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Abstract
Purpose: The present article aims to identify the effective factors for the future
of media consumption in the Sabalan channel with an emphasis on
entertainment.
Method: The research is based on a futuristic look (2019 to 2029) and a
combination of Library research and Delphi methods. According to the dynamics
of the far and competition environment, based on the future studies, the views
and opinions of experts, factors and elements related to the future are identified.
Findings: 48 factors were identified in five groups of environment and five
groups in the competition environment and were answered by experts
concerning their importance and uncertainty. In the factors of competitive
environment, audiences with importance of 86.72% and, in terms of uncertainty,
substitute goods with 76.44% more than other factors and in the environment of
remote environment, also technologically important with 85.42% and in terms of
uncertainty, morality was 89.5% higher than others. The ranking of factors based
on the importance, the use of new molds and structures with 93/15% and the
view of the managers of the Sabalan channel to entertain with 90/70% is more
than other factors. In the uncertainty, sexuality and violence were 92.64% and
infotainment with 88.82% of the uncertainty.
Conclusion: The future in which Sabalan channel will operate will be based on
more competitive and specialized environments than today. Provincial, national,
and satellite channels, using developed technologies to attract more audiences,
will create tough competitive conditions for Sabalan channel.
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چکیده
هدف :مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر آینده مصرف رسانهای شبکه سبالن با تاکید بر سرگرمی
نوشته شده است.
روش :شیوه تحقیق براساس نگاهی آیندهبینانه ( 7931تا  )7041و با روش ترکیبی کتابخانهای و دلفی است.
براساس پویشهایی از نوع محیط دور و محیط رقابت و بر مبنای مطالعات آیندهپژوهانه ،دیدگاهها و نظرات
خبرگان ،عوامل و عناصر مربوط به آینده مورد نظر شناسایی شدهاند.
یافتهها 04 :عامل در پنج گروه محیط دور و پنج گروه از محیط رقابت شناسایی شد و خبرگان نسبت به اهمیت
و عدم قطعیت آنها پاسخ دادهاند .در عوامل محیط رقابت ،مخاطبان از نظر اهمیت با  48/17درصد و از نظر عدم
قطعیت ،کاالهای جانشین با  18/00درصد بیش از سایر عوامل و در عوامل محیط دور نیز فناوری از نظر
اهمیت با  48/09درصد و از نظر عدم قطعیت ،اخالق با  43/71درصد بیش از سایرین بودهاند .در رتبهبندی
عوامل ،براساس شاخص اهمیت ،استفاده از قالبها و ساختارهای جدید با  39/78درصد و نگاه مدیران شبکه
سبالن به سرگرمی با  34/14درصد بیش از سایر عوامل اهمیت داشتهاند .همچنین در عدم قطعیت ،مسایل
جنسی و خشونت با  37/80درصد و اینفوتینمنت با  44/47درصد از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بودهاند.
نتیجهگیری :آیندهای که شبکه سبالن در آن فعالیت خواهد کرد مبتنی بر محیطهای رقابتیتر و تخصصیتر از
امروز خواهد بود .شبکههای استانی ،سراسری و ماهوارهای با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته در راستای
جذب مخاطبان بیشتر ،شرایط رقابتی سختی را برای شبکه سبالن ایجاد خواهند کرد.
واژگان کلیدی :آیندهپژوهی ،رسانههای محلی ،پویش محیطی ،برنامههای تفریحی و سرگرمی.
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 -1مقدمه
امروزه اهمیت رسانهها در عرصههای ملی و بینالمللی و تأثیرگذاری در همه جنبههای زندگی
از سیاست گرفته تا تفریح و سرگرمی بهطور چشمگیری افزایش یافته است .اهمیت رسانهها هم
از نظر اقتصادی ،سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی-اجتماعی برجسته است و در تحوالت جهانی
نیز نقش عمدهای دارند( .هاشمزاده و عباداتی )7938 ،همچنین رسانهها از ظرفیت مهمی
همچون حوزه سرگرمی برخوردارند .بهعبارت دیگر ،ارتباط تنگاتنگی بین حوزه رسانه و
سرگرمی وجود دارد و رسانه به ابزاری برای ترویج و توسعه سرگرمی تبدیل شده و توانسته
است مخاطبان بیشماری را بهعنوان کاربر یا مخاطب جذب خود کند.
در میان رسانه ها ،تلویزیون قابلیت زیادی در پر کردن اوقات فراغت افراد دارد .تلویزیون با
ترویج صور گوناگون حوزه سرگرمی باعث تمایل مخاطبان به گذراندن اوقات فراغت با
مناسبترین سرگرمیها شده ،بهطوریکه حاضرند برای به دست آوردن سرگرمیهای جذاب،
هزینههای زیادی پرداخت کنند .طبق پژوهشها محتوای سرگرمیها تأثیر زیادی در رفتار افراد
دارد .ازاینرو ،بسیاری تمایل دارند در قالب سرگرمیها بر افکار جامعه هدف خود اثر بگذارند
و به آنها جهت بدهند .سهم اقتصادی رسانه و سرگرمی در دنیا در سال  7470حدود  8درصد
بوده است ،بنابر آمارها ،صنعت سرگرمی در حال حاضر با سهم  7/8تریلیون دالری ،بخش
قابل توجهی از بازار صنعتی جهان محسوب میشود و طبق پیشبینیها تا سال  7478این سهم
به  7/9تریلیون دالر افزایش خواهد یافت( .شاهچراغ و نوری )7930 ،در این زمینه ،تلویزیون
که سهمی  944میلیارد دالری از بازار سرگرمی را دارد ،همچنان یکی از تأثیرگذارترین
ابزارهاست( .عزیزمحمدی )7938 ،به نظر میرسد سهم فزاینده صنعت سرگرمی در جهان،
دالیل مختلفی همچون مؤلفههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی (هویتی) و فناوری دارد
و کالن روندهای اجتماعی ،فرهنگی و فناوری بیشترین تأثیر را در افزایش توجه به صنعت
سرگرمی در سالهای گذشته داشته است .نتایج پژوهشها (علیعسگری و صلواتیان،7937 ،
شماعی و همکاران ،7934 ،روشندل اربطانی ،7939 ،باللی )7937 ،حاکی از آن است که این
صنعت به مهمترین ابزار برای کنترل و نفوذ بر افراد و ملتها تبدیل شده است و طی سالهای
آتی نقش مؤثری در مسیردهی و تقویت یا تغییر نگرشها ،عالیق و رفتارها خواهد داشت.
علیرغم وضعیت فوق ،در ایران ،نظامی ارزشمدار بر محور باورها و ارزشهای دینی
چارچوببندی شده و حساسیت و توجه ویژهای به انواع رسانهها داشته و در چگونگی توسعه
آنها ،محتوای رسانهها و نقش و نفوذ آنها در زندگی روزمره افراد برنامههایی متفاوتتر از
الگوهای دیگر به ویژه از نوع غربی دارد .بنابراین ،سازمان صداوسیما ،باید در کنار افزایش نقش
و نفوذ خود در جامعه ایرانی و ارائه مسیری توأم با دین و اخالق ،که شعار این سازمان است،
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سرگرمی را نیز به راهبردی مناسب تبدیل سازد تا گرایش مردم خصوصاً جوانان به شبکههای
ماهوارهای و شبکههای مجازی غیرایرانی کاهش یابد.
طی سالهای گذشته با افزایش و گسترش بخشهایی مثل سرگرمی و رقابتهای همهجانبه
شبکههای ماهواره ای ،فضای مجازی و ...با صداوسیما ،چالشی جدی نسبت به جایگاه مسلط
رسانه ملی بهخصوص شبکههای استانی در شکل دادن به بخش قابل توجهی از سرگرمیهای
اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت مردم در قالب فیلم ،موسیقی ،طنز و ...بهوجود آمده است.
در میان شبکههای متنوع صداوسیما ،شبکههای استانی بخش مهمی از وظایف این سازمان را
عهدهدارند که با هدف ائتالی نظام جمهوری اسالمی و تقویت باورهای دینی و پاسداشت
فرهنگ بومی منطقه و ایجاد سرگرمی رسانهای پخش میشوند .از میان این شبکهها،
صداوسیمای مرکز اردبیل از شرایط خاصی برخوردار است .وجود شبکههای ماهوارهای ترکیه و
آذربایجان که به لحاظ فرهنگی و زبانی با مردم این استان اشتراکات فراوانی دارند ،فضای
