهيم و محورهاي زير را ش

مي شود:
ــات «مولتي  ــکل در اصطالح فرم يا ش

فرمت و هايپربودن» 
فرم، فرمت، يا قالب محصوالت رسانه اي 
ــريال، مستند، طنز  مانند «خبر، فيلم، س
ــکل  ــابقه و...»؛ يا به ش ــرگرمي، مس و س
ــي مي گوييم فرم محصوالت  دقيق تر، وقت
ــرم، فرمت، قالب  ــانه اي، منظورمان ف رس
ــامل  ــدا و تصوير ش ــن، ص ــکل «مت و ش
ــور، پويانمايي،  عکس، کارتون يا کاريکات
ــه انواع  ــانه اي در هم ــو، فيلم» رس ويدي
کست ها (برود کست، نروکست، پادکست، 
خواهد  سلف کست)  وب کست،  وادکست، 
ــن فرم هاي  ــام اي ــه همچنين تم ــود ک ب
ــانه هاي آينده به شکل  پيشگفته، در رس

«مولتي فرمت و هايپر» خواهد بود. 
به عبارت ديگر، در رسانه هاي آينده که 
ــون مي توان مصاديق اوليه آن ها  از هم اکن
را ديد، هيچ محصول رسانه اي را نمي توان 
ــه اي و مقبول  ــورت حرف ــت که به ص ياف
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مخاطب توليد شود و مولتي فرمت و هايپر 
نباشد. به عنوان نمونه: ساده ترين محصول 
رسانه اي که به صورت صوتي توليد شود، 
ــن آن نيز  ــار دارد اوًال: مت ــب انتظ مخاط
ــًا: داراي  ــرار گيرد؛ ثاني ــترس او ق در دس
ــد؛ ثالثًا:  ــر (عکس و ويديو) هم باش تصوي
ــت بتواند روي متن يا صدا يا  هرجا خواس
ــش از محصول کليک کند  تصوير هر بخ
ــي و صوتي و تصويري  و به اطالعات متن
ــي  تکميلي يا توضيحي يا... کافي دسترس
ــکال يک  ــد (هايپربودن همه اش پيدا کن

محصول رسانه اي)؛ بنابراين:
hy-) :ــت ــواع قالب هاي متني/ تکس - ان

(pertext ; PDF; html
- انواع قالب هاي صدايي/ صوتي: (مانند 
متون گويا؛ پادکست، پخش وبي راديويي؛ 
ــنتي؛ راديو موبايلي؛  ــو وبي؛ راديو س رادي

هايپرآوديو ـ فراصدا)
ــري/ ثابت و  ــاي تصوي ــواع قالب ه - ان
ــون؛ پويانمايي؛  ــس؛ کارت ــرک: عک متح
فلش؛ ويديو؛ فيلم؛ مانند وادکست؛ پخش 
ــي؛ تلويزيون وبي؛ تلويزيون  وبي تلويزيون
ــنتي؛ تلويزيون موبايلي؛ هايپرويديو ـ  س

فراتصوير)
- انواع قالب هاي فرا ـ درفرامتن، فراصدا 
و فراتصوير بدين معنا است که هرمحصول 
ــود و  ــه ادبيات جهاني خود لينک مي ش ب
متن و صدا و تصوير آن به فرامتن، فراصدا 

و فراتصوير تبديل مي شود.
پس:

«خبِر فرامتنِي (هايپر تکست) وب کستِي 
ــت؛ يا «خبر  اچ تي ام الي» خواهيم داش

فراتصويري ويديويي ِبرودکستي» .
فرم يا شـکل فناورانه «فناوري هاي 

رسانه اي» آينده 
ــانه را مشخص مي کند؛  اين فرم نوع رس
ــاپ نوع  ــر فناوري چ ــًال درحال حاض مث
رسانه را به شکل و به نام روزنامه مشخص 
ــت  ــا فناوري متداول برودکس مي کند؛ ي
ــانه را  ــو تلويزيوني) نوع رس (پخش رادي
ــخص مي کند؛  راديويي يا تلويزيوني مش
ــت و موبايل. بنابراين  و همين طور اينترن
ــروع هم  در آينده اي که از همين حاال ش

ــاپ روزنامه نوع  ــت، فناوري چ ــده اس ش
ــت ديگري  ــکل و به فرم ــانه را به ش رس
ــه در آينده به نام  ــد آورد و آن چ درخواه
روزنامه خوانده خواهد شد، ديگر محصول 
ــود و باتوجه به  ــذي نخواهد ب چاپي کاغ
ــاوري روزنامه هاي آينده، يعني ريدرها  فن
يا کتاب خوان ها و روزنامه خوان ها، روزنامه 
ــود و هر  ــرف نخواهد ب ــي ص ــر چاپ ديگ

روزنامه تمام فرمت ها را خواهد داشت.
فـرم يـا شـکل دسترسـي، مثـًال 

دسترسي/ اتصال دائم 
دريافت از شبکه همراه موبايل (آن هم با 
اتصال دائم از همه نقاط کره زمين مانند 
ــي از طريق ثريا؛ يا دسترسي به  دسترس
ــانه اي از طريق خريد  همه محصوالت رس

آن ها و...
فرم، شـکل يا «ساختارمديريتي» و 

«مديريت رسانه» 
ــه بحث هاي  ــده؛ ک ــانه هاي آين در رس
ــود: مالکيت  ــي در آن مطرح مي ش اساس
ــري و  ــي و آينده نگ ــانه؛ آينده شناس رس
ــده ـ که  ــانه هاي آين ــزي در رس برنامه ري
ــن آن متفاوت  ــم امروزي ــيار با مفاهي بس

خواهد بود؛ تصميم سازي رسانه اي و...
فـرم، شـکل يا سـاختار سـازماني 

رسانه هاي آينده 
ــانه اي آينده به شکل  ــازمان هاي رس س
ــاختار  ــکيالت و س ــن و با اين تش امروزي
ــايد فقط پلت فرمي براي  نخواهند بود؛ ش
ــند که به شکل يکسان  ــانه نگاري باش رس
ــترس  ــاوي و بدون تبعيض در دس و مس
ــهروند و حرفه اي خواهند  رسانه نگاران ش

بود.
«سـاختارنيروي  يـا  شـکل  فـرم، 
و  «رسـانه نگاران  و  انسـاني»، 
رسانه داران و رسـانه کاران ـ کساني 
که کارشـان و تخصص شـان رسـانه 

است»
ــهروندان  ــانه هاي آينده؛ مثًال ش در رس

رسانه نگار
فـرم يا شـکل حقوقي رسـانه هاي 

آينده
ــي به رسانه و هزينه  مانند حق دسترس

ــي حذف  ــانه اي] و حت ــات رس آن [مالي
ــانه هاي کابلي و...؛  ــي مانند رس فرمت هاي
ــي به همه فرمت ها [روزنامه  حق دسترس
ــردن/  فراهم ک ــق  ح ــت]؛  فرم ــي  مولت
ــانه اي  ــه پلت فرم رس ــتن ب دسترسي داش
براي همه- حتي مي تواند همراه و درکنار 
فرم امروزين رسانه، بحث حق برخورداري 
از پلت فرم براي مسائلي مانند سلف کست 

و خودپخشي ـ 
فرم يا شکل علمي رسانه هاي آينده 

پادكست، نوعي 
برنامه سازي 

راديويي يا نوعي 
راديوي امروزين 

است. نيز راديوهاي 
تصويري يا تركيب 

تصوير و متن با 
راديو و اطالعاتي 
كه از طريق راديو 

به مخاطب داده مي 
شود  مفهوم راديو 

را از سانه اي صرفًا 
صوتي خارج كرده 

است.
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مانند «آموزش، ِپژوهش، مخاطب سنجي، 
برنامه سنجي و...

محتـواي  بـه  مربـوط  مفاهيـم 
رسانه هاي آينده

«محتواي آينده» رسانه ، يا «محتواي» 
ــامل محورهاي زير  ــانه هاي آينده ش رس

است:
متناسب سـازي محتواي محصوالت 

رسانه اي براي هرنوع رسانه 
ــته  ــانه و دس ــب با نوع رس ــا متناس آي
مخاطب، محتوا فرق خواهدکرد و بازتوليد 
خواهد شد؟ محتواي محصوالت رسانه اي 
ــه قالب هايش)، فيلم،  مانند «خبر (درهم
سريال، مستند، طنز و سرگرمي، مسابقه، 
ــن، صدا،  ــکل دقيق تر «مت ــا به ش و...» ي
ــا کاريکاتور،  ــون ي ــر [عکس، کارت تصوي
ــم] در همه انواع  ــي، ويديو، فيل پويانماي
کست ها (برود کست، نروکست، پادکست، 
ــت)  سلف کس ــت،  کس وب  ــت،  وادکس
ــي، راديويي،  ــانه اي «چاپ ودر هرنوع رس
ــي؛ـ   ــانه اي و موبايل ــي، چندرس تلويزيون
ــوع پيش گفته براي موبايل   که هرچهار ن
متناسب سازي خواهندشد؛ چاپي موبايلي، 
ــانه اي  راديو و تلويزيون موبايلي، چندرس
ــب با آن خواهد بود و به  موبايلي ـ متناس
ــانه به نوع ديگرـ  بازتوليد از يک نوع رس
ــا متن در  ــت. مثًال آي ــد داش ــاز خواه ني
ــانه اي دارد،  روزنامه اي که فرمت چند رس

ــا داراي قلم و نگارش  براي همه فرمت ه
ثابتي است و فقط متن به صدا و به تصوير 
تبديل مي شود، يا اين متن در هر فرمتي 
فرق خواهد کرد و متناسب سازي خواهد 

شد؟
«نظارت محتوا»

ــوزه بحث هايي مانند «کنترل  در اين ح
ــوا»؛ ميزان  ــي محت ــوا»؛ «دروازه بان محت
ــوا»؛  محت ــور  «سانس ــوا»؛  محت «آزادي 
ــکل دار» مانند  ــا محتواي مش «برخورد ب

محتواي مضر به منافع ملي و...
در  رسـانه نگاري  يـا  محتوا نـگاري 

رسانه هاي آينده
ــمي نگاري،  رس ــد:  مانن ــي  بحث هاي

درست نگاري و...
حقوق محتوايي در رسانه هاي آينده

مانند حق دسترسي به رسانه و محتواي 
آزاد يا محتواي درست و دقيق و جامع
محتواي علمي رسانه هاي آينده 

ــمندي،  ــزان هوش ــنجش مي ــد س مانن
ــانه با مخاطب؛ ميزان  تعامل، محتواي رس
ــي مخاطب و دغدغه هاي  ارتباط با زندگ
او؛ ميزان آموزشي بودن و کمک به زندگي 

بهتر براي او؛ ميزان سرگرمي آن ها و...
ــي  ــانه هاي اجتماع ــد رس ــا رش ــا ب آي

رسانه هاي جمعي از بين خواهند رفت؟
ــچ تکنولوژي  ــات، هي ــخ ارتباط در تاري
جديدي وجود نداشته است که با سرعت 
ــانه هاي اجتماعي در ميان  اينترنت و رس
جهانيان گسترش يافته باشد؛ حتي تلفن 
ــت در جهان نفوذ  ــرعت اينترن ــز به س ني
ــال ۱۹۸۸ (قبل از  ــدا نکرده بود. تا س پي
ــال ميزان نفوذ  ــراع وب) تقربيًا هرس اخت
ــد. به نظر مي رسد  اينترنت دو برابر مي ش
ــابه  که اينترنت قبل از وب، از الگويي مش
ــانه هاي ارتباط جمعي ارائه شده  ساير رس

