
راهبرد فرهنگ / شماره پنجاه و دوم / زمستان 1399

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای 
فضای مجازی ایران در افق سال 

۱۴۰۴ با رویکرد آینده پژوهی

کیفیــت محتوا در فضــای مجازی تحت تأثیر مجموعه گســترده  ای از عوامل ملی و 
بین المللی در موضوعات مختلف است. در این مقاله در چارچوب آینده نگاری راهبردی 
مکتب فرانســوی )ال پراسپکتیو( و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی میک مک، ساختار 
محیــط و عوامــل مؤثر بر آینده کیفیت محتوا در افق ایران 1404 تحلیل شــده اســت. 
بدین منظــور روابط متقابل تعداد 51 متغیر در هفت گروه اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، 
فنّاورانه، حقوقی و زیست محیطی و نیرو های کلیدی داخلی که از پویش محیط به دست 
آمده بودند، شناسایی شد. ارزیابی تأثیر هر متغیر بر متغیر دیگر براساس دستورالعمل، از 
تحلیل کیفی به مقداری کمی تبدیل شد و در نهایت ماتریسی از روابط متقابل به دست آمد. 
با بهره گیری از نرم افزار، تحلیل ساختاری در سه بخش روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم 
و روابــط نهفته انجام گرفت. نتایج نشــان داد مهم ترین عوامل اثرگذار بر کیفیت محتوا 
به این شــرح اســت: امکان های کاربران )متغیر تقویت کننده(، تصاویر متناقض از آینده 
مطلوب )متغیر ریسک(، گردش آزاد محتوا در فضای مجازی )متغیر هدف(، رابطه ایران 
با نظام غالب در جهان )متغیر محیطی(، شــبکه های ارتباطی آینده و فنّاوری های شــزان 
)متغیر های دارای اثر نهفته بسیار باال(. همچنین تعداد 16 عامل نیز در جایگاه متغیر های 

نافذ قرار گرفتند. 
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مقدمه
آنچه در ایران از آن تحت عنوان »فضای مجازی« یاد می شــود و عمدتاً اشــاره به فضای 
پدید آمده از طریق شــبکه جهانی اینترنت دارد، بخش مهمی از زندگی روزمره انســان 
معاصر را تشکیل داده است. هر روز بیشتر از قبل امور روزمره زندگی بسیاری از مردمان 
وابســته به ابزار های جدید دیجیتال و شــبکه  های ارتباطی می شود و سرعت باالی رشد 
فّناوری  های جدید از وابستگی بیشتر ما به فضای مجازی در سال  های آینده خبر می دهد. 
نقش اینترنت در عصر اطالعات تا آن حد جدی است که به نقش اتومبیل در عصر صنعتی 

تشبیه شده است. )مک فیل1، 2006: 290(
در چنین شرایطی آمادگی برای رویارویی با تحوالتی که در نتیجه گسترش اینترنت 
روی خواهد داد از ضرورت  های امروز ماســت. از همین جاســت کــه آینده پژوهی2 برای 
تحوالت این فضای جدید ضرورت پیدا می کند. آینده پژوهی به عنوان دانش مدرن کاوش 
و مطالعه آینده در ســال  های اخیر با نشــان دادن کارایی خود به عنوان دانش مورد نیاز 
برای عصر جدید با رشــد و شکوفایی قابل توجهی همراه بوده است. آینده پژوهی به عنوان 
یک فرارشــته و به پشتوانه مطالعات نظری و تجربه  های پژوهشی چند دهه ای در سراسر 
دنیا می تواند در مســیر سایر رشــته  ها قرار گرفته و در مطالعه افق پیش روی موضوعات 
ارتباطی ایفای نقش کند. در این مقاله به آینده ســاختار کیفیت محتوای فضای مجازی 

ایران در افق سال 1404 با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شده است. 

طرح مسئله
آمار های مختلف نشان می دهد که مجموعه داده  ها و محتوای موجود در جهان روز به روز 
در حال افزایش است. گزارش سال 2016 شرکت سیسکو3 از ورود به عصر »زتابایت4« و 
افزایــش قابل توجه تولید و تبادل داده  های اینترنتی خبر می دهد و برای آینده پیش رو 
تداوم این روند افزایشــی را پیش بینی می کند. )سیســکو، 2016( زتابایت مقیاسی برای 
اندازه گیری داده دیجیتالی اســت. یک زتابایت خود برابر با برابر 1024 اگزابایت اســت. 
چنین مقیاس هایی بــرای ما که در زندگی روزمره هنوز با کیلوبایت، مگابایت و حداکثر 

1. Mcphail
2. Futures Studies
3. Cisco
4. Zettabyte Era
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گیگابایت ســروکار داریم ناملموس است. در واقع هر زتابایت برابر با 10 به توان 21 بایت 
است که اگر بخواهیم آن را به زبان ریاضی بنویسیم عددی بسیار طوالنی خواهد بود که 