مجازی ،دیجیتالی شدن اغلب شبکههای ملی و استانی و دسترسی مردم به این شبکهها و...
باعث شده است تا شبکه سبالن برای حفظ و جذب مخاطبان بیشتر با رویکردهای متنوعی
روبهرو شود .برای همین باید با انجام پژوهشهایی در جهت ایجاد سیاستگذاریهای پیشرو با
روشهای آیندهپژوهانه قدم بردارد.
با ورود بازیگران جدید به حوزه سرگرمی و تحوالت سریع مؤلفهها ،از دست رفتن بخش قابل
توجهی از سهم شبکه سبالن ،بهعنوان شبکهای استانی ،در حوزه سرگرمی تسریع شده است.
بنابراین تالش برای شناخت روندها ،مؤلفهها و تغییرات احتمالی و پیشرانهای شکلدهنده به
آینده ،بسیار مهم است و در اولین گام باید به تدوین و شناسایی مؤلفههای مهم حوزه سرگرمی،
تعیین دقیق مسئله و پویش محیطی استان اردبیل در راستای کشف مؤلفههای کلیدی و استخراج
این عوامل اقدام کرد.
بنابراین هدف اصلی مقاله را «شناخت عوامل مؤثر بر آینده مصرف رسانهای با تأکید بر
سرگرمی در صداوسیمای مرکز اردبیل» تشکیل میدهد و بر این اساس مسئله اصلی ،ضرورت
شناخت آینده حوزه سرگرمی ،نقش و جایگاه فعلی شبکه سبالن بهعنوان بخشی از صداوسیما
در این حوزه و تدوین نقش جدیدتر در هر یک از آیندههای ممکن است تا مدیران و
سیاستگذاران صداوسیما خصوصاً در بخش استانها و شبکه سبالن با آگاهی و دانش بیشتری
نسبت به آینده تصمیم گیری کنند .در راستای این مسئله ،موضوع محوری ،شناخت ماهیت و
ابعاد مسئله با اکتشاف و استخراج مؤلفههای کلیدی و روندهای شکلدهنده به آیندههای حوزه
سرگرمی در شبکه سبالن است.
برای دستیابی به هدف فوق ،از روش پژوهشی دلفی استفاده شده است .دادهها و شواهد مربوط
به گذشته تا به امروز و دیدگاههای خبرگان و ذینفعان ،منابع اصلی پژوهش حاضر بودند که با
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ترکیبی از نسبتهای دو منبع فوق به سرانجام رسید .برای استخراج عوامل سرگرمی با تمرکز بر
شبکه سبالن به ترتیب سه روش مورد استفاده قرار گرفت .در مرحله اول به روش مرور منابع،
اقدام به گردآوری دادهها ،مطالعه پژوهشهای قبلی ،دستهبندی دادهها و تالش برای شناسایی
برخی مؤلفه های اثرگذار در مورد موضوع شد و مرحله مرتبط با پویش محیط دور و محیط
رقابت به دست آمد .در مرحله دوم اقدام به گرفتن مصاحبههای هدفمند از کارشناسان و
متخصصین درخصوص برنامههای سرگرمکننده و نقش آن در تلویزیون شد .در مرحله سوم از
طریق پنلهای خبرگی و توسل به جلسات ذهنانگیزی تالش شد تا روندها و مؤلفههای
شناسایی شده در دو گام قبلی تکمیل شوند و در مرحله چهارم از طریق فرایند دلفی اقدام به
رتبهبندی میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل شد.
 -2صنایع فرهنگی؛ سرمایهای برای همه
صنایع فرهنگی مجموعهای است که برای مردم سرگرمیهایی نظیر آموزشی ،علمی و فرهنگی
در قالبهای متنوع که قابلیت تکثیر دارند ،طراحی و تدوین میشوند .صنایع فرهنگی اهدافی
همچون مفهومسازی ،تولید و تجارت کاالهایی با برچسبهای فرهنگی اعم از کتاب ،روزنامه،
رادیو و تلویزیون ،ویدیو ،نرمافزار و ...دنبال میکند که با توجه به پیشرفتهای فناوری
محتواهای موجود در آنها به راحتی و در کمترین زمان از طریق شبکههای الکترونیکی قابلیت
جابهجایی دارد (حسینیپور و کیاسی .)7937 ،برخی کشورها که از ابتدا اهمیت استراتژیک
صنایع فرهنگی را میدانستند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام دادهاند ،امروزه توانستهاند
به لحاظ اقتصادی و نفوذ فرهنگی در دیگر کشورها ،موقعیت مناسبی به دست آورند و
کشورهایی که بهدالیل ایدئولوژیک ،سیاسی ،عدم نگاه اقتصادی به فرهنگ و مطلقانگاری در
ماهیت فرهنگی از آن حمایت نکردهاند و مورد هجوم محصوالت دیگران قرار گرفتهاند .از
جمله پیامدهای مهم آن ایجاد مخاطرات هویت فرهنگی و تحمیل هزینه برای حق تکثیر یا
ایجاد مانع در مقابل واردات فرهنگی است و از این نظر ،از لحاظ اقتصادی و فرهنگی مورد
تهاجم بوده و در خطر انزوا هستند .با این اوصاف ،صنایع فرهنگی سهم بسزایی در دسترسی
مردم به اطالعات ،آموزش ،فرهنگ و درنتیجه افزایش اشتغالزایی و نقش پررنگی در نشان
دادن تصویر فرهنگی یک کشور و ایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بینالمللی دارند.
البته نگاه بنیانگذاران صنعت فرهنگی همچون آدورنو و هورکهایمر ،فرایند کاالیی شدن اشکال
فرهنگی در جامعه است .انتقادات وارده آنها به فضایی است که در آن با توجه به سرگرمکنندگی
کاالها و فروش انبوه آنها باعث ایجاد فرهنگ تقلیلیافته و تسلط فرهنگ پست بر فرهنگ واال
است .این اندیشمندان با تمرکز بر تفکرات مارکس از جمله غلبه ارزش مادی کاال در جامعه و
رویکرد شیءوارهشدگی کاال که همه چیز در حد کاال تنزل مییابد و بر مبنای سود و زیان
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محاسبه میشود نگران کاالیی شدن فرهنگ بودند که به شکل صنعتیشده در کارخانجات
سرمایهداری تولید میشوند و از خصلتهای عقالنی که در تولید کاالی مادی همچون لباس و
کفش وجود دارد ،برخوردارند؛ (نوذری )7938 ،یعنی به تولید انبوه رسیده و با یک شکل و
کیفیت تولید میشوند.
اما در جامعه امروزی پیشرفت فناوری باعث ایجاد انتخابهای بیشتر براساس ذائقهها و عالیق
افراد شده است و دقت در کاالهای فرهنگی نشان میدهد که تنوعی که در این کاالها وجود
دارد از یکسان شدن آن کاسته و افراد با درک و اندیشه خود دست به انتخاب میزنند .هرچند
که کاالیی شدن در ذات خود جوهرهای از رویکردهای مکاتب انتقادی را اثبات میکند ،اما با
این حال همین تولید انبوه باعث دسترسی همه افراد به کاالهای فرهنگی شده است .زمانی بود
که تابلوی نقاشی ونگوک فقط در فالن موزه نگهداری میشد و تعداد کمی میتوانستند آن را
ببینند .اما تولید انبوه فرهنگی براساس تولیدات مکانیکی و مجازی این محدودیت را برطرف
کرد و امروز میتوان هر تابلویی از ونگوک را در هر جایی شاهد بود .بنابراین مصرف فرهنگی
افراد اگر مبنایی سرگرم کننده هم داشته باشد باز هم تولید آن و دسترسی همه افراد ،وجه مثبتی
است که از چشم منتقدین دور مانده است( .پوالدی)09-08 :7949 ،
بعدها اندیشمندانی فرایند تولید انبوه محصوالت فرهنگی را لزوماً انحطاط فرهنگ آن جامعه
تلقی نکردند و از نتایج مثبت تولید صنعتی یا دیجیتالی کاالها و محصوالت فرهنگی دفاع
کردند .برای همین در دهه  7344مفهوم صنایع فرهنگی مفهومی مثبت پیدا کرد و چه در محافل
آکادمیک و چه در زندگی روزمره مردم شکلی قابل قبول یافت( .اسمیت )7949 ،در این زمینه
رویکرد سرمایه فرهنگی با نگاهی خوشبینانه و با ارائه استداللهایی ،وجود صنایع فرهنگی در
جامعه مدرن امروزی را مهم و ضروری دانست .رویکرد فوق ،دیدگاهی اجتماعی ـ اقتصادی را
نسبت به تولید صنعتی محصوالت فرهنگی مطرح میسازد و صنایع فرهنگی را آن عنصر
اجتماعی تلقی میکند که به تعریف و جنبههای رابطه فرد و جامعه میپردازد .سرمایه فرهنگی
معتقد است فرهنگ سرمایهای آنی و قابل انتقال سریع به دیگری نیست ولی در عین حال می-
تواند به سرمایه اقتصادی و سایر انواع سرمایه از جمله اجتماعی و نمادین تبدیل شود .این
نظریه تأکید دارد مصرف کاالی فرهنگی معرف شیوه متمایزی از زندگی و اندیشه جامعه مدرن
است که مصرف آنها نیازمند سرمایه اقتصادی است؛ بنابراین ،طبقات فقیر مادی از آن محروم
میشوند و این امر موجب محرومیت فرهنگی و نهایتاً فقر فرهنگی میشود .درحالیکه صنایع
فرهنگی بهویژه رسانهها با انتقال کاالهای فرهنگی در تمامی طبقات جامعه رواج مییابد.
درواقع تولید انبوه ،امکان مصرف عمومی محصوالت فرهنگی را فراهم میآورد (پاکروان،
 .)7939همین مزیت باعث میشود تمامی اقشار جامعه بتوانند از امکانات سرگرمکننده و
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تفریحی صنایع فرهنگی خصوص ًا رسانهها که یکی از مهمترین شاخصههای آنها کارکرد تفریح و
سرگرمی است ،بهرهمند شوند.
 -1-2رسانهها همزاد تفریح