در قرن بيستم پيروي مي کرد. 
در   (Roger Fidler) ــر"  فيدل ــر  "راج
ــانه  ــه با ظهور هر رس ــورد فرايندي ک م
ــود، از اصطالح  ارتباطي جديد آغاز مي ش
ــتفاده مي کند.  ــانه» اس ــي رس «دگرگون
ــد به طور  ــانه جدي ــت: «رس او معتقد اس
ــد نمي آيد،  ــتقل پدي خودانگيخته و مس

رخداد تاريخي بيداري 
اسالمي در مصر پس 
از قطع اينترنت از 
سوي حكومت مبارك 
فرم جديدي از شهروند 
نگاري يا خبرنگاري، 
شکل گرفت که حاصل 
کار آن به صورت متن 
«تويت » مي شد و 
صداي آن به صورت 
پادكست يا حتي پيام 
راديويي در يوتيوب 
منتشر مي شد.
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ــانه  بلکه حاصل تدريجي «دگرگوني رس
ــکال جديدتر  ــت و وقتي اش قديمي» اس
ــد،  مي ياب ــور  ظه ــي  ارتباط ــانه هاي  رس
ــان نمي رود،  ــر از مي ــکل هاي قديمي ت ش
ــازي  ــد تدريجي و منطبق س بلکه به رش
ــد». فرايند «دگرگوني  خود ادامه مي ده
ــانه» آنچه را که در قرن بيستم براي  رس
هريک از رسانه هاي ارتباط جمعي جديد 
ــانه بر  رخ داد، توصيف مي کند. آينده رس
اثر «جنجال» بر سر امکانات بالقوه رسانه 
ــورد ترديد قرار مي گرفت، زيرا  نوظهور، م
ــانه جديد معموًال آنقدر انقالبي تلقي  رس
مي شد که تصور بر اين بود که رسانه هاي 

موجود را از ميان مي برد. 
ــه ۱۸۸۰ پيش بيني  ــال، از ده براي مث
مي شد که روزنامه ها سقوط کنند اما آنها 
و نيز ساير رسانه ها، همچون کتاب، راديو، 
تئاتر و سينما -که قرباني تلقي مي شدند- 
ــت نداده اند. هر  ــود را از دس ــگاه خ جاي
ــانه براي ادامه رقابت با اشکال جديد،  رس
رسانه اي دچار تغيير تدريجي شده است.

گاه اين دگرگوني آن قدر ژرف و گسترده 
ــت که در ادبيات رسانه بدان  و انقالبي اس
ــود  اصطالح «نابودي کامل» اطالق مي ش
ــز تفاوت بنيادي باورها  که بيش از هرچي
ــرد موثر بر فرم و محتواي برآمده  و عملک
ــانه کاران و  ــانه نگاران، رس از آن را در رس
Mediaists; Media Activ-)ــانه داران رس
 ists; and Media Leaders(Holders,

 Owners) نشان مي دهد.
شش مرحله «دگرگوني رسانه»

ــي تنها  ــانه هاي اجتماع ــر وب و رس اگ
ــد که از  ــازه اي از ارتباطات باش ــکل ت ش
ــاي فن آوري و  ــنتي نوآوري ه الگوهاي س
اجتماعي در رسانه ها پيروي مي کند، پس 
ــانه» هم اکنون در  فرايند «دگرگوني رس
ــت. مي توانيم اين فرايند را در  جريان اس
شش اصل اساسي «دگرگوني رسانه» که 

فيدلر برشمرده است مشاهده کنيم:
و   (coevolution) ــدي  هم رش  -۱

 (coexistence) هم زيستي
۲- دگرگوني

۳- ترويج

۴- ادامه حيات
۵- فرصت و نياز

۶- انتخاب تاخيري
تکميل رسـانه هاي سـنتي بـا ابعاد 

ديجيتالي
ــه که از  ــق آنچ ــر و مطاب ــک منظ از ي
جديد  الکترونيک  ــانه هاي  رس پيامدهاي 
ــده است، جهان وارد  در اينجا گنجانده ش
عصر دوم رسانه ها شده است که برخالف 
عصر اول رسانه ها، آينده آن به طور کامل 
ــت. در عصر دوم  ــي نيس ــل پيش بين قاب
ــانه ها که در آن رسانه هاي الکترونيک  رس
جديد حاکميت دارند و «اطالعات» حرف 
ــا کمتر قابل  ــد، پديده ه ــي را مي زن نهاي

پيش بيني شده اند. 
از  ــته  انباش ــي  جهان ــروز،  ام ــان  جه
ــا، ترديدها، عدم  ــتگي ها، دودلي ه سرگش
ــا، (حتي علوم طبيعي و فيزيک  قطعيت ه
نيز از آن در امان نماندند) سواالت جديد، 
ريسک ها و در يک کالم، جهان بي ثبات و 
ــيار متغير است. اين جهان، ديگر مثل  بس
گذشته منظم و کامًال قابل کنترل نيست. 
اين جهان پيامدهاي ناخواسته ي بسياري 
ــي از  ــد الکترونيک ــانه هاي جدي دارد. رس
ــيار مؤثري در تغييرات  اين پس نقش بس
ــرد. صرفنظر از  ــا خواهد ک ــي ايف فرهنگ
ــه پيامدهاي  ــل پيش بيني نبودن هم قاب
ــايل، باز به نظر مي رسد، به خاطر  اين وس
ــايل بيش از  «خاص» بودن، تأثير اين وس

جاهاي ديگر باشد. 
ــنتي  ــانه هاي به اصطالح س ــام رس تم
ــانه هاي  امروز مثل مطبوعات چاپي و رس
آنالوگ در آينده با ابعاد ديجيتالي تکميل 
ــايل ارتباطي  ــا ورود وس ــوند، اما ب مي ش
جديد همچون رسانه ها اجتماعي و توسعه 
اينترنت معتقد به از بين رفتن رسانه هاي 

سنتي نيستيم. 
با تاکيد بر اينکه با ورود وسايل ارتباطي 
ــي،  ــل و دسترس ــل حم ــال و قاب ديجيت
ــانه جمعي تغيير خواهد کرد،  ماهيت رس
ــانه هاي اجتماعي امروزي  يا خير؟ در رس
ــوند و  ــر مي ش مطالب در حجم باال منتش
ــه را در برمي گيرند. زماني  چندين صفح

ــانه هاي  که يک مخاطب وارد اينگونه رس
ــريع و  جديد مي گردد مي تواند با مرور س
ــطحي به تيترها و عکس ها مطلب  نگاه س
ــه خود را يافته و آن را مطالعه  مورد عالق
کند و نسبت به آنها نظر داده وحتي آنها 
ــال نمايد در حاليکه  را براي ديگران ارس
ــانه هاي جمعي به خصوص راديو و  دررس
تلويزيون دسترسي به پيام هاي مورد نظر 
در هر زماني که مد نظر مخاطب مي باشد 

مشکل بوده. 
روزنامه ها و ديگر مطبوعات تنها به اينکه 
فرد توانايي خواندن داشته باشد، بستگي 
ــاني در  ــا بهره مندي از اطالع رس دارد، ام
رسانه هاي اجتماعي عالوه بر سواد نيازمند 
ــال به اينترنت نيز  ــي کاربري و اتص تواناي
ــايد همين امر در حال حاضر  هست و ش
ــن تکنولوژي براي  ــداد مخاطبان اي از تع

دريافت اطالعات مي کاهد. 
ــک روزنامه با صفحات  در حال حاضر ي
ــون،  چ ــددي  متع ــاي  حوزه ه ــف  مختل
فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي،  ــي،  سياس
ــي، هنري و... را پوشش مي دهد که  ورزش
ــي به آن مخاطب با مشکلي  براي دسترس
روبرو نخواهد بوداما اگر همين قرار باشد 
از طريق موبايل به مخاطب خدمات بدهد 
ــن آن روي صفحات کوچک  ــراي رفت و ب
ــده و تنها به يک  موبايل بايد تخصصي ش
حوزه و موضوع مورد عالقه کاربربپردازند 
ــتر براي  ــا حق انتخاب بيش تا مخاطب ب

مطالعه آن ترغيب شود. 
آيـا رسـانه هاي جديدي بـا فرم و 

محتواي جديد توليد خواهند شد؟
ــانگر  ــر نش تاريخ تحوالت اجتماعي بش
تالش همواره انسان ها براي بهبود زندگي 
ــت. اين تالش مداوم موجب ابداع ابزار  اس
ــازي  ــيوه هاي جديدي براي آسان س و ش
ــده است. در حالي  زندگي و ارتباطات ش
که بشر اوليه حتي از داشتن زبان گفتاري 
منسجم براي ارتباط رودرو با همنوعانش 
ــالوه بر ميليون ها  ــروم بوده، امروزه ع مح
ــتاري، ابزار و ادوات  ــان گفتاري و نوش زب
ــردازش و  ــراي انتقال پ ــاده اي ب خارق الع

دريافت پيام وجود دارد. 
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ــر دوره از زندگي  به گفته مک لوهان ه
ــر داراي ويژگي هاي منحصر به فردي  بش
ــي از ابزار  ــدود زيادي ناش ــت که تاح اس
ــه در آن دوره به  ــت ک ــيوه هايي اس و ش
خصوص مورد استفاده بشر قرار مي گيرد. 
ــن در هر دوره با ابداع ابزار جديد  در ضم
زندگي بشر وارد مرحله جديدي مي شود 
ــين  ــا مرحله پيش ــي ب ــه به طور اساس ک
ــباهتهاي زيادي نيز  ــت اما ش متفاوت اس
ــباهت  ــل از خود دارد. اين ش با دوره قب
ــت که برخي تصور مي کنند  به قدري اس
دوره هاي زندگي بشر در حال تکرار است 
ــت. پس مي توان  در حالي که چنين نيس
گفت زندگي بشر همچون مارپيچ حلزوني 
شکل، در حال تکامل و بهينه شدن است. 
بدون آنکه شباهت هاي اساسي خود را با 

دوره هاي قبل از دست بدهد. 
ــه  نظري در  ــان  مک لوه ــي  اصل ــه  تکي
دوره هاي مارپيچي و تحول ابزار ارتباطي 
ــت که منجر به تحول زندگي بشر در  اس
ــود. پس همانگونه که از  همه ابعاد مي ش
ــته تا کنون ابزار ارتباطي (جمعي و  گذش
ــده و تکامل يافته  اجتماعي) دگرگون ش
ــر براي دستيابي به اشکال  اند، باز هم بش
ــهيل مراودات فردي و  نوين ارتباط و تس

جمعي تالش مي کند. 
به عنوان مثال شبکه اجتماعي فيس بوک 
(Facebook) که در ابتدا به منظور استفاده 
ــده  ــگاهي طراحي ش در محيط هاي دانش
ــتفاده همه  ــس از مدتي براي اس بود و پ
کاربران عمومي شد و اکنون ديگر شبکه 
اجتماعي محبوب دنياي وب مي باشد اين 
ــده در دسامبر  ــايت بنا بر آمار ارائه ش س
ــش از ۸۰۰ ميليون عضو  ــال ۲۰۱۱ بي س
ــزو يکي از  ــان دارد و ج ــر جه در سراس
ــايت هاي دنيا به  ــج پرببيننده ترين س پن
ــور که محل  ــايت مزب ــاب مي آيد. س حس
ــگاه هاروارد است، در واقع  تولد آن دانش
ــي اطالعاتي و اجتماعي محدود به  پايگاه
ــگاه بوده که رفته  ــجويان اين دانش دانش
ــگاه هاي آمريکا نيز  ــاير دانش ــه به س رفت