خواندنش دشوار است. 
براساس گزارش سیسکو ترافیک تبادل داده های اینترنت جهانی در پایان سال 2016 
به حدود 1/1 زتابایت در ســال رســید و پیش بینی می شود این مقدار تا سال 2020 به  
بیش از 2 زتابایت برســد. تا این ســال تعداد دســتگاه های متصل به شبکه های آی.پی1 
بیشتر از سه برابر جمعیت جهان خواهد بود. این دستگاه  ها هر کدام تبدیل به یک عامل 
تبادل داده  ها می شوند و نقشی جدی در افزایش ترافیک خواهند داشت. در حوزه محتوا 
نیز شــبکه های تحویل محتوا2 تا ســال 2020 حدود دو ســوم ترافیک اینترنت را در بر 
خواهند داشــت. پیش بینی شده در سال 2020 در هر ثانیه یک میلیون دقیقه محتوای 
ویدئویی از شبکه عبور کند. در این سال دیدن ویدئوی تبادل شده در یک ماه نزدیک به 
5 میلیون ســال طول خواهد کشــید. )سیسکو، 2016( اما این تنها داده  های تبادل شده 
از طریق شــبکه است و پیش بینی دیگری از ســوی مرکز تحقیقاتی آی.دی.سی3 نشان 
می دهد حجم مجموع داده های ذخیره شده در سراسر دنیا تا سال 2020 از 44 زتابایت هم 
بیشتر می شود. )گوتارد4، 2016( این اعداد و ارقام نجومی خبر از ورود به عصری جدید 
می دهد که سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره آن الزامات خاص خودش را می طلبد. 
با توجه به حجم انبوه داده  ها و محتوا های دنیای دیجیتال، هر نوع مطالعه درباره محتوا 
می تواند از دو منظر کمیت و کیفیت صورت پذیرد. در این خصوص الزم اســت بیش از 
هر چیز به تفاوت بین دو مفهوم داده ها5 و محتوا6 توجه شود. داده  ها شامل مجموعه ای از 
اطالعات خام هستند که هیچ تفسیری روی آنها نیست. این در حالی است که محتوا فراتر 
از یک مجموعه از اطالعات خام اســت. )گروه اینتلیجنت دیتا7، 2016( به تعبیر لیبتگ8 
)2010( محتوا فرم  های قابل هضم اطالعات هستند. به زبان دیگر می توان گفت اطالعات 
ســطح انتزاعی تری از داده هاست و محتوا نیز به نوع خاصی از اطالعات قابل اطالق است. 

1. Ip Networks
2. Content Delivery Networks (CDNs)
3. Idc
4. Gothard
5. Data
6. Content
7. Intelligent Data Group
8. Leibtag
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بویکو1 نیز محتوا را اطالعات عرضه شــده برای استفاده کاربران می داند )بویکو، بی تا( که 
نشان دهنده وجه کاربری محتوا در مقایسه با وجه خام و انبوه داده  ها و اطالعات است. 

از این تعاریف می توان نتیجه گرفت آنچه که در حجم بسیار انبوه و غیرقابل شمارش 
در دنیای دیجیتال در حال تولید اســت را باید داده  ها و در ســطح باالتر اطالعات بنامیم 
و نه محتوا. آنچه که به صورت خام از تراکنش انســان  ها و ماشــین  ها در دنیای دیجیتال 
تولید می شــود داده  های خام اند که از دل آنها اطالعات به دســت می آید و محتوا از این 
اطالعات قابل دســتیابی اســت. از این روی ما وجه کمی محتوا و آنچه را در قالب کمیت 
محتوای دیجیتال مورد توجه اســت در ارتباط بــا مباحث داده  ها و اطالعات قابل جمع 
دانسته و مستقل از مباحث مربوط به کیفیت محتوا می دانیم و در این مقاله بر »کیفیت 
محتــوا« متمرکز خواهیم بود که عالوه بر حوزه فّناوری، متأثر از موضوعات وســیع تری 
اســت. به عبارت دیگر با رشــد دنیای دیجیتال انبوهی از داده  های خام تولید شده و این 
روند با گســترش »اینترنت چیزها2« در آینده بیشتر نیز خواهد شد و نتیجه آن گسترش 

علومی مانند »داده کاوی3« است. 
این مقاله به وجه کمی انبوه داده  ها و اطالعات و محتوا های برآمده از آن که حجم قابل 
توجهی دارد نمی پردازد و تمرکزش بر کیفیت یا چگونگی محتوا در ایران 1404 اســت. 
مرور ارقام مربوط به رشــد محتوا نشــان می دهد که نمی توان در حوزه محتوا با استفاده 
از شــیوه  های سیاست گذاری و تصمیم گیری سنتی عمل کرد. به عنوان نمونه کمتر از دو 
دهه پیش کل محتوای ویدئویی که جامعه ایرانی بدان دسترســی داشت، بنا بر مقررات 
موجود از مســیر نهاد های حاکمیتی بازبینی و توزیع می شد. در شرایط جدید که تولید 
و توزیع محتوای ویدئویی مســیر های متعددی پیدا کرده و حجم آن نیز به شکل نجومی 
افزایش یافته، تصور اینکه همچنان محتوای ویدئویی توزیعی را بتوان توابع چنین مقرراتی 

کرد ممکن نیست. 
در این مقاله عوامل مؤثر و تعیین کننده آینده کیفیت محتوا یا همان ساختار محیط 
محتوا مطالعه می شود تا تصویر روشنی از شرایط پیش رو ترسیم شود. تمرکز ما بر شناخت 
ساختار پیش رو و مطالعه مجموع متغیر ها در کنار یکدیگر است تا تصویری روشن برای 
سیاست گذاری و تصمیم گیری کل نگرانه فراهم شود. از این رو مخاطب اصلی این پژوهش 
1. Boiko
2. Iot
3. Data Mining
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نهاد های سیاست گذار و قانون گذار در عرصه فضای مجازی هستند. 
هدف اصلی ما شــناخت مســیر آینده برای سیاســت گذاری و قانون گذاری بهتر در 
عرصه محتوای فضای مجازی در جامعه ایران اســت. از این رو پرسش اصلی ما این است 
که مهم ترین متغیر های اثرگــذار بر کیفیت محتوای فضای مجازی کدام اند و دارای چه 
ویژگی هایــی در مجموعه متغیر ها هســتند. از آنجا که حوزه ای با تحوالت پرشــتاب را 
مطالعه می کنیم رویکرد آینده پژوهی را به کار می گیریم تا بتوانیم یافته  های مناسب برای 
تصمیم گیری  های آینده در اختیار داشته باشیم. در میان روش  های آینده پژوهی استفاده 
از روش  هــای مبتنــی بر تحلیل اثرات متقابل به ما کمــک خواهد کرد تا هر عامل را در 
ارتبــاط با ســایر عوامل ببینیم و از نگاه تک بعــدی و تقلیل گرایانه دوری کنیم. از این رو 
روش تحلیل ســاختاری از رویکرد ال پراســپکتیو انتخاب شد تا بتوانیم نگاهی کل نگر و 
جامع به موضوع آینده کیفیت محتوای فضای مجازی داشــته باشــیم. برگزیدن تحلیل 
ســاختاری در چارچوب رویکرد آینده نگاری راهبردی با هدف انجام پژوهشــی اکتشافی 
برای روشــن کردن مسیر پیش رو امکان فراتر رفتن از نظریه  های موجود در این حوزه را 

نیز برای ما فراهم می کند. 