رسانهها دارای کارکردهایی هستند که میتوانند در شرایطی از جمله جنگ ،صلح ،بالیای
طبیعی ،اعیاد ،سوگ ها و ...جامعه را یاری رسانده و کارکردهای مختلف خود را نشان دهند.
اغلب متخصصان ارتباطات با توجه به نیازهای روزافزون گروههای انسانی در جوامع مختلف و
استفاده از رسانهها ،برای آنها نقش و کارکردهایی در نظر گرفتهاند که عبارتند از :اطالعرسانی،
آموزش و سرگرمی .با توجه به پررنگ شدن نقش سرگرمسازی ،امروزه رسانهها در ارتباط با
اوقاتفراغت باید تصمیم بگیرند کدام یک از این کارکردها را باید پررنگتر کنند( .ساروخانی،
)7938
رسانهها در برنامههای خود خصوصاً برای اوقاتفراغت افراد باید بهگونهای باشند که اذهان
کمتر درگیر متون باشد .طی دهه اخیر مفاهیمی تازه همچون تفریحی ـ اطالعاتی و تبلیغی ـ
اطالعاتی در رسانهها بهکار گرفته میشوند و هدف از آن نشان دادن تلفیق کارکردهای رسانهای
با یکدیگرند و برنامهها طوری ارائه میشوند که هم کارکرد تفریحی داشته باشد و هم آموزشی
یا اطالعرسانی .ازهمینرو رسانهها در برنامههای خود برای اوقات فراغت مخاطبان ،میتوانند
از کارکردهای تلفیقی ،نهایت استفاده را ببرند تا برنامهها عالوه بر حفظ سرگرمی ،جنبه اطالع-
رسانی و آموزشی خود را نیز داشته باشند .آنچه بیشتر مشهود است اغلب برنامههای رسانهها
در ایام تعطیل جنبه سرگرمی دارد و برنامههای جدی و رسمی آنها کمتر میشود .با این حال هر
قدر هم که رسانه ها سرگرمی را در اولویت قرار دهند باز هم کارکردهای اطالعرسانی و
آموزشی را در بخشهای مختلف برنامههایشان میتوان شاهد بود.
سرگرمی فعالیتی است که توجه و عالقه مخاطب را جلب میکند و اغلب با لذت همراه است.
مردم در زندگی روزمره خود اشکال مختلفی از سرگرمی را تجربه می کنند؛ چرا که سرگرمی
عنصری وابسته به فرهنگ و فناوریها است .اکثر این سرگرمیها شناخته شدهاند.
داستانگوییها ،موسیقی ،نمایش ،رقص و ...در فرهنگها وجود دارد ،سرگرمی در طول تاریخ
از سوی افراد زیادی مطرح و مورد حمایت بوده است تا به مرور در اختیار همه قرار گیرد .این
روند در دوران مدرن که صنعت سرگرمی محصوالت سرگرمکننده را به فروش میرساند ،شتاب
یافته است.
در مقاله حاضر سعی شده است تا با تمرکز بر صنعت رسانه ،بهویژه تلویزیون ،تغییر و تحوالت
الزم برای شبکه سبالن اردبیل در راسـتای کسـب نقـش و جایگـاه قابـل مالحظـه در حـوزه
سرگرمی و صنعت سرگرمی با توجه به برنامهها و ایدههایی که میتوان در بستر تلویزیون برای
بینندگان به نمایش درآورد بررسی شود .باید در نظر داشت همانطـور کـه فنـاوری در صـنعت
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رسانه و سرگرمی در حال تکامل است ،ارائهدهندگان خدمات تلویزیونی مجبورند خدمات خود
را بهمنظور ادامه حیات در راستای پیشرفتها و هماهنگ با شرایط موجود ادامه دهند .صاحبان
تلویزیون موفقیتهایی در حفظ صنعت در شرایط رقابت به دست آورده و در مسـیر رقابـت بـا
دیگر رسانهها به فعالیتهای خود ادامه دادهاند ،اما شرایط موجود نشان از این دارد کـه رقبـای
جدی تلویزیون از جمله اینترنت و فضای مجازی با قدرت بیشتری از صنعت سرگرمی بهرهمنـد
میشوند .بنابراین تلویزیون باید در این زمینه جدیتر بوده و برای آینـده طـرح و برنامـههـایی
محتمل یا مطلوب داشته باشد .صداوسیما طی سالهای اخیر برنامههای خوبی بـرای مخاطبـان
تدارک دیده است که در افزایش مخاطبان صداوسیما مؤثر بوده و برنامههای سرگرمکننـده ایـن
شبکهها بیشترین مخاطب را داشته است .هرچند برنامههای صداوسیما در این زمینه اندک است،
اما همین برنامهها ثابت کردهاند که اگر صداوسیما به این نوع برنامههـا اهمیـت دهـد مـیتوانـد
موفق باشد .از جمله این برنامهها خندوانه ،کودکشو ،برندهباش و دورهمـی در شـبکه نسـیم و
برنامه نود در شبکه سه سیما هستند که نشان از رویآوری مخاطبان به برنامههـای سـرگرمی و
تفریحی در تلویزیون دارد .صنعت سرگرمی بخشهای مختلفـی دارد .در ایـن مقالـه منظـور از
صنعت سرگرمی اشاره به مجموعهای از ژانرهای مختلف تلویزیونی است .ابعاد سهگانـه صـنعت
سرگرمی در بستر تلویزیون در شکل  7ارائه شده است.