گسترش يافته است است.
ــه ديگري از  ــوب (YouTube) نمون يوتي

ــه در حوزه  ــت ك ــن نوع وب سايت هاس اي
ــي  ويدئوي ــاي  فايل ه ــتراك گذاري  به اش
ــون روزانه حدود  ــت مي كند. و اکن فعالي
ــوب ديده  ــو در يوتي ــون ويدئ ۱۰۰ ميلي
ــال  ــران در ح ــه در آن کار ب ــود ک مي ش
ــند. يا در سال ۲۰۰۸،  جست وجو مي باش
ــايت توييتر، ۱۶  تعداد بازديدکنندگان س
ــد که البته اين آمار صرفا مربوط  برابر ش
ــت و  ــايت توييتر اس به بازديد از خود س
ــاي درج  ــه توييت ه ــار مربوط ب ــر آم اگ
ــل آماده با  ــايت ها و يا به عم ــده در س ش
برنامه هاي دسکتاپ را در نظر بگيريم، به 
ــيم. سال قبل  ــيار باالتري مي رس آمار بس
ــده، از مرز يک  تعداد توييت هاي انجام ش
ــت و اين حاکي از مقبوليت  ميلياردگذش
ــرم و محتوا بوده  ــانه هاي جديد در ف رس
ــت و اين روند نيز در  که امري بديهي اس
ــکل گيري خواهد بود  ــال ش آينده در ح
ــي (فردي،  ــن ابزارهاي ارتباط و همچني
جمعي، اجتماعي) متکامل تر شده و ابزار و 
اشکال جديدي پديد خواهند آمد و آنچه 
ــر يا  که امروزه وجود دارد نهايت نبوغ بش
آخرين پتانسيل ارتباطي بشر نيست پس 
ــد بود و ديد که چه تحوالتي در آينده  باي

پيش رو، ظهور خواهد کرد. 
پيشينه پژوهش

ــراي  ــت وجو ب ــه جس ــا ک ــا آن ج اوًال ت
ــون  تاکن ــد،  گردي ــر  ميس ــگران  پژوهش
ــانه با  ــي در حوزه رس ــران پژوهش در اي
ــازماني» و  ــتفاده از «مدل معماري س اس
ــت.   نيز «آينده پژوهي» صورت نگرفته اس
ــاي آکادميک با  ــور کلي پژوهش ه و به ط
ــوژي، در حوزه هاي ديگر  ــن دو متدول اي
ــاني نيز در ايران بسيار جوان و  علوم انس

کم شمارند.
ــطح جهاني نيز که دسترسي  ثانيًا درس
ــيار آسان تر و  ــده بس به کارهاي انجام ش
ــي مشاهده  ــت چنين پژوهش دقيق تر اس
ــد؛ به ويژه آن که در اين پژوهش از دو  نش
مسير متفاوت طراحي و معماري سازماني 
ــانه ترسيم شده  و آينده پژوهي، آينده رس
ــار در  ــت اختص ــراي رعاي ــت.(البته ب اس
ــا به بخش  ــش فرارو تنه ــتار - پژوه نوش

آينده پژوهي پرداخته مي شود.)
ــه در بحث  ــث مهمي ک ــي از مباح يک
پيشينه اين تحقيق بررسي شد، تحقيقات 
ــارات مخاطبان  ــه نيازها و انتظ مربوط ب
ــانه ها و  ــاس آن آينده رس ــا براس ــود ت ب
انتظاري که از آن ها وجود دارد پيشاپيش 
شناسايي شود. همانگونه که پيشتر آورده 
ــد، در چند تحقيق که چندين سال به  ش
ــده  ــته ش طول انجاميده، از افراد، خواس
ــخ دهند كه: «علت  ــوال پاس تا به يک س
ــان به برنامه هاي تلويزيون يا هر  توجهش
رسانه ديگر چيست؟» در جواب هايي كه 
ــت آمده، الگوي  ــي ها به دس از اين بررس
ــبتًا منظمي ديده مي شودو آن عبارت  نس

است از:
كسب اطالعات بدون سانسور

ــب اطالع و آگاهي درباره جامعه  - كس
و جهان

- راهنمايي در مورد مسائل زندگي
وحدت و تعامل اجتماعي

در  ــان  مخاطب ــرات  نظ از  ــتفاده  اس  -
برنامه ها

- شريک دانستن آنها در توليد و پخش
- كسب بصيرت درباره وضعيت ديگران،

- احساس تعلق به جمع،
- كمك به اجراي نقش هاي اجتماعي

- خود را دخيل دانستن در پيام و خبر
ــم بودن  ــودن (باه ــواده ب - درکنارخان
ــي  خانوادگي و يگانگي و همدلي احساس

و عاطفي)
تفريح و سرگرمي

- آرامش / کاهش فشار زندگي روزمره
هويت يابي

- كسب آگاهي در مورد خويشتن،
- تقويت ارزش هاي شخصي

- يافتن الگوهاي رفتاري
ــاي مورد  ــا ارزش ه ــازي ب - همانندس

اعتناي ديگران
- اعتماد ميان رسانه ها و مخاطبين

ــري اقتصادي  ــه تصميم گي ــک ب - کم
ــه خريد يک  ــائل مربوط ب به ويژه در مس

محصول يا خدمات
ــر (جز زبان  ــري زبان هاي ديگ - يادگي
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مادري)
- چند صدايي

- شفافيت
- سرعت

- گريز از محدوديت
- همبستگي ميان نسل ها و بهره گيري 

از همديگر
- همبستگي يا هم احساسي يا اشتراک 

احساسي و عاطفي ميان شهروندان

اجـراي  (روش  پژوهـش  فراينـد 
تحقيق)

ــاس  ــام اين پژوهش و بر اس جهت انج
ــده در بخش  ــوب در نظر گرفته ش چارچ

قبلي، مراحل زير طي گرديد: 

مسأله شناسي
مسأله اين رساله آن است که «آيا راديو 
و تلويزيون به صورت کنوني ماندني است؟ 
ــد؟ و اگر نه،  ــد ادامه حيات ده و مي توان

آينده آن چگونه خواهد بود؟»
هدف گذاري

ــو و تلويزيون  ــاري رادي ــي و معم طراح
ــه  ــده هدف اين پژوهش بود.که در س آين
ــود: فرم،  جزء يا موجوديت متجلي مي ش
محتوا و زيرساخت هاي فناوري ارتباطات 
 Form , Content &) .ــت ــات اس و اطالع
Media ICT Infrastructure). پس هدف، 
طراحي ومعماري اين سه صورت نامبرده 

بود.
انتخاب راه حل

ــأله باتوجه به  ــن راه حل مس براي يافت
ــه، بهترين و  ــورت گرفت ــذاري ص هدف گ
ــايد تنها راه حل بهره گيري از فناوري  ش
ــات و ارتباطات ICT و آينده پژوهي اطالع

MFS بود. 

عمليات اجرايي
در اين مرحله «مدل مفهومي تحقيق» 
ــيدن به اين  ــي گرديد که براي رس طراح

مدل فعاليت هاي زير انجام گرفت:
ــانه از سنتي به  ــي تغييرات رس - بررس

مدرن (بحث رسانه جمعي و اجتماعي)
- تعيين زنجيره ارزش رسانه

ــب وكار  ــايي مدل مفهومي كس - شناس
مناسب صنعت رسانه

- طراحي ومعماري سازماني رسانه
- معماري رسانه
- عمليات دلفي.
جامعه آماري

ــته اي  ــام متخصصان حوزه ميان رش تم
رسانه (رسانه، ارتباطات، فناوري ارتباطات 

ــن  ــي و...) در اي ــات، آينده شناس و اطالع
جامعه آماري قرار مي گيرند.

حجم نمونه
ــراي اين  ــي الزم ب ــه علم ــم نمون حج
ــتفاده از فرمول زير باسطح  پژوهش با اس
اطمينان ۹۵ درصد و خطاي ۰/۰۵ درصد 

۳۸۵ نفر است.
دور   ۲ ارسـال  و  انجـام  نحـوه 

پرسشنامه
پرسشنامه دور اول 

ــکل باز بود.  ــنامه دور اول  به ش پرسش
ــوندگان  ــنامه از پرسش ش در اين پرسش
ــد که  در خصوص  (نمونه) درخواست ش
ــده»  ــانه هاي آين ــواي رس ــرم و محت « ف
ــخگويي به انتظارات مخاطبان  براي «پاس
ــه کنند و  ــرات خود را اراي ــانه ها» نظ رس
ــن مباحث را  ــرفصل هاي كليدي» اي «س

ارائه کنند.
در اين دوره براي حدود چهار برابر حجم 
نمونه (۱۴۰۰ نفر در خارج و ۱۴۰ نفر در 
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داخل كشور) پرسشنامه ارسال شد. 
اين کار به دو دليل بود:

ــه  ک ــنامه هايي  پرسش در  ــوًال  معم  -۱
ــوري انجام  ــورت ايميلي و غيرحض به ص
ــت صد درصد  ــکان بازگش ــرد ، ام مي گي

پرسشنامه ها وجود ندارد. 
ــت  درياف از  ــس  پ ــت  اس ــن  ممک  -۲
ــگان  نخب از  ــماري  ش ــخصات،  مش
ــدوده  مح در  ــوندگان-نمونه)  (پرسش ش
مشخصات تعريف شده قرارنداشته باشند 

و حذف شوند.
پرسشنامه دور دوم 

از  ــدد  ع  ۵۰۰ ــت  درياف از  ــس  پ
اول،  دور  ــي  تاي  ۱۵۴۰ ــنامه هاي  پرسش

مشخصات  با  پرسش شوندگان  مشخصات 
ــده پژوهش دقيقا تطبيق داده  تعريف ش
شد و ۱۰۰ مورد که تطابق نداشتند کنار 
ــخ ها به بيش از  ــدند. در اين پاس نهاده ش
۶۰ مورد در حوزه فرم و ۳۵ مورد درحوزه 
ــده بود كه مواردي را كه  محتوا اشاره ش
ــخ هاي  ــد افراد در پاس ــش از ۵۰ درص بي
ــاره نموده بودند،  ــترکًا بدان اش خود مش
ــورد در حوزه فرم و ۲۳ مورد  يعني ۴۶ م
ــد و موارد  ــتخراج ش ــوزه محتوا اس در ح
ــد و در  ــته ش اختالفي و نادر کنار گذاش
ــراي اظهار نظر  ــنامه دوم ب ــب پرسش قال
نهايي براي افراد متخصص ارسال گرديد.

ــه يك توافق  ــيدن ب بنابراين؛ براي رس

نسبي روي فرم رسانه هاي آينده، مجددًا 
ــوندگان  ــر باقيمانده پرسش ش از ۴۰۰ نف
ــد روي موارد انتخاب شده   درخواست ش
ــرم و ۲۳ مورد در  ــورد در حوزه ف -۴۶ م

حوزه محتوا- اظهارنظر کنند.
ــنامه هاي مرحله  پس از دريافت پرسش
دوم، اطالعات کامل استخراج و به کمک 
نرم افزارهاي مربوط تحليل شد و به شکل 

نموداري نمايش داده شد.
(مشـخصات)  انتخـاب  مـالك 

پرسش شوندگان
- ۱۰ سال  سابقه  كار عملياتي در حوزه 
ــال درحال  ــا آينده پژوهي و فع ــانه ي رس

حاضر؛
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ــه؛  مهارت ــد  (چن ــودن  ب ــانه نگار  رس  -
منعطف)

ــخنراني،  - نوآوربودن (كتاب، مقاله، س
وبالگ و...)

ــانه ، ICT و  ــتاز «رس - عضو مراكز پيش
   (... ,Stanford,BBC,MIT) «MFS 

- فعاليت در يكي از شبكه هاي اجتماعي 
(تويتر، فيس بوك و...)