پیشینه مفهومی
»فضای مجازی« ترکیبی است که در ایران به جای ترکیب »فضای سایبر1« استفاده می شود. 
بنا به تعریف لغتنامه آکســفورد این فضا، محیطی مفهومی اســت که در آن ارتباطات از 
طریق شبکه های کامپیوتری به وقوع می پیوندد2. کوثری )1384: 178( سه مفهوم زمان، 
مکان و فضا را کانونی ترین مفاهیم در جهانی شدن می داند که مؤثر بر شکل گیری جهان 
مجازی هســتند. به تعبیر عاملی نیز فضای مجازی »یک جهان بدون بدن و برخاســته از 
پیشــرفت های فّناورانه نوین است که در قالب فّناوری های ارتباطی و اطالعاتی، شبکه ای 
از عقاید و باور ها را در قالب دادوستد بیت انتقال می دهد«. )عاملی، 1390: 413( بل سه 
بعد مادی، نمادین و تجربی را برای فضای سایبر بر می شمرد. )بل، 1389: 14( مهم ترین 
بستر تحقق فضای سایبر یا همان فضای مجازی در دوران ما تاکنون فضای اینترنت بوده 
است که به تعبیر کوثری )1387: درآمد( به عنوان یک »فضاـ  رسانه«  هم ابزاری برای انواع 

1. Cyberspace
2. https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/cyberspace

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...



142

راهبرد فرهنگ/ شماره پنچاه و دوم/ زمستان 1399

شکل های ارتباطی است و هم فضایی است که »در« آن زندگی می کنیم. در این پژوهش 
نیز تأکید اصلی بر فضای اینترنت است و آینده کیفیت محتوا در این شبکه مدنظر است. 
بنابر تعریف کمیســیون جهانی حکمرانی اینترنت1، اینترنت نه یک سیستم همگن، 
بلکه اکوسیستمی از فّناوری ها، پروتکل ها، سخت افزارها، نرم افزار ها و محتوا است. به دلیل 
همین پیچیدگی اســت که تفکر الیه ای درباره اینترنت شیوه مناسب تری برای مطالعات 
این حوزه به نظر می رســد. با در نظر گرفتن طبقه بندی  های مختلف از الیه  های اینترنت، 
این کمیسیون برای ساختار اینترنت الیه  های چهارگانه را پیشنهاد می کند )شکل 1(. الیه 
محتوا2، الیه اپلیکیشــن3، الیه منطقی4 و الیه زیرساخت5، چهار الیه حکمرانی اینترنت 

هستند. )سی.آی.جی.آی و چتم هاوس6، 2016(

الیه محتوا

الیه اپلیکیشن

الیه منطقی

الیه زیرساخت

شکل ۱: الیه های متفاوت ساختار اینترنت )سی.آی.جی.آی و چتم هاوس، ۲۰۱۶(

در ایران »شورای عالی فضای مجازی« که از سال 1390 تشکیل شده است، مهم ترین 
نهاد حاکمیتی در حوزه فضای مجازی اســت. از نگاه این شــورا مسائل مرتبط با فضای 
مجازی در ایران در چهار دسته تنظیم مقررات، محتوا، امنیت و فّناوری قرار می گیرد که 
متناسب با آنها در مرکز ملی فضای مجازی ایران، معاونتی تعریف شده است )شکل 2(. 
این پژوهش، کیفیت محتوا در آینده فضای مجازی را موضوع خود قرار داده، هر چند که 
محتوا به عنوان یکی از الیه  ها یا اجزاء اینترنت متأثر از ســایر بخش  ها از جمله مقررات، 

امنیت و فّناوری و فراتر از آن متأثر از دنیای بیرون از اینترنت است. 

1. Global Commission on Internet Governance
2. Content Layer
3. Application Layer
4. Logical Layer
5. Infrastructure Layer
6. CIGI & Chathham House
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فضای مجازی

مقررات فّناوریامنیتمحتوا

شکل ۲: دسته بندی زیرحوزه های فضای مجازی در ایران )وب سایت مرکز ملی فضای مجازی(

تحوالت تولیدکنندگان محتوا 
یکی از مســیر های دنبال کردن تحوالت محتوا در اینترنت، مطالعه تحوالت وب به عنوان 
مهم ترین بستر بروز محتوای مجازی است. وب به عنوان بخشی از شبکه جهانی اینترنت، 
تاکنون مهم ترین بســتر عرضه محتوا بوده اســت. در عمر کمتر از ربع قرن دنیای وب، 
تحوالت قابل توجهی رخ داده است که می توان آنها را »تغییرات پارادایمی1« دانست. این 
تغییر و تحوالت دنیای وب در قالب نســل هایی که با اعداد 1 به باال مشــخص می شوند 
نام گذاری شــده اند. )موالیی، 1392( در حالی که وب اولیه بر مبنای ایده توزیع و انتشار 
آزادانه اطالعات در سطح جهانی شکل گرفته بود و این رویه در دهه اول فعالیت وب مسلط 
بود، در دهه بعدی شاهد برجسته شدن نقش کاربران و تغییر جایگاه آنها بودیم و این چنین 
بود که وب 2 متولد شد. درباره تعاریف وب 1 و 2 بین صاحب نظران اجماعی شکل گرفته 
اســت، اما آنچه درباره نسل  های سوم، چهارم و باالتر وب گفته می شود ایده پردازی  های 
آمیخته با گمانه زنی است که هنوز در مورد آنها توافق وجود ندارد. موروگزن2 )2010( با 
مرور دیدگاه  های مختلف درباره وب، ویژگی  های چهار نسل گذشته، حال و آینده وب را 