شکل  :7ابعاد سهگانه حوزه سرگرمی در بستر رسانه تلویزیون

با رشد و پیشرفت سریع فناوری ،تحوالت در کمترین زمان در رسانهها واقع میشود .به همـین
سبب ،بررسی شرایط آیندههای ممکن رسانهها ضروری بـه نظـر میآیـد .در میـان رسـانههـا،
تلویزیون که از مخاطبان زیادی برخوردار است باید در چارچوب تمدد اعصاب مخاطبان نقـش
سرگرمی را در اولویت قرار دهد .سرگرمی ،امروزه دارای چنان جایگاه مهمی در رسـانه اسـت
که آیندهنگاری تلویزیون در بستر سرگرمی را به مسئلهای مهم در میـان محققـان تبـدیل کـرده
است.
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توجه به چنین مسئله مهمی ،آیندهپژوهی و بررسی و دستیابی به آنچه در آینده روی میدهد و
شناسایی چارچوب مصرف رسانهای یک شبکه تلویزیونی را ضروریتر میسازد .گمانهزنی
روشمند عناصر و عوامل آینده از طریق روشها و تکنیکهای قابل اتکا ،یکی از دغدغههای
اصلی آیندهپژوهان است که با تعابیر مختلف بدان پرداخته شده است .در عرصه رسانهها ،آینده-
پژوهی و فرارفتن از پیشگویی در شناسایی فرصتها و تهدیدهای احتمالی آینده به رسانههای
جمعی کمک فراوانی میکند .با آیندهپژوهی رسانه میتوان آیندههای اکتشافی و هنجاری را
بررسی کرد ،آیندههای مطلوب را مورد توجه قرار داد .بنابراین رسانهها در این خصوص باید به
موارد زیر با جدیت توجه داشته باشند -7 :توصیف اهداف و ارزشهای رسانهای  -7توصیف
روندهای موجود در حوزه رسانهها  -9تبیین شرایط حاکم در عرصه رسانهها -0
تصویرپردازی آینده های ممکن و محتمل با توجه به تداوم شرایط موجود در حوزه رسانه -8
ابداع ،ارزیابی و گزینش سیاست های بدیل با هدف دستیابی به آینده مطلوب رسانهای( .البرزی،
به نقل از سایت خبرگزاری صداوسیما)7938 ،
آینده محتملی که در دهه قبل برای رسانهها مورد بحث جدی قرار میگرفت امروزه با همگرایی
رسانهها به حقیقت پیوسته و ارتباطات دور ،دادهای و جمعی را با یکپارچگی به شکل یک
رسانه واحد درآورده است .همگرایی رسانهها با وجود دیجیتالیزه شدن ممکن شد .قابلیتهایی
همچون صدا ،تصویر و دادهها در قالبی یکسان پخش و با کیفیت مناسب ذخیره میشوند و با
فناوری های کامپیوتری ،موبایلی و تلویزیونی در دسترس هستند .پدیده همگرایی امکان دیگری
را به مخاطب داد و آن گستردهتر شدن حوزه عمل کاربران در استفاده از رسانهها بود که با آن
بر زمان و مکان مسلط شدند.
با چنین پیشرفتهایی ،شبکههای تلویزیونی و خصوصاً از نوع محلی آن با دشواریها و
محدودیتهای بزرگی روبهرو میشوند و به نوعی از طریق اینترنت و فضای مجازی به عقب
رانده میشوند که یکی از بدترین نتایج آن کاهش مخاطبان این شبکههاست .شبکههای
تلویزیونی باید با ارتباط مستمر با پژوهشگران عرصه رسانهها و خصوصاً آیندهپژوهان و ایجاد
امکانات و ملزومات پژوهشی برای آینده خود تدبیری بیندیشند تا بتوانند در چنین رقابتی
کمترین لطمه و ضربه را متحمل شوند .در غیر این صورت قطعا با ریزش مخاطب روبهرو
خواهند شد و به مانند رادیو و مطبوعات باید تلویزیون را نیز از جمله رسانههایی با مخاطب
کمتر ردهبندی کرد .هرچند شبکههای تلویزیونی و خصوص ًا تلویزیونهای محلی با برجسته
کردن برنامههای فولکلوریک ،آداب و رسوم محلی ،بازیهای محلی و ...با ایجاد سرگرمی
مورد خواست مخاطبان میتوانند به حیات خود ادامه دهند.
در یک جمعبندی ماهیت صنایع فرهنگی با توجه به زیربناهای تاریخی و فناوری آن به گونهای
است که هر کشوری که آن را در اولویت سیاستهای فرهنگی خود قرار دهد بهرههای فراوانـی
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در این فرایند بهدست خواهد آورد .صنایع فرهنگی امروزه با ابزار قرار دادن رسانههـا و تولیـد
محتواهای سرگرمکننده که مخاطبان با توجه به شرایط زندگی ،کار و محیط به آن نیازمند شده-
اند ،آنها را بیشتر مشغول خود ساخته است و در بطن این سیر فرهنگی ،مؤلفههـای فرهنگـی و
سیاسی صاحبان رسانهها به مخاطبان انتقال مییابد .این صنعت عـالوه بـر اسـتفاده گسـترده از
رسانهها و همگانی کردن سرگرمی ،بهعنوان یکی از کارکردهای مهم رسانهای ،در بخش مهمـی
از اقتصاد جهانی و توسعه اقتصادی تأثیر فراوانی میگذارد .در حالیکه رسانه با هدف پر کـردن
اوقات فراغت ،ایجاد شادابی و نشاط و رهانیدن افراد از دغدغههـای روزمـره و ارضـاء حـس
لذتجویی با مخاطبان ارتباط برقرار میکنند ،مخاطب را مشتری پرسود رسانهها قرار میدهند.
از طرف دیگر ،رسانهها نیز در میان خود نیز دارای شرایط ذاتی رقابت هستند .بـا آنکـه ظهـور
یک رسانه نتوانسته رسانه قبلی را از بین ببرد ،اما توانسته اسـت قـدرت تأثیرگـذاری و میـزان
مخاطبان آن را تحت تأثیر قرار دهد .درواقع تلویزیون برای ادامه رقابت بـا تحـوالت بایـد بـا
توجه به تغییر ماهیت مخاطبان ،تغییرات فناوری و تغییرات محتوایی بتواند با تغییرات هماهنـگ
شده هم با ماهیت مخاطبان و هم با فناوریهای جدید همآوا شود و با تغییر در محتـوای خـود
خصوصاً محتواهای سرگرمکننده بتواند مخاطبان فعال امروزی را که مخاطبانی سرسـختند و بـه
راحتی مغلوب رسانه نمیشوند ،با خود همراه سازد .بنابراین ،تلویزیون بایـد عـالوه بـر بـهروز
بودن ،برای آینده خود و فعالیتهایش نیز تدبیری بیندیشد که در ایـن زمینـه آینـدهپژوهـی بـا
دستیابی به آیندههای محتمل و ترسیم آیندهای مطلوب میتواند شرایط پیش رو را ترسیم کـرده
و به تلویزیون طرح و برنامه ارائه کند تا بتواند با پژوهشهای مستمر و بررسیهای محیطی بـه
ادامه راه امیدوار باشد .همانطور که پژوهشهای انجامیافته و پژوهشها در ایـن زمینـه نشـان
میدهند بدون پژوهش و بررسی دقیق شرایط رسانهای ،محیطی و مخاطبان نمیتوان به راحتـی
موفق بود.
 -3یافتههای پژوهش
برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شبکه سبالن در حوزه سرگرمی ،ابتدا عوامل مؤثر
شناسایی و سپس نتایج رتبهبندی این عوامل ارائه میشوند.
 -1-3عوامل محیط رقابت و دور