Ph.D داشتن مدرك -
قابليـت اعتمـاد و اعتبـار پرسشـنامه 

تدوين شده
ــت  منظور از اعتبار يك تحقيق اين اس
ــا واقعًا مفهوم مورد نظر را  كه آيا معرف ه
ــارت ديگر آيا  ــنجند يا خير؟ به عب مي س
ــدازه مي گيريم كه قصد  ــزي را ان آن چي

اندازه گيري آن را داريم؟ 
ــت.  اعتبار خود داراي ابعاد مختلفي اس
ــعي شده است متناسب  در اين تحقيق س
ــتفاده  ــوع از اعتبار محتوايي  اس با موض
ــود. تأكيد اصلي در اعتبار محتوايي بر  ش
ــت كه معرف ها تا چه ميزان وجوه  اين اس
مختلف مفهوم را مي سنجند. صاحبنظران 
ــار محتوايي را به  ــتر اعتب و محققان بيش
ــد و به دنبال آن  ــاوت داوران مي دانن قض
ــواي اين  ــواد يا محت ــتند كه «آيا م هس
ــوا، يا  ــرف محت ــري مع ــيله اندازه گي وس
ــورد اندازه گيري  ــه خصوصيات م مجموع

هست؟»
در مورد ابزار اندازه گيري تحقيق حاضر 
ــرات  ــد) از نظ ــنامه مي باش ــه پرسش (ك

متخصصان بهره گرفتيم.
در اين راستا اقدامات ذيل انجام شد:
مشاوره و نظرخواهي تخصصي

ــنامه اين  ــش اعتبار پرسش جهت افزاي
ــان، در قالب  ــق، از نظرات متخصص تحقي
ــتفاده شد. اين مشاوره و  تحقيق اوليه اس
ــکل زير انجام  نظرخواهي تخصصي به ش

گرفت:
۱. با استفاده از نظرات ۱۷ نفر (۱۲ نفر 
ــان  ــي و ۵ نفر ايراني) از كارشناس خارج
ــانه،  ــراز اول ۴ حوزه «رس ــده و ط برگزي
ــات، معماري  ــاوري اطالعات و ارتباط فن
سازماني و آيندهرپژوهي» پرسشنامه باز 

اوليه نهايي گرديد.
در اين مرحله هر يك از متخصصان فوق 
نکاتي را به نوبه خود يادآوري نمودند كه 
در نهايي کردن اصل پرسشنامه اول مورد 

استفاده قرارگرفت.
۲. در مرحله دوم نيز بااستفاده از نظرات 
ــر (۳۴ نفر خارجي و ۸ نفر ايراني)  ۴۲ نف
ــان برگزيده و طراز اول همه  از كارشناس
ــانه، فناوري  ــط با «رس ــوزه  مرتب ۲۵ ح
اطالعات و ارتباطات، معماري سازماني، و 
آينده پژوهي» پرسشنامه بسته دوم نهايي 

گرديد.
ــه، واژگان و اصطالحات  ــن مرحل در اي
ــنامه دوم،  ــده در پرسش به كار گرفته ش
ــن متخصصان نهايي  ــال نظرات اي با اعم

گرديد.
بازآزمايي

ــنامه اول و  پس از دريافت ۵۰۰ پرسش
نهايي کردن نمونه ۴۰۰ عددي، به فاصله 
ــد (۷۵ روز بعد) همان  ــم بع ــاه و ني دو م
ــن نمونه  ــراي ۸۶ نفر از اي ــنامه ب پرسش
ــال  ــؤاالت دور دوم ارس نهايي با نصف س

شد.
ــده، داراي ۴ صدم  ــت آم ــه به دس نتيج
ــي اين  ــه رواي ــود ک ــالف ب ــد اخت درص

پرسشنامه را تأييد کرد.
۳. ضريب آلفاي کرونباخ ( براي ارزيابي 
 (Reliability) ــاد ــا قابليت اعتم پايايي ي

پرسشنامه
ــط کرونباخ  ضريب آلفاي کرونباخ توس
ــن  متداول تري از  ــي  يک و  ــده  ش ــداع  اب
ــاي اندازه گيري اعتمادپذيري و يا  روش  ه

پايائي پرسش نامه هاست. 
ــراي اين  ــده ب ــدار آلفاي محاسبه ش مق
ــت که مقدار  تحقيق برابر ۹۲۸ درصد اس

قابل قبولي است. 
يافته هاي پژوهش

فرم در رسانه هاي مدرن آينده
ــن بخش  ــده در اي ــتخراج ش نتايج اس
ــان مي دهد که در رسانه هاي آينده  نش
ــکل خواهد  و از جمله راديو فرم به چه ش
ــت نتايج را به صورت  بود. در اينجا نخس
گزاره هاي به دست آمده و سپس به صورت 

ــت که  نمودار ارائه خواهيم داد. واضح اس
ــل رعايت اختصار  ــازي ها به دلي فشرده س
ــده جلو هر  ــت. درصد نوشته ش بوده اس
ــاي خيلي زياد و  ــه مجموع درصده گزين
ــا تفکيک آن  ــت که در نموداره زياد اس

نشان داده شده است.
رسانه هاي سنتي در معرض تغيير مداوم 
اجباري فرم قراردارند و چه بخواهند، چه 
ــود را تغيير دهند.  ــد بايد فرم خ نخواهن

/۹۹ درصد خيلي زياد و زياد/
رسانه هاي سنتي نه تنها درمعرض تغيير 
ــرار دارند، بلکه چه  ــداوم اجباري فرم ق م
بخواهند، چه نخواهند به طور کامل نابود 
ــًال متفاوتي  ــد و فرم هاي کام خواهند ش
جاي آن ها را خواهند گرفت. /۹۴ درصد/

ــه  هم ــدن»  هايپرش و  ــت  «مولتي فرم
محصوالت رسانه اي يا استراتژي آپشن ها 
ــر لحظه، هرچه  مي گويد «هرکس، در ه
دوست دارد» بايد بتواند پيداکند، نتيجه 
ــتراتژي آن است که همه رسانه ها  اين اس
ــوند؛ مثًال روزنامه به  چندرسانه اي مي ش
ــر  ــکل متني، صوتي و تصويري منتش ش
شود که مخاطب به مقتضاي حالش يکي 

را مطالعه کند. /۹۲ درصد/
بايد مخاطبان اتصال دائم و بدون قطعي 
ــانه اي آينده  ــوالت رس ــه تمامي محص ب
ــت از طريق  ــند. (مثًال درياف ــته باش داش
شبکه همراه جهاني، آن هم با اتصال دائم 
ــي به  ــه نقاط کره زمين و دسترس از هم
ــانه اي ازطريق سايت  همه محصوالت رس

يا خريد آن ها) /۹۰ درصد/
ــب در  ــه مخاط ــود نداردک ــي وج دليل
ساعت خاصي پاي تماشاي برنامه خاصي 
بنشيند.وتنها موردي که زمان درآن معنا 
ــت که آن هم پس از  دارد،پخش زنده اس
ــترس خواهد  ــه دردس پخش،براي هميش

بود. /۸۰ درصد/
ــانه هاي  ــود ندارد که در رس دليلي وج
ــکان فيزيکي خاصي براي پخش  آينده م
ــد؛ و محل کار مجازي و  وجود داشته باش
ــرورهاي قوي ابرشرکت ها  ــتفاده از س اس
مکان را در اين رسانه ها حذف خواهدکرد؟ 
ــاط کره  ــم، درهمه نق ــد دريافت ه و بع
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ــترس  ــانه ها دردس زمين، محلي ترين رس
خواهند بود. /۸۲ درصد/

در رسانه هاي آينده «پخش»، دلخواه يا 
سفارشي و براساس خواست مخاطبان يا 
ــب خاص صورت خواهد  حتي يک مخاط
Cast On De- :گرفت. (پخش دلخواه؛ کاد

mand يا COD) /۸۲ درصد/
در رسانه هاي آينده، «توليد»، دلخواه يا 
سفارشي و براساس خواست مخاطبان يا 
ــب خاص صورت خواهد  حتي يک مخاط
 Producing On) :گرفت.توليد دلخواه؛ پاد

Demand يا POD) /۷۲ درصد/
ــدن، يکي از  ــدن يا موبايلي ش همراه ش
مسيرهاي حتمي رسانه هاي آينده خواهد 

بود. /۹۱ درصد/
(مانند  ــانه اي  رس ــوالت  محص ــروش  ف
ــايت) ــتند و داونلود از س ــاي مس فيلم ه
ــي از فعاليت هاي  ــروزه بخش مهم که ام
-در  ــم  ه ــده  درآين ــت،  اس ــانه اي  رس
 ۷۰/ ــت.  ــد گرف ــدت- اوج خواه کوتاه م

درصد/
ــوالت  ــود محص ــروش خ ــر از ف مهم ت
ــانه اي، ارزش افزوده محصوالت ثانويه  رس
ــي از استفاده از نام  يا حق کپي رايت ناش
ــت که در محصوالت  ــخصيت هايي اس ش
ــد  مانن ــوند؛  مي ش ــروف  مع ــانه اي  رس
اسباب بازي و نوشت افزار و... که به نام اين 
شخصيت ها فروخته مي شوند. /۶۸ درصد/
تمام مباحث و محصوالت رسانه اي بايد 
امکان تعامل با مخاطبان را داشته باشند؛ 
مانند امکان نظردهي تعاملي /۹۱ درصد/

ــايبري بودن بخش جدايي ناپذير تمام  س
ــايت و انواع  ــانه ها است که امروزه س رس
ــت ها و... به بخشي از تعريف  وبالگ و کس
ــده است. /۹۲  ــانه تبديل ش و ماهيت رس

درصد/
سايبري خواهند  تمام رسانه هاي آينده 
ــرعتي:  ــرعت کيفي، يا کيفيت س بود. س

هاي تک و هاي تاچ در اوج. /۹۰ درصد/
ــايبهورگي  س آينده  ــانه هاي  رس ــام  تم
ــاني  خواهند بود و نمي توانند از ابعاد انس
ــاني خالي  ــه مفاهيم واالي انس و توجه ب
ــند و بنابر اين تمام فرم ها و ابزارهاي  باش

ــش خواهند  ــن جهت پي ــانه اي در اي رس
CybHuOrg=Cybernetics+Hum رفت. 

anitism+Organism /۸۹ درصد/
تمام فرم ها و ابزارهاي رسانه اي به گونه اي 
ــت که بيش ترين امکان  پيش خواهند رف
ــم  ــي را فراه ــهروندنگاري و خودپخش ش
 You Tube googl ; iPlayer :کنند (مانند

bbc; iReporter cnn) /۸۸ درصد/
ــمت  ــه س ــه روز ب ــانه ها روزب ــام رس تم
ــد کرد  ــت خواهن ــدن حرک هوشمندترش
ــت هاي  ــمندتر، کس (خبرخوان هاي هوش
 RFID و GPS ــتفاده از ــمندتر، اس هوش
ــمندتر در  ــي google Earth هوش و حت

رسانه نگاري) /۹۱ درصد/
ــه بعدي،  س ــاي  تلويزيون ه ورود  ــا  ب
سه بعدي شدن رسانه ها و از جمله پخش 
مسير تازه اي را آغاز مي کنند. /۸۵ درصد/

ــد؛  ــانه هاي آينده گجتي خواهند ش رس
يعني اين که ابزارک هاي رسانه نگاري ساده 
ــي در رسانه نگاري  ــي اساس و فوري، نقش

اين رسانه ها خواهند داشت. /۸۰ درصد/
اپليکيشن ها، يکي از ساده ترين راه هاي 
توليد محصوالت رسانه اي و شهروندنگاري 
ــتراک گذاري را در اختيار کاربران  و به اش

قرار خواهند داد. /۶۴ درصد/
ــانه که در رايانه يا رسانه  کوکي هر رس
ــرد، مخاطب  ــراه مخاطب قرار مي گي  هم
ــکل به  ــاده ترين و فوري ترين ش ــه س را ب
ــد مي دهد.  ــانه هاي موردنظرش پيون رس