بر می شمرد و از عنوان Web X.0 برای نسل  های آینده وب استفاده می کند. 
رابطه نسل  های وب با یکدیگر رابطه تکاملی است. به عبارت دیگر در هر نسل، وب در 
مســیری تکاملی با جهش قابل توجه مواجه می شــود. از این رو این نسل  های وب در دل 
یکدیگر قرار دارند. به عبارتی وب 2 عبارت است از وب 1 به عالوه وب 2 و به همین ترتیب 
وب 3 معــادل ویژگی  های وب 1، وب 2 و وب 3 با هم اســت. به همین دلیل اســت که 
شیوه نمایش نسل  های وب مانند نحوه نامیدن روند تکاملی نرم افزار ها در نظر گرفته شده 
اســت. پس روند ارتقای نسل  های وب، به صورت همزیستی آنها با یکدیگر و نه جایگزینی 

1. Paradigm Shift
2. Murugesan

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...
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اســت. از دیدگاه موروگزن یکی از بهترین شیوه  های تمایز نسل  های وب از یکدیگر توجه 
به این اســت که چه کسی یا چه چیزی در محور فعالیت  ها قرار دارد. بر این اساس وب 1 
درباره متصل کردن اطالعات، وب 2 درباره متصل کردن افراد، وب 3 ادغام داده ها، دانش 
و اپلیکیشن هاســت به ترتیبی که وب به شــیوه معنادارتری فعالیت کند و تبدیل به یک 
پلتفرم مشــترک شــود و وب 4 تالش می کند قدرت انسان و هوشمندی ماشین در »وِب 

همه جاحاضر« را مهار کند. 
در حال حاضر وب 2 جریان اصلی در دنیای وب اســت. به تعبیری شــاید بتوان عصر 
حاضر را دوران اوج قدرت کاربران دانست. از سویی دوران سلطه اطالعات فقط خواندنی 
در وب 1 پیش ســر گذاشته شده و از ســویی دوران تفوق ماشین بر وب که برای نسل 
ســوم وب به بعد پیش بینی شده هنوز فرانرسیده است. در عصر وب 2 مهم ترین مسئله 
محتوا، محتوای تولیدشده توسط کاربران1 است. )ناب و سهل2، 2016( کیفیت محتوا در 
نســل  های آینده وب، از جمله پرســش  های مربوط به آینده است. همچنین روند کاهش 
سهم وب در اینترنت و انتقال محتوا به سایر بستر ها که مهم ترین آنها اپلیکشن  ها هستند 

و تأثیر آن بر کیفیت محتوا نیز پرسش کلیدی دیگر درباره آینده محتواست. 
با این حال باید توجه داشت که آینده نگری محتوای فضای مجازی تنها براساس تحوالت 
وب، نگاهی تقلیل گرایانه است که در آن نقش عوامل خارج از حوزه فّناوری نادیده گرفته 
شــده اســت. از این رو در این پژوهش ما ضمن توجه به عوامل فّناورانه از جمله تحوالت 
وب، نقش سایر عوامل محیطی از سیاسی و اجتماعی گرفته تا اقتصادی و محیط زیست 

را نیز مدنظر قرار خواهیم داد. 

مروری بر مطالعات پیشین 
در این پژوهش، تحلیل ساختاری با استفاده از 51 متغیر به دست آمده از پویش محیط انجام 
شده است. یکی از اصلی ترین منابع پویش محیط، استفاده از نتایج مطالعات و پژوهش  های 
پیشــین بوده که ابعاد مختلفی از آینده فضای مجازی و عوامل مؤثر بر آن را شناســایی 
و معرفــی کرده اند. آینده  فضای مجازی و اینترنــت در پژوهش  های مختلف و با افق  های 
زمانی متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این پژوهش  ها در قالب پایان نامه  های 
دانشگاهی و مقاالت از سوی محافل علمی و برخی دیگر در قالب گزارش  های کاربردی از 
1. User-Generated Content
2. Naab & Sehl
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سوی شرکت  های تجاری ارائه شده است. به تعدادی از این پژوهش  ها اشاره می شود که نتایج 
حاصل از آنها در شناسایی عوامل مؤثر بر آینده کیفیت محتوا در این پژوهش استفاده شده اند. 
یکی از جدی ترین نمونه  های این پژوهش ها، پروژه آینده پژوهانه مشترک بین مؤسسه 
تحقیقاتی پیو1 و دانشگاه الون2 است. این پروژه شامل مجموعه نظرسنجی هایی از هزاران 
صاحب نظر و کارشناس حوزه دیجیتال شامل مدرسان و پژوهشگران دانشگاهی، متخصصان 
و مدیران شرکت  های فّناوری اطالعات، رسانه نگاران، آینده پژوهان و صاحب نظرانی از سایر 
حوزه هاست. پژوهش  های اندرسون و راینیd, c, b, a ،2012( 3( و اندرسون و همکاران 
)2012(، آینده اجزا و عوامل مختلف دنیای اینترنت و دیجیتال در سال 2020 را از نظر 
کارشناسان و صاحب نظران مورد توجه قرار داده اند. از دستاورد های این مجموعه برای مقاله 
ما مشــخص کردن برخی متغیر های اصلی مؤثر بر آینده کیفیت محتوا از جمله وضعیت 
دستگاه های هوشــمند، وضعیت آموزش مجازی، آینده کالن داده4 و آینده بیش اتصالی 
اســت. نمونه دیگر از این پژوهش ها  با هدف آینده پژوهی اینترنت در سال 2025 توسط 
شــرکت سیسکو و مجموعه تحقیقاتی شبکه جهانی کسب وکار5 انجام شده است. )ر.ک: 
مورفی6، 2010( در این پژوهش، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر آینده فضای مجازی از نگاه 
خبرگان حوزه فّناوری  های جدید ارتباطی مشخص شده که منبع دیگری برای تعیین 51 