عواملی که چارچوب رقابت را تشکیل میدهند پنج دستهاند -7 :تولیدکنندگان (عرضهکنندگان)
 -7مخاطبان (مصرفکنندگان)  -9میزان رقابت  -0رقبای بالقوه  -8کاالهای جانشین.
برای شناسایی عوامل محیط دور از مدل  PESTEاستفاده شده است که به پنج گروه عوامل
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی /فرهنگی ،فناوری و اخالقی تقسیمبندی میشوند .در این پژوهش
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شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر شبکه سبالن اردبیل در حوزه سرگرمی طی ده سال آینده838/

تالش شد تا مقولهبندی هر گروه براساس چهار سطح استانی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی مورد
توجه قرار گیرد تا عوامل بهدستآمده از هر لحاظ پوشش مناسب داده شود.
 -2-3رتبهبندی عوامل مؤثر حوزه سرگرمی در شبکه سبالن

 04عامل در مرحله اول معتبر و مناسب تشخیص داده شدند که در دو گروه محیط دور و محیط
رقابت جانمایی شدند .برای مرحله دوم ،بـا روش دلفـی و اسـتفاده از نظـرات و دیـدگاههـای
خبرگان که براساس دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت بود ،رتبهبندی شدند.
 -3-3میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل مؤثر در حوزه سرگرمی شبکه سبالن

( )7نتایج بهدستآمده نشان میدهد که از میان مجموعه عوامل محیط رقابت در گروه
تولیدکنندگان ،عامل «استفاده از قالبها و ساختارهای جدید در تولید برنامههای سرگرمکننده»
با  37/98درصد میزان اهمیت و «توجه به اینفوتینمنت» با  44/47درصد عدم قطعیت بیش از
سایر عوامل تولیدکنندگان مدنظر خبرگان بودهاند .در گروه مخاطبان ،عامل «سبک زندگی» با
 43/07درصد و «تغییر ارزشها و ذائقه مخاطبان» با  18/48درصد از عدم قطعیت بیشتری
نسبت به سایرین برخوردارند .در میان عوامل رقابت ،عامل «رقابتی شدن فضای ساخت و
تولید» با  48/14درصد میزان اهمیت و «انحصاری بودن شبکه سبالن در استان اردبیل» با
 11//84درصد عدم قطعیت جایگاه بهتری نسبت به سایر عوامل در نظر خبرگان داشتهاند.
همچنین در عوامل رقبا ،عامل «رایانه ،لپتاپ ،تبلت ،گوشیهای هوشمند و »...با 43/73
درصد میزان اهمیت و «فضای مجازی» با  88/79درصد عدم قطعیت بیش از سایرین مورد
تأکید بودهاند .در میان عوامل کاالهای جانشین ،عامل «برنامههای سرگرمکننده دیگر شبکهها از
جمله سریالها ،برنامههای ورزشی ،مسابقات و »...با  48/73درصد میزان اهمیت بیشتر و
عامل «بازیهای رایانهای و موبایلی» با  13/71درصد میزان عدم قطعیت باال مورد نظر بوده-
اند .در میان مجموعه عوامل محیط دور ،در گروه سیاسی عامل «ذهنیت اردبیلیها نسبت به
ترکیه و آذربایجان» هم از نظر میزان اهمیت با  40/84درصد بیشتر از دیگر عوامل سیاسی،
مهم بوده است و هم با  47/84درصد از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بوده است .در میان
عوامل اقتصادی ،عامل «هزینه تولید و پخش برنامههای سرگرمکننده» با  48/18درصد میزان
اهمیت و  40/18درصد عدم قطعیت بیش از سایرین بوده است .در گروه اجتماعی /فرهنگی
عامل «تغییر ذائقه و سبک مصرف» با  43/07درصد میزان اهمیت و «تقابل آموزههای دینی با
سرگرمی» با  49/14درصد عدم قطعیت بیش از سایر عوامل اجتماعی مورد تأکید خبرگان
بودهاند .در گروه فناوری عامل «دسترسی راحت و همگانی به اینترنت و فضاهای مجازی» با
 44/07درصد میزان اهمیت باال و «قالبها و ساختارهای سرگرمکننده فناورانه محور» با
 49//18درصد عدم قطعیت بیشتر بودهاند .در گروه عوامل اخالقی نیز «مسایل جنسی،
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 /831سپهری

خشونت و جذابیتهای بصری» با  48/44درصد میزان اهمیت و  37/80درصد عدم قطعیت
بیشتر مورد تأکید خبرگان قرار گرفتهاند.
جدول  :7میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل مؤثر حوزه سرگرمی در شبکه سبالن براساس نظرات خبرگان
عوامل

اهمیت (درصد)

عدم قطعیت (درصد)