/۷۳ درصد/
ــانه ها، تبديل  ــي از رويکردهاي رس يک
ــر، فيلم، ...) به  ــانه اي (خب محصوالت رس
ــم در قالب  ــم و ارائه اين مفاهي بازي/گي

بازي است. /۷۵ درصد/
ــان  مخاطب ــکنداليف،  س ــا  مدي در 
ايده آل هاشان را مي سازند و حتي تصحيح 
ــا براثر اين  ــن، آدم ه ــد و بنابراي مي کنن
ــد مي کنند.  فرايند پرورش مي يابند و رش

/۷۳ درصد/
Cloud Media يا  Media Cloudingکه 
ــروع و به محاسبات ابري  از ابرسرورها ش
ــيرهاي  ــد، يکي از مس ــر خواهد ش منج
ــه کار  ــد بود ک ــانه اي خواه ــوم رس محت

ــانه نگاري و توليد محصوالت رسانه اي  رس
را دگرگون خواهد کرد. /۷۵ درصد/

ــانه هاي  ــتر پايه رس ــي و بس ــزار اصل اب
ــت و يکي از معيارهاي  آينده پهن باند اس
قدرت  رسانه ها در سال هاي آينده، ميزان 

پهن باند آن ها است. /۸۶ درصد/
ــخت افزاري به  ــال آينده س ــد س در چن
ــمند،  ــرفته و هوش ــي پيش ــکل موبايل ش
ــانه خواهد شد که توليد و  وارد حوزه رس
ــي  ــانه اي و دسترس پخش محصوالت رس
ــر جهان براساس آن  به رسانه هاي سراس

خواهد بود. /۶۸ درصد/
فرم اصلي رسانه هاي آينده آن است که 
هر سازمان رسانه اي موجوديت خود را از 
ــهرت و  پلت فرمش مي گيرد و قدرت و ش
مقبوليت آن از  قدرت و شهرت و مقبوليت 
پلت فرمش ناشي مي شود؟ (مثال ابتدايي 

آن فيس بوک است). /۸۰ درصد/
ــانه ها به ناچار و به اختيار، به سمتي  رس
ــه کپي رايت به  ــد ک ــري کرده ان جهت گي
شکل امروزين درحال ازدست دادن معنا 
ــمت نوعي رايگان شدن گام  است و به س
ــانه نيز  ــي دارد که ابزارهاي اصلي رس برم
ــمت مي روند و بايد توجه  ناچار به اين س
ــود را از پول درآوردن متداول امروزي،  خ
ــري معطوف  ــوي حوزه هاي جديدت به س
ــازه اي از  ــت کم، تعريف ت ــا دس ــد ي کنن

کپي رايت ارائه کنند. /۸۱ درصد/
ــا و  ــد ابزاره ــده باي ــانه هاي آين در رس
ــه  ک ــود  ش ــه  به کارگرفت ــي  فناوري هاي
ــي از تمام  ــي و جهان ــيويي ديجيتال آرش
ــر منابع  ــانه اي و نيز ديگ ــوالت رس محص
الزم براي رسانه نگاري و توليد محصوالت 
رسانه اي، فراهم شود تا براي هر شهروند 
يا رسانه نگار حرفه اي امکان توليد بهترين 

محصول فراهم آيد. /۸۰ درصد/
براي بشر، مطلوب است که دسترسي به 
ــانه و هرمنبع اطالعاتي بدون هرگونه  رس

مانعي و از جمله سيم باشد. /۸۲ درصد/
 Alert ;Alarm» ــاي هشدارهاي راهگش
ــده نقش  ــانه هاي آين Notifier ;» در رس
ــت و اطالع رساني  ــي خواهند داش اساس
ــانه و  ــي رس ــه نياز اساس ــمند را ک هوش
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کاربران است، تأمين مي کند. /۷۸ درصد/
ترکيب فناوري هاي ارتباطاتي راه دور و 
  (TeleMedia=Telecom+ Media) رسانه
ــانه در آينده خواهد  يکي از حوزه هاي رس

بود. /۶۵ درصد/
فناوري هاي رسانه اي و فضاي رسانه اي 
ــد رفت که  ــمتي پيش خواه آينده به س
ــيار با امروز متفاوت خواهد بود؛ مثًال   بس
اقتصاد رسانه اي ناشي از به اشتراک گذاري 
محصوالت رسانه اي حرفه اي و محصوالت 
ــهروندنگارانه،  ــي يا ش ــانه اي اجتماع رس
ــوان  ــه مي ت ــود ک ــد ب ــادي خواه اقتص
ــتراک گذاري» يا  ــاد اش ــدان نام «اقتص ب

SharingEconomy داد. /۷۵ درصد/
ــلم دنياي  ــک واقعيت مس IPMedia ي
 CEO ــت؛ و به قول ــانه هاي آينده اس رس
ــانه اي وجود  ــافت، هيچ نوع رس مايکروس
IT ــت که برروي شبکه هاي نخواهد داش
مدار به دست مخاطب نرسد. /۸۹ درصد/

فناوري رسانه اي «جست وجوي هوشمند 
ــد که  معنايي»، يکي از کارهايش آن باش
مخاطب را اسکن  کند و محصول رسانه اي 
موردنظر را براي او بيابد؟ (چراکه پارازيت 
ــانه اي يا معنايي و آلودگي اطالعاتي  رس
بسيار بيش از توان بشر براي پردازش آن 

است). /۸۶ درصد/
ــانه هاي آينده در دو  صفحه نمايش رس
جهت کامًال متضاد درحال پيشروي است. 
ــا روبه روييم؛  و از  ــي با ابرصفحه ه از طرف
سويي با ريزترين صفحات نانويي. اين دو 
تکنولوژي، همزمان در يک دستگاه تحت 
عنوان رسانه همراه جهاني جمع خواهند 
ــد که اندازه آن براساس نياز و خواست  ش

کاربر تعيين خواهد شد. /۸۴ درصد/
کار  در  ــه  ک ــي  فناوري هاي از  ــي  يک
ــيار اثرگذار خواهد بود،  ــانه نگاري بس رس
ــکرين  ــه/مولتي تاچ اس فناوري چند لمس
ــرده و تقريبًا  ــت که راه خود را آغازک اس
ارائه گوشي همراه بدون اين فناوري، ديگر  

جلب توجه نخواهد کرد. /۸۷ درصد/
يکي از مسيرهاي آينده فناوري رسانه، 
ــن توليد و پخش و  ازبين رفتن فاصله بي
ــالح برنامه  ــنجي از مخاطب و اص نظرس

ــت که به صورت زنده و فوري درآمده  اس
ــت. (مثًال تصويربرداري و برنامه سازي  اس
ــواره و پخش  ــال به ماه در صحنه و ارس
ــال به وسيله  زنده که تصويربرداري و ارس
ــک عينک صورت مي گيرد که نمونه آن  ي

وارد بازار شده است ). /۸۱ درصد/
فرم و ساختار مديريت رسانه هاي آينده، 
مديريِت «مخاطب ـ اشتراکي» (مديريت 
ــد بود و  ــان) خواه ــا مخاطب ــتراکي ب اش

نمي توان بدون نظر و مشارکت مخاطبان 
ــانه  ــن اعمال مديريتي در رس کوچک تري
کرد. و هرنوع برنامه ريزي و تصميم سازي 
ــران  کارب ــارکت  بامش ــط  فق ــانه اي  رس

امکان پذير خواهد بود. /۹۱ درصد/
ــده نمي توانند يک نفره  ــانه هاي آين رس
ــط هيأت مديره/ ــوند و بايد توس اداره ش

ــه ها و  ــتراک انديش ــا و با اش ــأت امن هي
گرايش ها و تخصص ها اداره شوند؟ (نوعي 
مديريت مشارکتي يا شراکتي يا اشتراکي 
ــان و حرفه اي ها). /۹۲  جديد با متخصص

درصد/
مالکيت در رسانه هاي آينده نه خصوصي 
خواهد بود، نه دولتي؛ بلکه ترکيبي از اين 

دو خواهد بود. /۷۹ درصد/
ــال ظهور  ــانه هاي درح مالکيت در رس
آينده، عالوه بر ترکيب خصوصي- دولتي؛ 
ــکل  ــه اي به ش ــت چهارگان داراي مالکي
«خدمت؛ PGPC» خواهد بود/ يا بهترين 
ــانه اي خواهد  ــکل مديريت مدرن رس ش
ــي ـ دولتي ـ ملي ـ تعاوني=  بود: خصوص
Private  Governmental  Pub- خدمت؛

 ۷۹/ ؛   lic  Co-OperationalPGPC"=
درصد/

 فرم، شکل يا «ساختار نيروي انساني» 
ــًال فرق خواهد  ــانه هاي آينده کام در رس
کرد و نيروي انساني، يعني «رسانه نگاران، 
ــا آن چه  ــانه کاران» ب ــانه داران و رس رس
ــود دارد  ــه حوزه وج ــن س ــروزه در اي ام
ــاني  متفاوت خواهد بود. مثًال نيروي انس
ــاني چند مهارته/  الکترونيک، نيروي انس
ــر از جمله  ــکيلز و انعطاف پذي مولتي اس
ــانه  ــاني خواهند بود که درحوزه رس کس

رسانه جديد به طور 
خودانگيخته و مستقل پديد 

نمي آيد، بلکه حاصل تدريجي 
«دگرگوني رسانه قديمي» 

است و وقتي اشکال جديدتر 
رسانه هاي ارتباطي ظهور 

مي يابد، شکل هاي قديمي تر از 
ميان نمي رود، بلکه به رشد 

تدريجي و منطبق سازي خود 
ادامه مي دهد 
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حرفشان براي مخاطبان جهاني شنيدني 
و اثرگذار خواهدبود. /۸۰ درصد/

يکي از تحوالت رسانه اي در آينده، حذف 
ــاختمان هاي  ــکان فيزيکي و دفاتر و س م
ــت. البته ممکن است  عريض و طويل اس
دفاتر بسيار کوچکي در حد استوديوهاي 
ــياري  ــه داليل بس ــد (ک ــش باقي بان پخ
ــود دارد)؛ اما  ــراي حذف همين هم وج ب
ــيار اساسي و الزم،  يکي از مکان هاي بس
ــايبهورگي است که روابط  باشگاه هاي س
ــاني همکاران حرفه اي و مخاطبان را  انس
ــس تأمين خواهد  ــه صورت فيس تو في ب

کرد. /۶۴ درصد/
ــع،  توزي ــن،  تأمي ــد،  تولي ــوزش،  آم
و...  ــنجي  برنامه س ــنجي،  مخاطب س
ــايبري و هوشمند  ــانه هاي آينده، س رس
ــي از «آينده سايبري  خواهند بود و بخش
ــانه يا حتي آينده علمي  ــمند» رس هوش
ــانه خواهند بود. (اين سايبري شدن با  رس
ــز همراه خواهند  ــي در مفاهيم ني تحوالت
ــي جايگاه  ــًال گراف هاي اجتماع ــود؛ مث ب
ــانه هاي آينده  ــد و... رس ــژه اي در تولي وي

خواهند داشت.) /۸۷ درصد/
محتوا در رسانه هاي مدرن آينده

نتايج استخراج شده در اين بخش نشان 
ــده و از  ــانه هاي آين ــد که در رس مي ده
ــکل خواهد  ــه راديو محتوا به چه ش جمل
ــت نتايج را به صورت  بود. در اينجا نخس
ــپس به  ــت آمده و س ــاي به دس گزاره ه
ــم داد. واضح  ــودار ارائه خواهي صورت نم
ــازي ها به دليل رعايت  است که فشرده س
اختصار بوده است. درصد نوشته شده جلو 
ــه مجموع درصدهاي خيلي زياد  هر گزين
ــت که در نمودارها تفکيک آن  و زياد اس