متغیر اصلی این پژوهش بود. 
در ایران از جدی ترین پروژه  های آینده پژوهی انجام شــده، طرح »پایلوت آینده نگاری 
مناســب ترین فّناوری  های ایران 1404« )پامفا( است که در میانه دهه 1380 انجام شده 
اســت. هدف اصلی این پروژه شناسایی آینده  های بدیل فّناوری  ها در ایران و مطلوب  ها و 
نامطلوب  های موجود در آنها بوده است. در این طرح ملی پنج قلمرو فّناوری مورد پژوهش 
قرار گرفته که فّناوری اطالعات یکی از آنها است. )رک: شماعی و دیگران، 1390( یکی 
از خروجی  های این طرح ملی، اســتخراج فهرســتی از متغیر های مؤثر بر آینده فّناوری 
اطالعات و اینترنت در سال 1404 است. همچنین در عرصه دانشگاهی نیز پژوهش  های 
محدودی انجام شده است. از جمله می توان به پژوهش علی عسکری و همکاران )1393( 

1. Pew
2. Elon
3. Anderson & Rainie
4. Big Data
5. Gbn
6. Murphy
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اشــاره کرد. براســاس یافته های این پژوهش، روند های مؤثر بر آینده سازمان صداوسیما 
در فضای اینترنت به شرح زیر هستند: تغییرات فرهنگی و اجتماعی در زمینه رسانه های 
نویــن، جایگزینی تبلیغات اینترنتی با تبلیغات رادیو و تلویزیونی، رشــد فّناوری، هزینه 
و فایده در تولیدات رســانه ای، رقابت حرفه ای در تقابل با رقابت غیر حرفه ای در فضای 
اینترنت، ویژگی  های رســانه  های نوین و تولیدات آنها، رسانه  های رادیو تلویزیون محور و 
رســانه  های اینترنت محور، رقبای سازمان صداوسیما در فضای مجازی، اسناد باالدستی و 
قوانین در مورد صداوســیما در ایران، تشکیل شورای عالی مجازی و شبکه ملی اطالعات 
)اینترانت ملی(. متغیر ها و روند های این دو پژوهش نیز از جمله منابع برای شناســایی 

51 متغیر بوده اند. 
آنچــه در مجمــوع این پژوهش ها به دســت آمده در کنار مواردی کــه خبرگان در 
مصاحبه های تخصصی بدان اشــاره کرده اند، همگی منابع پویش محیط بوده اند. مواردی 
که در پژوهش های یادشده و مصاحبه پرتکرار بوده پس از دسته بندی و مقایسه در قالب 
51 متغیر مشــخص شــده اند. در پژوهش های پیشین، فضای مجازی به صورت عام مورد 
نظر بوده و مبحث محتوا به طور خاص مدنظر قرار نداشته است. پژوهش حاضر در پی پر 
کردن این خأل علمی و تمرکز بر بحث محتوا در فضای مجازی است. از این رو روابط متقابل 
و ساختار متغیر های مؤثر بر آینده کیفیت محتوا در فضای مجازی موضوع اصلی است. 

روش پژوهش
آینده پژوهی حوزه ای برای تفکر نظام مند در مورد آینده  های بدیل است )بل، 1392: 38( که 
دارای مکاتب، رویکرد ها و روش  های پرشماری است. در این مقاله از رویکرد »ال پراسپکتیو1« 
در مکتب فرانســوی آینده پژوهی استفاده خواهیم کرد. به تعبیر میشل گوده2 نزدیک ترین 
برگردان از زبان فرانســوی برای این رویکرد ترجمه آن به »آینده نگاری راهبردی3« اســت. 
این رویکرد امکان تفکر نظام مند و منسجم درباره آینده را از طریق به کارگیری مجموعه ای 
از روش  ها و تکنیک  های آزموده شــده فراهم می کند. )رک: گوده، 2001؛ گوده و دورانس4، 
2011 و آرِکید5 و دیگران، 1999( از ســوی دیگر برای انجام محاسبات مربوط به هر کدام 
1. La Prospective
2. Michel Godet
3. Strategic Foresight
4. Durance
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از روش  ها یک نرم افزار ارائه شده که موجب سهولت در عملیات آماری می شود. مجموعه این 
برتری  ها باعث شده از رویکرد ال پراسپکتیو و یا همان آینده نگاری راهبردی استفاده کنیم. 

در ال پراسپکتیو از مجموعه ای از روش  ها و ابزار ها بهره گرفته می شود که تحلیل ساختاری 
اولین قدم آنها است. انجام تحلیل ساختاری بر تحلیل اثرات متقابل متغیر ها استوار است. 
همان طور که در طرح مســئله شــرح داده شد، مدنظر قرار دادن اثرات متقابل متغیر ها در 
مطالعه آینده  های پیش رو دارای اهمیت ویژه ای است و کمک می کند از نگاه تقلیل گرایانه 
و تک بعدی دور شــویم. از این رو به کارگیری تحلیل ســاختاری از مجموعه الپراســپکتیو 

برطرف کننده دغدغه  های پژوهشی ما بود و استفاده از آن در دستور کار قرار گرفت. 
مراحل تحلیل ساختاری عبارت اند از: 1. فهرست کردن عوامل و متغیر های مؤثر بر 
موضوعی که قرار اســت مطالعه شود؛ 2. توصیف روابط متقابل بین عوامل و متغیرها؛ 