ردیف

محیط

گروه

7

هزینههای تولید برنامههای سرگرمکننده

48/48

49/07

7

استفاده از قالبها و ساختارهای جدید در تولید برنامههای

37/98

18/98

سرگرمکننده
تولید برنامههای سرگرمکننده توسط گروه تولیدی متخصص و

9
تولیدکنندگان

40/07

83/30

مشخص

0

تأمین درآمدها از طریق برنامهسازی در حوزه سرگرمی

14/14

44/73

8

توجه به اینفوتینمنت

47/71

44/47

8

نگاه مدیران شبکه سبالن به سرگرمی

34/14

04/44

1

جذابیت و لذتبخشی برنامههای سرگرمی شبکه سبالن

41/98

17/30

4

جذب مخاطبان بیشتر از استان و خارج از استان

49/44

80/14

3

توانایی شبکه سبالن در سرگرمسازی مخاطبان

44/79

17/18

تغییر ارزشها و ذائقه مخاطبان

48/01

18/48

74
77

مخاطبان

عالیق مخاطبان

44/79

18/18

افزایش سطح آگاهی مخاطبان

41/79

17/71

توسعه هویت مجازی

49

07/98

70

سبک زندگی

43/07

87/80

78

انحصاری بودن شبکه سبالن در استان

94/77

11/84

78

رقابت با شبکههای استانی ،سراسری ،ماهواره

13/30

88/80

83/48

03/01

77
79

عوامل
محیط رقابت

رقابت با مکانهای ارائهدهنده سرگرمی از جمله گیمنتها،

71
میزان رقابت

کافینتها ،پارکها و مکانهای خصوصی مثل قهوهخانهها و...

74

توسعه حوزه سرگرمی

47

03

73

رقابتی شدن فضای ساخت و تولید

48/14

87/44

شبکههای سراسری ،استانی ،منطقهای و ماهوارهای

41/80

70/84

فضای مجازی

44/87

88/79

77

رایانه ،لبتاپ ،تبلت ،گوشیهای هوشمند و...

43/73

93/77

79

بازیهای رایانهای و موبایلی

49/84

13/71

برنامههای سرگرمکننده دیگر شبکهها از جمله سریالها ،برنامه-

48/73

18/80

74
77

رقبا

70
78

کاالهای

های ورزشی ،مسابقات و ...

جانشین

شکلهای جدید محتوای دیجیتال

78

)ii

71

سیاسی )iii

روابط رسانه ملی (شبکه سبالن) با

13/44

10/87

44/47

09/48

دولت
قدرت نظارت و فشارآوری نهادها و

80/44
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89/98

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر شبکه سبالن اردبیل در حوزه سرگرمی طی ده سال آینده839/
دستگاهها
ذهنیت اردبیلیها به کشورهای ترکیه و آذربایجان

48/84

47/84

74
73

عوامل

روند اعتماد عمومی به شبکه سبالن

48/30

18/30

94

محیط دور

بهرهبرداری سیاسی از سرگرمی در شبکه سبالن

18/01

07/84

97

تفکر آیندهبینانه در شبکه سبالن

40/07

19/48

97

رونق یا رکود اقتصادی ایران و استان اردبیل

44/14

13/71

99

تبلیغات بازرگانی در شبکه سبالن

47/77

18/80

هزینه تولید و پخش برنامههای سرگرمکننده

48/18

40/18

98

وابستگی مالی شبکه سبالن

47/98

14/07

98

تأثیر جذب و تولید برنامههای مشارکتی

14/77

13/79

91

تحریمهای اقتصادی ایران

49/73

87/47

94

تغییر ذائقه و سبک مصرف

43/07

14/79

چالشهای فرهنگی و قومی

48/01

88/71

90

اقتصادی

93
اجتماعی/

فرهنگ بومی در برابر جهانی شدن

47/30

74/98

فرهنگی

توجه به اوقات فراغت

17/01

13/48

07

تقابل یا تفاهم آموزههای دینی با سرگرمی

13/79

49/14

09

دسترسی راحت و همگانی به اینترنت و فضای مجازی

44/07

19/30

سرعت استفاده از فضای مجازی

47/73

44/18

قالبها و ساختارهای سرگرمکننده فناورانهمحور

48/79

49/18

روند تغییرات فناورانه رسانهها از جمله تعاملی ،مشارکتی و

48/47

47/48

04
07

00
08

فناوری

08

اجتماعی
01
04

اخالقی

چارچوب اخالقی رسانه

88/14

48/14

مسایل جنسی ،خشونت و جذابیتهای بصری

48/44

37/80

برای دستیابی به معناداری از آزمون خی دو (مربع کای اسکوئر) استفاده شد .گزیده این آزمون
نشان میدهد درصدهای میزان اهمیت و عدم قطعیتهای عوامل دو گروه محیط رقابت و دور
در سطح اطمینان  31درصد معنادار هستند و نتایج بهدستآمده معتبر است .به عبارتی دیگر ،از
نظر آماری با اطمینان بیشتری میتوان پذیرفت که درصدهای اهمیت و عدم قطعیت بهدستآمده
در هر یک از گروهها و عوامل ،اتفاقی و تصادفی نیست و به قضاوت کارشناسان و خبرگان نیز
تا حد زیادی میتوان اطمینان کرد.
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 /831سپهری
جدول  :7نتایج آزمون آماری خی دو (مربع کای اسکوئر)
مجذور مربع کای مشاهده شده

8/7087

مجذور مربع کای بحرانی

78/178

درجه آزادی

79

مقدار احتمال

4/477

سطح معناداری

4/49

 -4-3پیشمشخصها

عناصری که میتوان از قطعی بودن آنها مطمئن بود یا امکان بروز آنها بیشتر است درواقع زمانی
است که خبرگان نسبت به عدم قطعیت عوامل نظر میدهند ،عناصری که از کمترین درصد عدم
قطعیت برخوردارند به احتمال زیاد امکان قطعی بودن و اجرایی شدن آنها طی ده سال آینده
میرود .با قرار دادن مرز  84درصدی نسبت به قطعیت یا عدم قطعیت ،عواملی که شناسایی
شدهاند آنهایی که دارای درصد عدم قطعیت کمتر از  84درصد هستند را میتوان بهعنوان عناصر
دارای قطعیت قابل توجه دانست .ضمناً هرچه درصد کمتر بوده و به صفر نزدیک باشد میتوان
بهعنوان پیشمشخصهای این پژوهش برای پیشبینی روند تولید برنامههای سرگرمکننده در
طی ده سال آینده شناسایی کرد .بر این اساس عواملی که در این پژوهش دارای عدم قطعیت
کمتر بوده و پیشمشخصها را تشکیل میدهند عبارتند از :عامل «شبکههای سراسری ،استانی،
منطقهای و ماهوارهای» با  70/84درصد از گروه رقبا در محیط رقابت بهعنوان عاملی که
بیشترین امکان بروز و قطعیت را دارد شناسایی شده است .در این زمینه عامل «فرهنگ بومی
در برابر جهانی شدن» از گروه اجتماعی محیط دور  74/98درصد عدم قطعیت دارد .به اعتقاد
خبرگان و نیز مطالعات صورتگرفته ،وسایل الکترونیک با سرعت بیشتری برنامههای
سرگرم کننده را متحول خواهند کرد و مدیران صداوسیما در این زمینه کمتر به فکر بهروز کردن
و تغییر در برنامههای سرگرمکننده خواهند بود؛ درحالیکه رسانههای رقیب از برنامههای
سرگرمکننده بیشتری بهره خواهند برد .همچنین این شبکه با اهمیت دادن به فرهنگ بومی
میتواند برنامههای سرگرمکننده با محتوای فولکلوریک تولید کند و در برابر فرهنگ جهانی
مقاومت کند و در این راه موفقیت مناسبی کسب نماید .در مقابل با تأسی از سازمان صداوسیما
گاهی نگاه مثبت به دولت داشته و با آنها همراه و گاهی هم منتقد دولت بوده و با توجه به
رویکردها و جناح دولتها شبکه سبالن نیز سیاستهایش را پیش خواهد برد .بنابراین از
قطعیت متوسط و نزدیک به  84درصدی برخوردار است.
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شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر شبکه سبالن اردبیل در حوزه سرگرمی طی ده سال آینده831/
جدول  :9روندهای پیشبینی شده مرتبط با عوامل پیشمشخص براساس نظرات خبرگان
ردیف
7