نشان داده شده است.
رسانه هاي سنتي در معرض تغيير مداوم 
ــوا قراردارند و چه بخواهند،  اجباري محت
ــد محتواي خود را تغيير  چه نخواهند باي

دهند. /۹۹ درصد/
ــا در معرض  ــنتي نه تنه ــانه هاي س رس
ــوا قراردارند،  ــداوم اجباري محت تغيير م
ــه بخواهند، چه نخواهند محتواي  بلکه چ
ــل نابود خواهد  ــي آن ها به طور کام کنون

ــانه هايي با محتوا هايي کامًال  ــد؟ و رس ش
ــا را خواهند گرفت.  ــاوت، جاي آن ه متف

/۹۴ درصد/
ــي  اصل ــي  محتواي ــوالت  تح از  ــي  يک
ــمت  ــن به س ــده، رفت ــانه هاي آين در رس
ــانه نگاري اجتماعي  اجتماعي نگاري يا رس
است که نمونه هاي بارز آن در سايت هاي 
ــم اجتماعي کنوني (فيس بوک، تويتر،  مه
ــود. /۹۶  باالترين و ديگ و...) ديده مي ش

درصد/
ــانه ۲، و...)  ــگ ۰/۲ (وب ۰/۲، رس فرهن
ــي با اجتماعي شدن دارد،  که پيوند اساس
ــانه اي آينده  محتواي تمام محصوالت رس

خواهد بود.
ــيار  ــدن در متن و محتوا، بس تعاملي ش
عميق تر از تعاملي شدن در فرم و فناوري 
است و محتواي تمام محصوالت رسانه اي 
ــا مخاطب/کاربر تعامل ايجاد  بايد بتواند ب

کند. /۸۰ درصد/
ــده، صداي  ــهروندنگاري ش متني که ش
ــاترش  ــهروند نگاري رس ــه ش ــايي ک رس
ــهروندنگاري  ــده و تصويري که ش گرداني
ــف داده، در هيچ  ــدان توانمندي مضاع ب
ــمي قابل ناديده انگاري نيست.  رسانه  رس

/۸۴ درصد/
محتواي رسانه هاي آينده  به سمتي پيش 
ــانه اي از  خواهد رفت که هر محصول رس
نظرمحتوايي با نوعي از جامعيت فرامدرن 
ــگاري» توليد و توزيع خواهد  يا «فراگيرن
ــنامه فرامدرن  ــد و جزئي از يک دانش ش
ــات جهاني موضوع را  خواهد بود که ادبي
پيش روي مخاطب / کاربر قرارخواهد داد. 

/۸۰ درصد/
در رسانه هاي آينده، نمي توان محتوايي- 
متني و صوتي و تصويري و چندرسانه اي 
ــد کرد که مخاطب درآن - بيش يا  ـ تولي
ــته باشد. اين دخالت و  کم- دخالت نداش
ويکي نگاري يا همگان نگاري، درگيرشدن 
مخاطب با توليد محتواي همه محصوالت 
ــد  ــالح و رش ــد و اص ــانه اي و «تولي رس
ــه توليد محصوالت  ــت که ب ِهمگاني» اس

رسانه اي جهاني مي انجامد. /۷۳ درصد/
مخاطب آينده، نمي خواهد معطل شود 

ــوري و حتي  ــي ف ــد امکان دسترس و باي
ــاي محتواي  ــام فرمت ه ــمند به تم هوش
ــانه اي برايش فراهم شود.  محصوالت رس

/۷۵ درصد/
ــکل  ــانه اي بايد به ش محتواي آينده رس
ــتجوپذير باشد؛  ــمند و معناگرا جس هوش
ــريع و دقيق  ــتيابي س يعني عالوه بر دس
به هرچه مي خواهيم، بايد خود جست وجو 
ــا را در  ــي و عميق تر م ــکل معناي ــه ش ب
رسيدن به آن چه مي خواهيم ياري رساند. 

/۸۰ درصد/
ــانه هاي آينده براي کساني  محتواي رس
ــد که IQ  بااليي دارند؛  توليد نخواهد ش
ــد که  ــاني توليد خواهد ش بلکه براي کس
ــد محتوا باهدف  ــي دارند و تولي EQ باالي
برانگيختن و جهت دهي به هوش هيجاني 
ــير زندگي انسان ها خواهد بود. /۷۵  و مس

درصد/
محتواي رسانه اي آينده به نسبت نوآوري 
ــه در تمام اجزاي آن نهفته  و خالقيتي ک
ــت، امکان خوانده شدن و شنيده شدن  اس
ــاي  ــي از محوره ــدن دارد و يک و ديده ش
ــانه هاي آينده، ميزان  اصلي رقابت در رس
نوآوري و خالقيت در محتواي محصوالت 

رسانه اي است. /۷۷ درصد/
يکي از ويژگي هاي محتوايي رسانه هاي 
ــت و هيچ  ــودن اس ــه بتاب ــده، هميش آين
ــچ  ــي و در هي ــچ فرمت ــي در هي محتواي
محصولي پايان نمي پذيرد و همواره درحال 
ــت؟ (چون همواره دردسترس  تکامل اس
ــدن و  ــدن و شنيده ش و درحال خوانده ش
هرمخاطب/کاربري  و  ــت  اس ــدن  ديده ش
ــالح و تکميل نمايد.)  ــد آن را اص مي توان

/۷۶ درصد/
ــانه اي آينده  ــوالت رس ــواي محص محت
ــدا  ــنامه اي بودن، از ابت ــر دانش ــالوه ب ع
ــود؛ مثًال هيچ  ــته مي ش ــمند نگاش هوش
ــي ازمحتوا - هراندازه کوچک هم-  بخش
ــود و نيز  ــع و مأخذ نخواهد ب ــدون منب ب
ــانه اي بودن و  ــا توجه به امکان چندرس ب
استفاده ازامکاناتي مانند محاسبات ابري، 
ــدود خواهد بود و با  ــدازه و حجم نامح ان
چيدمان هوشمندانه محتوا، هرکس بنا به 
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ــته اش، اندازه و حجم برنامه  نياز و خواس
ــرش را انتخاب خواهد کرد. /۷۶  مورد نظ

درصد/
ــدن که درحال  باتوجه به چند بعدي ش
حاضر درمسير سه بعدي شدن قرار داريم، 
ــگاري هم براي  ــا محتوان ــانه نگاري ي رس

همين ابعاد خواهد بود. /۸۱ درصد/
ــي  ــانه هاي آينده يک اصل اساس در رس
ــوا درخدمت  ــرم و محت ــه ف ــت ک آن اس
ــان و زندگي کيفي او باشد؛ بنابر اين  انس
ــانه نگاري  رس ــايبهورگي  س رسانه نگاري 
براي انسان يا انساني نگاري يا محتوانگاري 

براي انسان خواهد بود. /۷۹ درصد/
ــتراتژي هاي توليد محتواي  ــي از اس يک
رسانه هاي آينده، توليد بازي از محصوالت 

رسانه اي است. /۶۷ درصد/
ــي از محورهاي  ــن نگاري يک کانورسيش
ــانه اي در  ــد محتواي محصوالت رس تولي

آينده خواهد بود. /۷۱ درصد/
فناورانه نگاري  ــا  ي فناورانه  محتوانگاري 
ــد محتواي محصوالت  يکي از ارکان تولي
رسانه اي در آينده خواهد بود و به معناي 
ــاس فرم يا  ــد محتوا براس ــگارش و تولي ن
فناوري خواهد بود و با هر تحول در حوزه 
ــا آن در محتوا و  ــب ب فناوري بايد متناس
ــرد. /۸۱  ــر ايجاد ک ــاي آن تغيي ويژگي ه

درصد/
ــازي يکي از  ــاي ۲۰گانه پيام س مدل ه
ــواي آينده خواهد  ــاي توليد محت محوره
ــد ويژگي هاي  ــراي هرمدل باي ــود که ب ب
ــانه نگاري لحاظ کرد.  خاص آن را در رس

/۷۳ درصد/
يکي از حقوق اساسي مخاطب آن است 
ــراي مخاطب درنظر  ــواره جايي ب که هم
بگيريم و بگذاريم او خود محتوا را تکميل 
ــهروندنگاري و توليد محصول نيز  کند. ش
ــت که فراتر  يکي از مصاديق اين اصل اس
ــط  ــول حرفه اي توس ــر محص از آن در ه
ــانه  ــانه نگاران حرفه اي متعلق به رس رس
ــر محفوظ  ــاي مخاطب/ کارب ــز بايد ج ني
ــد.تمام حقوق فقط براي ناشر/ رسانه  باش
ــراي مخاطب هم  ــت، بلکه ب محفوظ نيس

محفوظ است. /۸۲ درصد/
رسانه نگاري يا توليد محتواي محصوالت 
آينده، معمولي نخواهد بود بلکه براساس 
ــا مدل  ــد محتوا ي ــاري تولي ــدل معم م
معماري رسانه نگاري در رسانه هاي آينده 

خواهد بود. /۶۸ درصد/
ــه در اين پژوهش از  ــي ک عالوه بر بخش
طريق آينده پژوهي به دست آمد و در دو 
ــش فرم و محتوا و در حدود ۷۰ محور  بخ
ارائه شد، در بخش معماري سازماني -که 

ــورت گذرا  ــتيم به ص ــدا قرار گذاش از ابت
ــويم - از طريق مفهوم  وارد اين بخش ش
ــب و کار» نيز  بنياديني به نام «مدل کس

مي توانيم نتايج بديعي به دست آوريم.
تعريف مدل کسب و کار

ــت  ــب و کار ابزار مفهومي اس مدل کس
که شامل مجموعه اي از عناصر و ارتباط 
ــد که منطق کسب و کار  بين آنها مي باش
ــانه را  ــازمان خاص مانند يک رس يک س
ــان مي دهد.  در واقع توصيفي است از  نش
ــتريان/  ــي که به مجموعه اي از مش ارزش
ــران و همکاران به منظور  مخاطبان/ کارب
رسيدن به سود پايدار - يا رضايت و بهره 
ــري پايدارمحصوالت يک  ــدي و کارب من

رسانه - ارائه مي شود.
اهميت و ضرورت مدل کسـب وکار 

الکترونيک
ــک در  ــب وکار الکتروني ــدل کس واژه م
ــد. در  ــج ش ــالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ راي س
ــب وکار الکترونيک با  صورتي که مدل کس
ــود، مي تواند به شرکت ها  دقت تعيين ش
ــب وکار  ــتراتژي هاي کس کمک کند تا اس
ــازي کنند.  ــود را پياده س ــک خ الکتروني
ــب و  به عالوه به آنها اجازه مي دهد تا کس
کارشان را بشناسند، ارزيابي کنند، تغيير 

دهند و حتي شبيه سازي کنند.  
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معيارها
مدل اول

De Lausane  دانشگاه 
2004

مدل دوم
مدل مور 2005

مدل سوم
Rosenbloom
Chesburough

2003

مدل چهارم
مدل مفهومي

2000

مدل پنجم
Giaglis،Pateli

2003

مدل ششم
STO F چارچوب

2003

ارزش 
پيشنهادي

محصول، سرويس واقعي مزايا و 
تسهيالت اعطايي يک سازمان به 

مشتريان.
محصوالت و سرويس هاي 

قابل ارايه
ارايه محصول-سرويسي براي 
برطرف کردن مشکل مشتري

ساخت کاال مشتمل بر 
ساخت اجزاي محصول

ارايه محصوالت و 
خدمات به مشتريان

ايجاد محصول سرويس 
براي مشتريان

بازاريابي 
و تعيين 
مشتريان

شناسايي فضا و حيطه کاري 
به منظور ارايه خدمات رقابتي 

خاص

شناسايي مشتريان 
بر اساس نياز بازار و 

مشتريان

شناسايي مشتريان نهايي، 
بازشناسي بخش هاي مختلف 

بازار و نيازمندي هاي آن ها.