3. شناسایی متغیر های کلیدی.
در قدم اول مجموعه 51 متغیر برای انجام پژوهش فهرست شده است. برای رسیدن 
به این 51 مورد نخست با استفاده از مرور مطالعات پیشین و انجام مصاحبه با خبرگان 
فهرستی مفصل از مجموعه عوامل مؤثر بر آینده استخراج شد. مصاحبه شوندگان از پنج 
گروه افراد شــامل پژوهشگران و مدرسان ارتباطات، مدیران و شاغالن کسب وکار های 
مرتبط با محتوای مجازی، پژوهشــگران و مدرسان آینده پژوهی، مدیران و کارشناسان 
سازمان  های حاکمیتی مرتبط و کارشناسان حوزه  های فنی بودند. در جریان مصاحبه  ها 
در غالــب ســؤاالت باز از آنها در خصــوص متغیر های کلیدی مؤثر بــر آینده کیفیت 
محتوای فضای مجازی به صورت تفکیکی در حوزه  های اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، 
حقوقی، فّناوری و زیســت محیطی پرسش شده است. پاسخ  های این خبرگان در کنار 
نتایج مطالعات پیشــین با اســتفاده از روش  های تحلیل کیفی مقایســه شد و پس از 
دســته بندی نتایج، متغیر ها در قالب 51 عامل منظم شــده و به تأیید تعداد 14 نفر از 

خبرگان حوزه  های تخصصی مرتبط رسیده است. 
در تحلیل ساختاری پس از تهیه فهرست، درباره اثر متقابل هر متغیر بر متغیر دیگر 
تحلیلی ارائه می شود و مبتنی بر آن تحلیل قضاوتی کمی درباره میزان اثرگذاری صورت 
می پذیرد و در ماتریس جاگذاری می شــود. در قــدم دوم که روابط متقابل بین متغیر ها 
مشخص می شود الزم است مقادیر کیفی این روابط به اعداد تبدیل شوند. از نتیجه اعداد 
روابط متقابل بین متغیرها، ماتریســی به دســت می آید و می توان به مرحله سوم رسید. 

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...
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مرحله سوم نیز مشتمل بر دو بخش کمی و کیفی است. ابتدا با استفاده از الگوریتم  های 
ریاضی الزم است محاسباتی روی ماتریس انجام شود که این بخش با استفاده از نرم افزار 
صورت می گیرد. در قدم بعدی الزم اســت نتایج به دست آمده از تحلیل کمی، به صورت 
کیفی ارائه شود. در این پژوهش از نرم افزار میک.مک1 که بخشی از بسته پیشنهادی میشل 
گوده برای آینده نگاری راهبردی است برای انجام تحلیل  های کمی استفاده خواهد شد. 
در تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار میک.مک، عالوه بر تحلیل اثرات مستقیم و 
تحلیل اثرات غیرمستقیم، امکان تحلیل اثرات نهفته وجود دارد. در تحلیل  های اول میک.

مک، هنگام پرکردن ماتریس به روابط متقابل بین متغیر ها توجه می شود و براساس نوع 
و شــدت رابطه موجود، عددی بین صفر تا ســه در ماتریس لحاظ می شود. عالوه بر این 
مقادیــر، امکان ثبت مقادیر دیگری به ازای روابط احتمالی آینده نیز وجود دارد. به عبارت 
دیگــر در هنگام تحلیل اثــرات متقابل بین متغیرها، عالوه بر اینکه درباره روابط و اثرات 
موجــود بین متغیر ها بحث می شــود، درباره روابط احتمالی که در آینده ممکن اســت 
ایجاد شــود نیز بحث و تبادل نظر می شــود. این مقادیر در قالب نشانه  های P1 تا P3 در 
ماتریس ثبت می شــوند که حرف P مخفف کلمه »نهفته« یا »بالقوه2« است. به تشخیص 
کارشناســان، هرگونه اثر بالقوه، پنهانی و غیرمحسوس که در حال حاضر فعال نشده، اما 
این احتمال می رود که در افق آینده پژوهی پیش رو بالفعل شود و در ساختار اثر بگذارد 

در این تحلیل لحاظ می شود. 
نتایج تحلیل ســاختاری در قالب خروجی  های نرم افزار میک.مک قابل دریافت است. 
هر یک از متغیر ها براســاس مجموع نمرات اثرپذیری و اثرگذاری شــان، دو عدد به خود 
اختصاص می دهند که این دو عدد یک مختصات را تشکیل داده و جایی روی نقشه  های 
میک.مک می یابد. محل قرارگیری این نقطه  ها روی نقشه  ها مشخص می کند جایگاه متغیر 
در سیستم کجاست و درباره شیوه نقش آفرینی آن در شبکه روابط متقابل بین متغیر ها 
چه تحلیلی قابل ارائه اســت. ســاده ترین مدل تحلیل این نقشه ها، تقسیم نقشه به چهار 
بخش اســت. دو  محور افقی و عمودی نشــان دهنده میزان وابستگی )اثرپذیری( و نفوذ 
)اثرگذاری( هســتند. اگر میزان اثرگذاری را از نیمــه به قبل، مقدار کم و از نیم به بعد، 
مقدار زیاد در نظر بگیریم و با همین منطق درباره میزان اثرپذیری نیز دسته بندی داشته 

1. Micmac
2. Potential
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باشــیم، چهار ناحیه شکل می گیرد که در آنها با وقوع همزمان اثرگذاری و اثرپذیری کم 
و زیاد مواجه هســتیم. اما فراتر از در اختیار داشــتن این خروجی ها، الزم است از برخی 

الگو های تحلیلی برای تفسیر این خروجی  ها کمک گرفته شود. 
الگو های متفاوتی برای تحلیل نقشه  های میک.مک و دسته بندی متغیر ها ارائه شده که 
در برخی موارد با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به عبارت دیگر تنها یک الگو برای دسته بندی 
متغیر ها و نام گذاری آنها وجود ندارد. )موالیی و دیگران، 1395( الگوی آرکید و همکاران 
)1999( را که یکی از شناخته شده ترین الگو های تحلیل نتایج است در شکل 3 مشاهده 
می کنید. این الگو بخش  های مختلف یک نقشــه میک.مک را نام گذاری کرده اســت. در 
این پژوهش همین الگو برای تحلیل برگزیده شده، چرا که در کتاب  های مرجع رویکرد ال 
پراسپکتیو که همگی با مشارکت میشل گوده نوشته  شده است، اغلب به این الگو ارجاع 
داده شــده و از آن استفاده شده است. ســایر الگو های تحلیلی در برخی مقاالت معرفی 

شده اند اما تاکنون اجماعی درباره کیفیت و اعتبار باالی آنها حاصل نشده است. 