عوامل پیشمشخص
شبکههای سراسری ،استانی ،منطقهای و ماهواره-
ای
فرهنگ بومی در برابر جهانی شدن

9

رایانه ،لپتاپ ،تبلت ،گوشیهای هوشمند

0

نگاه مدیران شبکه سبالن به سرگرمی

8

توسعه حوزه سرگرمی

8

روابط رسانه ملی (شبکه سبالن) با دولت

1

بهرهبرداری سیاسی از سرگرمی در شبکهسبالن

4

توسعه هویت مجازی

7

7
روندهای پیشبینیشده
طی سالهای آینده شبکه سبالن رسانهها را رقیبی جدی ندانسته و نسبت به این مسئله
بیاعتنا خواهد بود.
شبکه سبالن با مهم دانستن فرهنگ بومی و محلی و تولید برنامههای سرگرمکننده
براساس فرهنگ بومی و همراه با تحوالت در عرصه صنعت سرگرمی میتواند برنامههای
موفقی تولید کند.
شبکه سبالن وسایل الکترونیک شخصی را جدی نخواهد گرفت و در برابر برنامههای
سرگرمکننده آنها تغییری در برنامههای خود ایجاد نخواهد کرد.
مدیران شبکه سبالن به دالیل مختلف در سیاستهای قبلی و نگاههای کلیشهای از
سرگرمی مانده و تغییری در برنامههای سرگرمی ایجاد نخواهد شد.
شبکه سبالن بدون در نظر گرفتن توسعه صنعت سرگرمی به تولید برنامههای قبلی ادامه
خواهد داد.
روابط پرفراز و نشیب و اختالفات دولت و رسانه ملی کماکان ادامه خواهد یافت و دولت
نیز برنامههای سرگرمکننده صداوسیما را عدول از چارچوب سیاسی کشور خواهد دانست
که بهجای برجسته کردن خدمات دولت ،برنامههای سرگرمکننده ارائه میدهد.
شبکه سبالن بیتوجه به تأثیر برنامههای سرگرمکننده در تأثیر بر دیگر پیامها از جمله
برنامههای سیاسی ،به روال قبلی و بدون توجه به تحوالت صنعت سرگرمی ادامه خواهد
داد.
شبکه سبالن بدون توجه به پیشرفتهای فناوری و فضای مجازی ،هویتهای مجازی را
مهم ندانسته و ارتباطی با هویتهای مجازی نخواهد داشت.

 -4بحث و نتیجهگیری
رسانه و سرگرمی از ابتدا با هم در ارتباط بودهاند و طی دهههای اخیر با توجه به پیشرفتهای
فناوری این ارتباط بیشتر هم شده است .درواقع در دنیای مدرن ،سرگرمی را اغلب رسانه رواج
داده است و از این جهت رسانهها توانستهاند مخاطبان بیشماری جذب کنند .در میان رسانهها،
تلویزیون از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هست .این رسانه با توجه به پتانسیل باالیی که در
پر کردن اوقات فراغت مخاطبان دارد باعث تبدیل شدن به یک شاخص در جامعه جهانی شده
است .همچنین توانسته است در توسعه خود و تحول صنایع سرگرمی نقش مهمی ایفا کند.
تحوالتی هم که در حوزه فناوری بهوجود آمده است و هر روز تحولی دیگر مییابد ،نشان می-
دهد که تلویزیون نیز در این راستا تغییرات زیادی را شاهد است و تلویزیونهای محلی نیز از
این مسئله مستثنا نیستند .شبکههای محلی با توجه به ارائه اخبار محلی ،برنامهها به زبان
محلی ،اتفاقات آب و هوا ،موسیقی و فولکلور منطقه ،ورزش و بازیهای محلی و ...توانایی
جذب بیشتر مخاطبان محلی را دارند و برای داشتن این مزیتها باید همیشه در تالش باشند تا
بتوانند با ارائه برنامهها ،متناسب با عالیق مخاطبان در رقابت با دیگر رسانهها عقب نمانند.