تحليل، برنامه ريزي و 
توسعه بازار، مذاکرات و 

معامالت.
تعيين مشتريان نهايي تعيين بازار هدف

سرويس هاي موبايل

روش 
ارتباط با 
مشتري

مديريت ارتباط با مشتري بر 
پايه چهار اصل اساسي مالکيت 
مشتري،  حفظ مشتري، افزايش 
فروش و جلب اطمينان مشتري.

ارايه روش هاي تشويق 
مشتري به در يافت 

سرويس ها.

تعيين و شناسايي نيازهاي 
مشتريان و ارايه سرويس بر 

اساس آن.

اشاره نشده است.
اشاره نشده است.

مديريت ارتباط با مشتري 
براساس افزايش اطمينان 

مشترکين و تداوم استفاده از 
سرويس ها توسط مشترکين

راه هاي 
تعريف شبکه سازماني به منظور فروش

اشاره نشده است.اشاره نشده است.ورود به بازار و ارايه ارزش ها.
فروش محصول، حمل 
و نقل محصول، دريافت 
محصول و پشتيباني 
فرآيندهاي مربوطه.

تعريف چگونگي توزيع اشاره نشده است.
سرويس

منابع و 
قابليت ها

تعريف منابع به عنوان دارايي ها، 
به منظور پاسخ گويي به نيازهاي 
بازار. تعريف قابليت ها به عنوان 
هنر و ابزار بهره برداري از منابع.

اشاره نشده است.
تعريف قابليت ها و منابع به 

عنوان اصلي ترين ورودي هاي 
مدل کسب و کار.

منابع انساني، منابع 
آموزشي و توسعه و 

ارتباطات
تعريف کليه منابع 
اشاره نشده است.فيزيکي و منطقي.

فعاليت ها و 
پيكره بندي 

ارزش

در مدل اول پيکره بندي ارزش ها 
تعيين کننده ارزش هاي اصلي 
قابل ارايه يک سازمان نمي باشد 
که نيازمند وجود منابع الزم و 

فعاليت روي ارزش مي باشد.

تعيين فرآيندهاي 
کسب و کار و معماري 

محصوالت

يکي از اجزاي اين مدل نوآوري 
است يعني چگونه شرکت 

مي تواند با استفاده از قيمت، 
تمايز يا تمرکز روي بخشي از 
بازار، مزيت هاي رقابتي پايدار 

توسعه دهد.

مديريت محصول و 
فعاليت هاي کليديمهندسي فرآيند.

چگونگي ايجاد يک بسته 
سرويس جذاب براي 

مشترکين.

شبكه 
ارزش

مجموعه افرادي که در ايجاد 
و ارايه محصول به مشتري 
مشارکت دارند.مثل تأمين 
کنندگان، فروشندگان و......

ذي نفعان و مشارکتي 
ديگر سازمان ها مي توانند 
براي اهداف مالي شرکت 

داشته باشند.

مشخص کردن رقبا و مکمل ها 
و هر شبکه مؤثري که 

مي تواند براي ارايه سود بيشتر 
به مشتري استفاده شود.

مديريت زير ساخت که 
شامل مديريت شبکه  

ارزش هم مي شود.
ساختار زنجيره ارزششبکه  ارزش

به راه هاي به دست آوردن پول از مدل درآمد
طريق جريان هاي متنوع سودزا 

اطالق مي شود.
تعيين چگونگي سودآوري و تعيين ساختار مالي

ميزان حاشيه سود.
مديريت، برنامه ريزي و 
تحليل سرمايه، مديريت 

مالي
تعيين قيمت مناسب جهت مدل سرمايه

سوددهي سازمان

ساختار 
هزينه

مجموعه هزينه هاي حاصل از 
مديريت، برنامه ريزي و تحليل استخراج ساختار هزينه هاساختار ماليابزار به کار گرفته

تعيين ساختار هزينه هامدل هزينهسرمايه، مديريت مالي

ساختار 
سازماني و 
فناوري

اشاره نشده است.

ساختار تعيين کننده 
نقش ها و عوامل در کسب 

و کار و اين که کدام 
فناوري بهتر است استفاده 

شود، است.

اشاره نشده است.اشاره نشده است.اشاره نشده است.
فناوري شامل امنيت، کيفيت 

سرويس يکپارچه سازي 
سيستم قابليت دسترسي و 
کليه نيازمندي هاي عملياتي

مديريت 
اشاره نشده استاشاره نشده استاشاره نشده استسازمان

مديريت برنامه ريزي فني و 
راهبردي، مديريت عملياتي 

کسب و کار مي باشد.
اشاره نشده است

مديريت سيستم 
رويس هايي که به يک 
مشتري ارايه شده است.

ماموريت 
اشاره نشده استاشاره نشده استاشاره نشده استاشاره نشده استسازمان

چشم انداز کلي سازمان، 
اهداف راهبردي و نيز 
نوع ارزش قابل ارايه.

اشاره نشده است

قوانين و 
تعيين سالمت، امنيت و اشاره نشده استاشاره نشده استاشاره نشده استمقررات

قوانينسرويس هاي قانوني.
تعيين تغييرات قانوني 
به عنوان ورودي حوزه 

فناوري

طبقه بندي ومقايسه مدل هاي كسب وكار بررسي شده
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نتايج يا پاسخ  سؤاالت تحقيق
همان گونه که گفته شد در اين نوشتار-

پژوهش ۴ سوال مطرح بود که «آيا امکان 
ــانه هاي سنتي و از  ادامه حيات براي رس
ــانه/  ــو وجود دارد؟ آيا در رس جمله رادي
ــکل ومحتواي  راديوي آينده بايد فرم/ ش
تازه اي شکل بگيرد؟ شکل و محتواي تازه 
ــانه/ راديوي آينده چگونه خواهد بود؟   رس
و معماري سازمان هاي رسانه اي/ راديويي 
ــوال  آينده  چگونه خواهد بود؟» که به س
ــا در قالب  ــد. (تنه آخر گذرا پرداخته ش

مدل کسب وکار رسانه).
اينک مي گوييم باتوجه به يافته هايي که 

ارائه کرديم:
ــانه هاي  - يافته هاي ۴۶ گانه فرم در رس

درحال ظهور و رسانه هاي آينده
- يافته هاي ۲۲گانه محتوا در رسانه هاي 

درحال ظهور و رسانه هاي آينده
ــب وكار صنعت رسانه  مدل مفهومي كس
ــدل (که از  ــنهادي اين م ــزاي پيش و اج
ــده براي اين تحقيق و  مطالعات انجام ش
تحليل و بررسي مدل هاي كسب وكار و از 
ــي تعاريف مختلف ارائه شده توسط  بررس
صاحب نظران در حوزه كسب وكار به دست 

آمد)
- نيازها و انتظارات مخاطبان رسانه هاي 
جمعي و اجتماعي؛ که انتظاراتي هستند 

ــتند که  ــا انتظاراتي هس ــًال جديد، ي کام
ــدن نياز مبرم  همواره به تازگي وبه روزش

دارند.
و با اين توضيح که: 

ــه اجزاي نهايي  ــا نگاهي دقيق ب يکم: ب
پيشنهادي مدل كسب وكار صنعت رسانه 
مي بينيم در يک سيستم منطقي و عاقالنه 

و عقاليي رسانه اي، انتظار مي رود رسانه:
- باالترين ارزش را کسب کند؛

- بهترين منابع را وارد سيستم و چرخه 
ارزش کند؛

- داراي باالترين توانمندي باشد؛
ــتراتژي) هايي را سرلوحه  - راهبرد (اس
ــوآوري در  ــه با ن ــرار دهد ک ــود ق کار خ
ــا همه  ــود، ب ــات خ ــوالت و خدم محص

رقبايش توان رقابت داشته باشد.
ــه  ب را  ــده اش  توليدش ــاي  ارزش ه  -

گسترده ترين بازار هدف ارائه کند.
ــه  ــراي عرض ــا را ب ــن راه ه - متنوع تري

محصوالت و فروش آن ها فراهم نمايد.
ــاي ارتباطاتي را  - تعاملي ترين روش ه
ــتري و حفظ او  ــب رضايت مش براي کس

به کار گيرد.
و  ــگ  فرهن ــن  چابک تري و  ــن  بهتري  -
ــازماني را براي ارائه بهترين و  ساختار س

مطلوب ترين توليدات به کار گيرد.
- از باالترين فناوري هاي روز - از طريق 

سهل ترين قوانيني که دسترسي به هرنوع 
فناوري را ميسر مي گرداند- بهره گيرد.

ــدگان،  ــبکه اي از تامين كنن ــد ش - باي
فروشندگان و فراهم  آورندگان محصوالت 
ــن  ــد اي ــه بتوان ــاد کندك ــانه  اي ايج رس
ــد و آن ها را  ــاري نماي ــوالت را تج محص
ــان،  ــن زم ــاده ترين راه و در کم تري به س
ــت  بدون توجه به مکان مخاطب، به  دس

او برساند.
ــه اي وظائف و  ــراي انجام حرف ــد ب - باي
رسالت خود، راه هاي کسب درآمد و منابع 
مالي خود را تا سرحد امکان تنوع بخشد.
ــن  انعطاف پذيرتري از  ــد  باي ــانه  رس  -
ــاري  معم ــا  ــذاري -ي قيمت گ ــزم  مكاني
ــد.  ــاد ارزش- برخوردار  باش خارجي ايج
ــرکت در  ــي (قيمت ثابت)، ش خرده فروش
جشنواره ها و بازارهاي رسانه اي، حراجي 
ــه مكانيزم هاي  ــه پاياپاي از جمل و مبادل

قيمت گذاري مي باشد.
ــيار  ــاختار هزينه بس ــانه بايد از س رس
ــت، انعطاف پذيري،  ــروزي - مانند دق ام
چابکي، تناسب با کيفيت، و... ـ  برخوردار 
ــي از  ــه هزينه هاي ناش ــد و مجموع باش
ــازمان باالترين  ــب وكار در س جريان كس

راندمان را فراهم کند.