 . 7ترتیب عوامل بر اساس میزان عدم قطعیت است .برای همین اولین عامل دارای کمترین عدم قطعیت بوده و به همین
منوال به پایین آمده و آخرین عامل دارای عدم قطعیت بیشتری نسبت به سایر عوامل است.
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شبکههای تلویزیونی محلی برای حفظ مخاطبان و جذب بیشتر آنها ،ضروری است هم از نظر
محتوا و هم از جنبه فناورانه با شرایط روز و مقتضیات زمان حرکت کنند .این شبکهها باید از
نظر محتوا با تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی پیش بروند و برای دستیابی به چنین مهمی
یکی از مهمترین روشها که یاریگر رسانههاست ،آیندهپژوهی و آیندهبینی رسانهای است تا با
بررسی و ارزیابی شرایط موجود ،روندها و رویههای پیش رو مشخص شوند و تصاویری از
آینده در قالب سناریوهای مختلف ارائه شود و براساس آن تحوالت و شرایط آتی به دست آید
تا با اطمینان بیشتری گامهای بعدی برداشته شود و برای آینده محتمل و ممکن آمادگی پیدا
کرد.
شناسایی مهم ترین عوامل و عناصر آینده که شامل عوامل کلیدی تأثیرگذار بر فعالیتهای
تولیدی در حوزه سرگرمی شبکه سبالن با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از چنین ژانری
در سالهای آینده در چارچوب محیط رقابت بهوقوع میپیوندد .پیشرانها و روندهای مؤثر بر
تولید برنامههای سرگرمکننده این شبکه در محیط دور و بهنوعی خارج از این شبکه هستند و
اهداف مورد نظر را تشکیل می دهند .بنابراین ،عوامل و عناصر مورد نظر در ارتباط با آینده
شبکه سبالن طی مراحل مختلف بررسی و شناسایی و سپس دستهبندی شدند .منابع نظری و
تجربی داخلی و خارجی ،بررسی پژوهشهای پیشین و مرتبط با پژوهش حاضر ،برگزاری
چندین نشست هماندیشی با پژوهشگران ،اساتید دانشگاه ،برنامهسازان و همچنین دو تن از
آیندهپژوهان استانی ،با بهرهگیری از الگوهایی که در چارچوب پویشهای محیطی از نوع
رقابت و دور (خارج) بود ،از میان  748عامل و بررسی بیشتر و مباحثه با متخصصان ،نهایت ًا
منجر به شناسایی و تثبیت  04عامل شد .برای پیشبرد مناسب و منطقی اهداف تعیینشده،
عواملی که مورد شناسایی قرار گرفتند برای هر کدام طیفهایی تعریف شد که دامنه پیشبینی-
های ممکن و محتمل را میتوانست مشخص کند و گزارههای کیفی دو سر طیفها نیز نگاشته
شد که با بررسی و ویرایش و حذف و اضافههای متنی و شکلی چند تن از کارشناسان و
پژوهشگران نهایی شد .پس از نهایی شدن عناصر شناساییشده ،مرحله رتبهبندی عناصر شروع
شد تا اهداف بعدی پژوهش نیز محقق شود .با استفاده از رتبهبندی عناصر و عوامل ،مهمترین
روندها و عواملی که نسبتاً پیشمشخص بودند و بر آینده فعالیتهای شبکه سبالن در حوزه
برنامههای سرگرمکننده مؤثر بودند و همچنین عدم قطعیتهای کلیدی و اساسی مربوط به آینده
شبکه سبالن در تولید برنامههای سرگرمکننده طی ده سال آینده مشخص شدند .در ارتباط با
میزان اهمیت و عدم قطعیت ،پرسشنامه تهیه شد و برای خبرگان ارسال شد .با توجه به پاسخ-
های خبرگان به پرسشها و نمرهدهی آنان ،میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل و عناصر
شناسایی در دو مرحله دلفی مشخص شدند.
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مهمترین نتیجهگیری از مجموع روندهای پیشبینی شده بدین شکل است که آیندهای که شبکه
سبالن در آن فعالیت خواهد کرد آیندهای مبتنی بر محیطهای رقابتیتر و تخصصیتر از امروز
خواهد بود .براساس روندهای شناساییشده ،تا سال  7041شبکه سبالن در محیطی کامالً
رقابتی فعالیت خواهد کرد؛ بنابراین ضروری است که از هماکنون آمادگی الزم را برای فعالیتها
و رقابتها داشته باشد .عواملی همچون شبکههای استانی ،سراسری و ماهوارهای که امروزه به
مدد سیستمهای ماهوارهای ،آیپیتیویها ،تلویزیونهای اینترنتی ،تلویزیونهای اجتماعی و...
در راستای جذب مخاطبان بیشتر از همه پتانسیلهای خود از یک طرف و توجه به عالیق و
خواسته های مخاطبان از طرف دیگر شرایط رقابتی سختی را برای شبکه سبالن ایجاد خواهند
کرد .هر چند توجه به فرهنگ بومی در برابر فرهنگ کلی حاکم بر کشور و نیز فرهنگ جهانی
شده میتواند مزیتی نسبی برای این شبکه باشد .اما نگاه مدیران شبکه در عدم تغییر و تحول
نسبت به برنامههای سرگرمکننده ،مراودات سیاسی و تنشهای حاصل از آن بین رسانه ملی و
دولت و نیز تحوالت سریع در عرصه سرگرمی و ایجاد هویتهای مجازی از جمله پیشرونده-
های مشخص شدهای هستند که در محیط رقابتی رسانهای میتواند شبکه سبالن را با چالش-
های گوناگون مواجه سازد.
 -5پیشنهادها
 -7در این پژوهش متغیرهایی همچون مسایل جنسی ،خشونت ،جذابیتهای بصری ،تغییر ذائقه
مخاطب و سبکهای مصرفی آنها ،عالیق و سالیق مخاطبان ،ساختارهای جدید برنامهسازی
و ...شناسایی شدند که در تولید برنامه خصوصاً برنامههای سرگرمکننده معموالً یا سانسور می-
شوند یا در سیاستگذاریها مورد توجه نیستند .پیشنهاد بر این است که تیمی پژوهشی با روش
آیندهپژوهانه این مسائل را مورد تدقیق قرار دهند و با بررسی همهجانبه این عناصر در ترسیم
وضعیت آینده رسانهای کشور و استان اردبیل در رسانه ملی مسیر و راه درست را به
تصمیمگیرندگان ،مدیران ،سیاستگذاران و برنامهسازان نشان دهند.
 -7شبکه سبالن خود را برای سناریوهای متفاوت آینده سرگرمسازی آماده کند تا در صورت
وقوع موارد فوق هر کدام از حالتهای ممکن و توانایی در رقابت با رسانههای دیگر و ایفای
نقش مؤثر در تولید برنامههای سرگرمکننده و همچنین جذب مخاطبان بیشتر و عدم کاهش
مخاطبان نقش خود را بهتر ایفا کند.
 -9تولید برنامههای سرگرمکننده متناسب با تحوالت آینده ،شبکه سبالن را رقیبی جدی برای
شبکههای خارج از استان کرده است و در جذب مخاطبان خارج از استان و کشور مؤثر است.
 -0افزایش سهم پژوهشگران در برنامهسازیها و استفاده از آنها بهعنوان پژوهشگران برنامهای
جهت تقویت برنامههای سرگرمکننده برای جلوگیری از روزمرگی در برنامهسازیها.
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 -8علیرغم تغییر در ذائقه و سبکهای مصرفی مخاطبان ،اقبال به فولکلور و ادبیات شفاهی
آذربایجان که منبعی غنی برای برنامههای تفریحی است ،میتوان محتواهای فولکلوریک را در
برنامهها استفاده کرد.
 -8استفاده شبکه سبالن از ظرفیتهای فضای مجازی همچون انیمیشن PSA ،و ...و نشر آن در
رسانهها و شبکههای اجتماعی میتواند بر مخاطبان خود بیفزاید و در انتشار متون نیز سهمی
مهم در فضای مجازی به خود اختصاص دهد.
 -1از جمله مهمترین فاکتورهای جذب مخاطب برای رسانهها ،استفاده از جذابیتهای بصری
است .استفاده از مجریان و گویندگان خوشصدا ،خوشسیما و خوشپوش و نشان دادن
واقعیت موجود در جامعه و زندگی روزمره مردم از جمله آنهاست .آینده رسانهها در این زمینه
تأثیرپذیر از جذابیتهای بصری بهویژه در عرصه سرگرمی خواهد بود.
 -4گروهی برنامهساز در حوزه سرگرمی تشکیل شود و فقط برنامهساز(ان) و تیم تهیه که در
این عرصه تخصص و تجربه الزم را دارند ،فعالیت کنند و از ارائه برنامههای سرگرمکننده به
صورت فصلی به تهیهکنندگان و تیم برنامهساز خودداری شود.
 -3پژوهش حاضر نشان داد یکی از مهمترین عوامل در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای
رسانه ملی ،مدیران میانی در شبکههای استانی است .صداوسیما در زمینه تخصص ،تحصیالت و
تجربه افراد دقت بیشتری داشته باشد و از انتخاب مدیران ناکاربلد و غیرمتخصص جداً پرهیز
کند.
 -74تولید برنامههای متنوع در حوزه سرگرمسازی از جمله سبک زندگی (غذاها ،آداب و
رسوم و VOD ،)...یا آنچه شما خواستهاید ،رفتن اخبار به سمت اینفوتینمنت ،تاکشوها ،مرکز
دوبالژ برای دوبله سریالها ،فیلمها ،مستند و ...به زبان ترکی ،موسیقیهای متنوع ،مسابقههای
متنوع از جمله موسیقی ،ورزشی.
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