ــارات مخاطبان  ــر نيازها و انتظ دوم: اگ

اجزاي پيشنهادي مدل مفهومي كسب وكارصنعت رسانه وروابط آنها
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ــي را هم  ــي و اجتماع ــانه هاي جمع رس
درنظر بگيريم، مي بينيم انتظاراتي هستند 
ــتندکه  ــا انتظاراتي هس ــًال جديد، ي کام
ــدن نياز مبرم  همواره به تازگي و به روز ش
ــانه اي و از جمله  ــد، بنابراين هر رس دارن
ــته  ــخي بايس راديو بايدبه  اين نيازها پاس
ــرم و محتواي  ــته بدهند که با ف و شايس
موجود امکان پاسخ دادن شايسته به اين 
ــاي اجتماعي حياتي را ندارند و اين  نيازه
ــانه ها نمي توانند به  يعني اينکه:  اين رس
ــنتي کنوني ادامه حيات دهند و  شکل س
بايد تغييرات بنيادي صورت گيرد و هيچ 
راهي وجود ندارد مگر آنکه فرم و محتواي 

تازه اي شکل بگيرد....
ــاي ۴۶ گانه فرم  ــر در  بنده ــوم: اگ س
ــاس  ــانه هاي درحال ظهور -که براس رس
ــانه و  ــان طراز اول رس ــرات متخصص نظ
ــت  ــاي مرتبط مانند ICT به دس حوزه ه

آمده است- هم تأمل کنيم، مي بينيم:
ــان بين المللي و ايراني  - ۹۹٪ متخصص
ــود را حتمي  ــانه هاي موج تغيير فرم رس

مي دانند (بند۱)
- ۹۴٪ هم نابودي قطعي فرم رسانه هاي 
ــکل خيلي زياد و زياد باور  موجود را به ش

دارند. (بند۲)
ــدن   ــم مولتي فرمت و هايپرش - ۹۲٪ ه
ــکل  ــانه اي را به ش ــه محصوالت رس هم
ــانه هاي  خيلي زياد باور دارند. (که در رس

کنوني امکان پذير نيست) (بند ۳)
ــذف زمان  و مکان پخش و دريافت  - ح
ــاي ۵ و ۶) که حذف زمان و مکان  (بنده
ــش و دريافت معنايي جز حذف کامل  پخ

رسانه هاي امروزين نخواهد داشت.
- ۹۱٪ هم همراه شدن -موبايلي شدن- 
ــير  ــاد و زياد، مس ــکل خيلي زي ــه ش را ب
ــد و اين  ــانه ها مي دانن ــي آينده رس حتم
ــانه هاي  يعني تأييدي ديگر بر نابودي رس

کنوني (بند ۹)
ــايبرگي،  ــايبري، س ــدن، س - تعاملي ش
ــز از داليل ديگر  ــدن ني و سايبهورگي ش
ناممکن بودن ادامه حيات براي رسانه هاي 
ــاي ۱۲-۱۵ با باور  ــت (بنده امروزين اس
۸۹٪ تا ۹۲٪ ؛ به شکل خيلي زياد و زياد)

ــع  ــل قاط ــز دلي ــدن ني - پلت فرمي ش
ناممکن بودن ادامه حيات براي رسانه هاي 
ــا باور ۷۷٪  به  ــت (بند ۲۸ ب امروزين اس

شکل خيلي زياد و زياد)
ــاور ۶۵٪ تا  ــم با ب ــا ۴۵ ه ــد ۴۲ ت - بن
ــان   ــکل خيلي زياد و زياد، نش ۸۰٪ به ش
ــي ديگر  ــانه هاي کنون ــد که رس مي دهن
ــات نخواهند بود؛ چون  قادر به ادامه حي
ــچ اصالحي اين  ــدي و با هي ــا هيچ امي ب
ــر امروز را  خواهاني هاي متخصصان و بش

پوشش نخواهند داد.
- ديگر بندهاي ۴۶ گانه نيز، بيش و کم 
ــتقيم و غيرمستقيم  و دور و نزديک و مس

پاسخ پرسش ها را نشان مي دهند..
چهارم: اگر در  بندهاي۲۲ گانه محتواي 
ــانه هاي درحال ظهور نيز -که آن هم  رس
ــراز اول  ــرات متخصصان ط ــاس نظ براس
ــانه و حوزه هاي مرتبط مانند ICT به  رس
دست آمده است- تأمل کنيم، مي بينيم:

ــان بين المللي و ايراني،  - ۹۹٪ متخصص
ــود را  ــانه هاي موج ــواي رس ــر محت تغيي

حتمي مي دانند. (بند۱)
- ۹۴٪ هم نابودي قطعي فرم رسانه هاي 
ــکل خيلي زياد و زياد باور  موجود را به ش

دارند. (بند۲)
و  ــدن  اجتماعي ش ــم  ه  ٪۹۲  -
ــکل  ــانه به ش اجتماعي نگاري را» در رس
ــد (که در  ــاور دارن ــاد و زياد ب ــي زي خيل
ــت  نيس امکان پذير  ــي  کنون ــانه هاي  رس
ــري جاي  ــانه هاي ديگ ــا بايد رس و حتم

رسانه هاي کنوني را بگيرند) (بند۳)
- بندهاي ۱۰-۴ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۹ 
به طور قاطع و با ميانگين ۸۰٪ عدم امکان 
ادامه حيات براي رسانه هاي موجود را به 
دليل نداشتن امکان عملي کردن مفاهيم 
ــده در آن ها وديگر بندهاي ۲۲  مطرح ش
ــتوانه اين  ــه محتوا نيز بيش و کم پش گان
ــت اين  ــش نخس ــخ به پرس ادعا در پاس
ــي هم آن  ــتند و علت اصل ــق هس تحقي
است که اين مفاهيم در شکل هاي سنتي 
ــي دارند و در  ــکان تحقق اندک ــانه ام رس
صداوسيماي کنوني نيز تحقق نيافتن اين 
ويژگي ها گواه روشن درست بودن اين ادعا 

ــانه ها نمي توانند  ــت؛ بنابراين: اين رس اس
ــنتي کنوني ادامه حيات دهند  بهشکل س

و بايد تغييرات بنيادي صورت گيرد.
ــاي اين  ــدي يافته ه ــن؛ جمع بن بنابراي

نوشتار اين است که:
رسانه و به ويژه راديو نمـي تواند به شکل 
سنتي کنوني ادامـه حيات دهــد و بايــد 
ــرات بنـيادي در آن صـورت گيــرد  تغيي
ــراي ادامه حيات هيچ راهي ندارد مگر  و ب
ــکـل  ــه فـرم و محتـواي تازه اي ش آن  ک
ــواي تازه :  ــرم و محتـ ــد که اين فـ بدهـ
تعاملي، سايبري، سايبرگي، هوشمند و... 

خواهدبود.
ــوال چهارم  ــه س ــخ ب ــراي پاس حال ب
ــانه اي يا  ــازمان هاي رس که «معماري س
ــانه  و معماري فرم  ــازماني رس معماري س
ــد بود؟» به اختصار  و محتوا چگونه خواه

مي توان گفت: 
باتوجه به يافته هاي:

- مدل مفهومي كسب وكار
ــانه هاي مدرن  ــردي رس ــه راهب - برنام

جمعي- اجتماعي
- نيازها و انتظارات مخاطبان
- بندهاي ۴۶ گانه آينده فرم

- بندهاي ۲۲گانه آينده محتوا
- زيرساخت هاي فناوري

- مباحث زکمن که مي گويد در رسانه ها 
ــازماني سه بعد فرم و محتوا و  معماري س
ــاخت دارد که با  مدل معماري فرم  زيرس
ــازي و بيان خواهد شد.  و محتوا، مدل س
ــه بعد فرم و  به عبارت ديگر؛ تجلي اين س
محتوا و زيرساخت سازمان هاي رسانه اي 
در استدالل هاي ۱-۶ فوق خالصه شدند 
ــاي برگرفته آن ها،  ــه يافته ه و با توجه ب
مي توانيم معماري فرم و محتوا را در مدل 
ــه برگرفته از يافته هاي  ــر ارائه کنيم ک زي
روش دلفي اين تحقيق و تجارب رسانه اي 
ــده در چند حوزه  ــت ش نگارندگان و تس

مختلف رسانه اي است.
ــوا  ــف محت ــوان باتعري ــن مي ت همچني
-متناسب بارسانه هاي نويني که موردنظر 
ــت قانون  ــت- هش ــن تحقيق بوده اس اي
محتوايي را از اين مدل تحت عنوان مدل 
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ــت گانه محتوانگاري خالصه کرد که  هش
درپي مي آيد.

مدل هشت گانه پيام (محتوا) نگاري 
رسانه هاي آينده:

۱. پيام؛ هرچه کوتاه تر، بهتر. 
ــه گانه/  ــالمت پيامي ( س ــام؛ با س ۲. پي
ــنيداري،  ــتاري، ش ــه مثلثه نوش مثلت س

ديداري) به صالبت پيامي مي رسد. 
ــد (تا  ــتري باش ۳. پيام؛ گاه بايد خاکس
ــرحد امکان)، گاه سفيد (هنگام لزوم)،  س

گاه سياه (در ناچاري).  
ــد  ــن و واضح باش ۴. پيام؛ گاه بايد روش
(اکثر اوقات)؛ گاه کنايه آميز و استعاره مند. 
۵. پيام؛ بايد (تا سرحد امکان) آهنگين 

و سرشار از موسيقي و عاطفه باشد.
۶. پيام؛ بايد با ماناترين شيوه اثرگذاري 
به ذهن و دل و جان مخاطب منتقل شود 

يا ايجاد شود.
۷. پيام؛ بايد (تا باالترين حد) صدا کند؛ 
تصوير بسازد؛ لينک بدهد؛ کمند بيندازد.

ــاس مدل  ــد (دقيقًا) براس ــام؛ باي ۸. پي
معماري پيام، رسانه اي شود. 

پشنهادهاي پژوهش
ــتار و به  ــان اين نوش ــدگان در پاي نگارن
ــنهاد ذيل را  عنوان نتيجه عملي دو پيش

تقديم مي کنند:
ــنهاد مي شود که معاونت صدا  يکم: پيش
ــاس  ــبکه با موضوعي خاص براس يک ش
نتايج اين پژوهش ايجاد کند تا به عنوان 
شبکه راديويي نمونه سازمان صدا وسيما 
ــود  و نمونه اي از راديوي آينده آزموده ش
ــج عملي به ديگر  ــاهده نتاي و پس از مش

شبکه هاي سازمان تسري داده شود.
ــنهاد مي شود از طرف معاونت  دوم: پيش
صدا و به عنوان يکي از نتايج همايش، يکي 
ــورهاي عضو ABU انتخاب شود و  از کش
از طرف جمهوري اسالمي شبکه اي نمونه 
ــاس نتايج اين پژوهش ايجاد شود و  براس
درصورت رضايت در ديگر کشورهاي عضو 

نيز چنين شبکه هايي ايجاد شود.
پيشنهادهاي ديگر

پيشـنهادهاي عملي و اجرايي: اين 
ــتگاه هاي  ــراي افراد و دس ــنهادها ب پيش

ــوند و  ــي ارائه مي ش ــاز و اجراي تصميم س
عبارتند از:

ــت هاي علمي و ارائه به  - تهيه درخواس
ــؤول براي بازنگري در  ــتگاه هاي مس دس
ــي و تنوع بخشي به  ــير قانون اساس تفس

شبکه هاي رسانه اي جديد و امروزين.
ــنهاد  - حتي درصورت منتفي بودن پيش
ــيما بايد رسانه هاي خود  پيشين، صداوس
ــاس دستاوردهاي اين رساله تنوع  را براس
ــي،  ــد (تعامل ــاري نماي ــد و بازمعم بخش
ــردن فرم و  ــايبرگي و... ک ــايبري و س س
ــازي تحوالت  محتوا و به طور کلي پياده س

۴۵گانه فرم و ۲۲گانه محتوا)
پيشنهادهاي علمي و آکادميک: اين 
ــنهادها براي دانشجويان و محققاني  پيش
ــاله در اين  ــن رس ــس از اي ــه پ ــت ک اس
ــي به صورت پايان نامه يا  حوزه کارتحقيق

تحقيقات رسانه اي انجام خواهند داد. 
- افزايش تعداد تغييرات فرم و محتوا و 
آوردن محورهاي جديد براساس تحوالتي 
ــورت  ــانه ص ــوزه رس ــاله درح ــه هرس ک
مي گيرد يا پيش بيني مي شود (موارد ۴۵ 

و ۲۲گانه)
ــاد ديگري از  ــام تحقيقاتي که ابع - انج
ــن  ــانه اي را روش ــازماني رس معماري س

گرداند.
- انجام تحقيقاتي که مصاديقي از فرم يا 
ــاخت را مورد پژوهش قرار  محتوا يا زيرس

دهد.
ــي  ــه بررس ــه ب ــي ک ــام تحقيقات - انج
ــردازد که اين  ــانه اي بپ ــازمان هاي رس س
ــرم و محتوايي را درعمل پياده  تحوالت ف

کرده اند و بررسي نتايج حاصل از آن. 
ــا و  ــه فرصت ه ــي ک ــام تحقيقات - انج
ــن تحوالتي را  ــذار به چني تهديدهاي گ

مشخص گرداند.
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