متغیرهای بیرون شده

متغیرهای نافذ متغیرهای تقویت کننده

متغیرهای هدف

تعیین کننده

طی
حی

ی م
ها

یر
تغ

وذم
 نف

س
قیا

م

مقیاس وابستگی

متغیرهای 
اهرمی ثانویه

نتایج

ک
ی ریس

رها
تغی

م

متغیرهای تنظیم کننده

متغیرهای وابسته

شکل 3: عناوین گروه  های متغیر ها در نقشه وابستگی )اثرپذیری( نفوذ )اثرگذاری( )آرکید و 
دیگران، 1999: 13(

نتایج
در قــدم اول انجام تحلیل ســاختاری، 51 متغیر مؤثر بر کیفیت محتوای فضای مجازی 
آن چنان که توضیح دادیم فهرست  شد. قدم دوم، توصیف روابط متقابل متغیر ها و تشکیل 
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ماتریس روابط متقابل بوده که پس از تکمیل ماتریس، تحلیل ها با اســتفاده از نرم افزار 
انجام شــده اســت. در جدول 1 نتایج حاصل از تحلیل روابط متقابل متغیر ها را مشاهده 
می کنید. همان گونه که دیده می شود، به ازای روابط متقابل مستقیم و غیرمستقیم دو بار 
تحلیل میک.مک انجام گرفته و به ازای هر تحلیل دو مقدار نفوذ )اثرگذاری( و وابســتگی 

)اثرپذیری( مشخص شده است. 
جدول ۱: نتایج حاصل از تحلیل ساختاری متغیر های تعیین کننده کیفیت محتوا در افق ایران ۱4۰4

عوامل مؤثر بر آینده کیفیت محتوا
شماره و عناوین )مخفف 

انگلیسی( متغیر های 
روی نقشه ها

تحلیل اثرات 
مستقیم

تحلیل اثرات غیرمستقیم 
محاسبه شده با ضرب ماتریس

وابستگینفوذوابستگینفوذ

1Iranians185419275314298150801101975فعاالن تولید و توزیع محتوا در ایران

2Images31394070433373693237131684تصاویر متناقض از آینده مطلوب

3Income166219123715837161704879375قابلیت  های درآمدزایی از محتوا

4Freedom315336444863014129360230506گردش آزاد محتوا در فضای مجازی

5Types29206888974569420053028098تحوالت شکل  های محتوا

6Global-Pro38249879325479810481129501فعاالن تولید و توزیع محتوا در جهان

7Platform3819771179025987663103637تحوالت بستر غالب تبادل محتوا

8Management1211247269122926509526353امکان  های کاربردی مدیریت محتوا

9Users51389666984902616660815167امکان  های کاربران

10Process23345506213553416413364604جریان  های محتوا

11Models3917924309693899559053118تحوالت مدل  های ارتباطی

12Taste12361665263411256005321126تغییر ذائقه و شیوه مصرف کاربران

13Values20262330977690457081916909تغییر ارزش ها، نگرش  ها و هنجار های فرهنگی

14Demography13214659819371420117842تغییرات جمعیتی

15Social-Cap722962115428067089848969سرمایه اجتماعی

16Literacy1171203542174222075973409سواد رسانه  های نوین

17Connection28322531636997568993001273اتصال به جای ارتباط

18Crimes18222379593843665336156328آسیب  های فضای مجازی برای شهروندان ایرانی

19Influence14261587426155063289439405تحوالت گروه  های مرجع

20Individual249609400403844742109096رشد فردگرایی
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انگلیسی( متغیر های 
روی نقشه ها

تحلیل اثرات 
مستقیم

تحلیل اثرات غیرمستقیم 
محاسبه شده با ضرب ماتریس

وابستگینفوذوابستگینفوذ

21Glocal174332376859412699742672گسترش جهان ـ محلی شدن

22Generation225534411254832643797514تحوالت نسلی

23Eco-Iran30123655709445417393645043تالطم  های اقتصادی ایران

24Relaed-Ind175018870753385117226505150گردش مالی صنایع مرتبط با محتوا در ایران

میزان سرمایه گذاری در کسب وکار های 
25Investment234626846933653153021409151دیجیتالی ایران

26Price1032838697513970298679554قیمت تمام شده دسترسی ایرانی ها

27Eco-System32103796920993328000376082نظام اقتصادی ایران

28Attention34248773226893711889579030اهمیت یافتن اقتصاد توجه

29Currency155378286028833008954030رواج پول  های مجازی

30CopyRight11479830190940121888908146قوانین حقوق مالکیت معنوی در ایران

31Rules-IR145320783702879151318993655قوانین ایرانی مرتبط با فضای مجازی

32Religious183421854444269102761347995نقش نهاد های دینی در فضای مجازی

33NetNeutral186773261034602335773473سرنوشت جهانی بی طرفی شبکه

34Rules-Wrld33201056672693196815507678قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی

35Env-Crsis5448089614853477212498پیامد های زیست محیطی زندگی مدرن ایرانی

36Paperless92223937678181564363820حذف تدریجی کاغذ

37World-IR427550517733669242963385رابطه ایران با نظام غالب در جهان

38Iran-Polit21302821241688886318243042سیاست ورزی ایرانی در اینترنت

39Governance40274411276352391981000782کیفیت حکمرانی ایرانی در فضای مجازی

40MutedGroup5385908803200102725134602صدادارشدن اقلیت  ها و گروه  های خاموش

41CyberSecur412115412054478848418204تهدید های امنیت ملی فضای سایبر

42Pol-Shift812238636020406985296521تحوالت سیاست ورزی جهانی در اینترنت

تعیین کنندگی بازیگران حقوقی جهانی 
43Actors-Wrd43161478373370217206286092در اینترنت

44DigitalGap1342977790577380859258576شکاف دیجیتال

45Ir-Network36223706579809865585616688شبکه ایرانی

46Future-Net50121284474331724075160806شبکه  های ارتباطی آینده

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...



152

راهبرد فرهنگ/ شماره پنچاه و دوم/ زمستان 1399

عوامل مؤثر بر آینده کیفیت محتوا
شماره و عناوین )مخفف 

انگلیسی( متغیر های 
روی نقشه ها

تحلیل اثرات 
مستقیم

تحلیل اثرات غیرمستقیم 
محاسبه شده با ضرب ماتریس

وابستگینفوذوابستگینفوذ

47HCI-Techs3518846688062927666113020توسعه فّناوری  های تعامل انسان و ماشین

توسعه فّناوری  های جدید مرتبط با 
48Data-Techs4191300474868834951678417بهره گیری از داده ها

49Eman-Techs47101042970989424963027240توسعه فّناوری  های رهایی بخش

50Restrict31306864185218314012955011محدودیت  های دسترسی

51NBIC2782054781083416067632فّناوری های همگرا )شزان(

در جدول 2 نتایج تحلیل ماتریس اثرات مستقیم را مشاهده می کنیم. همان طور که 
در بخش روش توضیح داده شد، روابط بین متغیر ها پس از تحلیل  های کیفی، تبدیل به 
مقادیر کمی می شود که تشــکیل دهنده یک ماتریس خواهد بود. در پژوهش انجام شده 
ماتریسی با 51 سطر و ستون داشتیم که با درنظر گرفتن اینکه اثر هر متغیر بر خودش 
لحاظ نمی شــود، الزم بود درباره 2550 رابطه که هر کدام یک خانه ماتریس بودند، عدد 
مربوط مشــخص شود. از این تعداد در 1758 مورد رابطه متقابل بین متغیر ها تشخیص 
داده نشد که در ماتریس با عدد صفر نشان داده می شود. رابطه  های ضعیف بین متغیر ها 
که با عدد یک مشــخص می شــوند 286 مورد، رابطه  های متوسط که با عدد دو مشخص 
می شوند 245 مورد و رابطه  های قوی که با عدد سه مشخص می شوند تعداد 141 مورد 
بودند. همچنین در مواردی نیز تشخیص داده شد که اکنون رابطه ای وجود ندارد ولی در 
افق زمانی پیــش رو احتمال دارد رابطه ای به وجود بیاید. مجموع این 843 مورد روابط، 

4/32 درصد ماتریس را با عدد پر کرد. 

جدول ۲: نتایج تحلیل ماتریس اثرات مستقیم۱

90تعداد روابط ضعیف نهفته 7تعداد تکرار چرخش

43تعداد روابط متوسط نهفته1758تعداد عدم رابطه

38تعداد روابط قوی نهفته286تعداد روابط ضعیف

843مجموع245تعداد روابط متوسط

4/32 درصدنرخ پرشدگی141تعداد روابط قوی

1. Matrix of Direct Influences (MDI)
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براســاس مقادیر جدول 1 نقشه  های میک.مک ترسیم می شوند. اولین نقشه براساس 
مقادیر مربوط به اثرات مســتقیم بین متغیر ها به دســت می آید. آن چنان که در شکل 4 
مشــاهده می کنید، هر متغیر به صورت یک نقطه روی این نقشــه مشخص شده است و 
شماره متغیر قابل مشاهده است و از طریق جدول 1 می توان عناوین متغیر ها را مشاهده 
کرد. مختصات هر نقطه تشکیل شده از دو مقدار نفوذ )اثرگذاری( و وابستگی )اثرپذیری( 

است که در جدول 1 دیدیم. 
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شکل 4: نقشه تحلیل ساختاری براساس اثرات مستقیم

تفسیر نقشه اثرات مستقیم شکل 4 با استفاده از الگوی معرفی شده در شکل 3 انجام 
شده است. دسته بندی متغیر ها براساس این الگو، 9 گروه متغیر ها را تعیین کرده که روی 
شکل 4 برجسته شده اند. دسته بندی متغیر ها براساس این الگوی تفسیری به شرح زیر است: 

۱. متغیر تقویت کننده: امکان  های کاربران
۲. متغیر ریسک: تصاویر متناقض از آینده مطلوب 
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3. متغیر هدف: گردش آزاد محتوا در فضای مجازی
4. متغیر محیطی: رابطه ایران با نظام غالب در جهان

5. متغیر های نافذ: تعیین کنندگی بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت، کیفیت حکمرانی 
ایرانی در فضای مجازی، قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی، تحوالت شــکل  های 
محتوا، فعاالن تولید و توزیع محتوا جهانی، تحوالت بستر غالب تبادل محتوا، تحوالت 
مدل  های ارتباطی، شبکه  های ارتباطی آینده شبکه ایرانی، توسعه فّناوری  های تعامل 
انسان و ماشــین، توســعه فّناوری  های جدید مرتبط با بهره گیری از داده ها، توسعه 
فّناوری  های رهایی بخش، محدودیت  های دسترسی، تالطم  های اقتصادی ایران، نظام 

اقتصادی ایران و اهمیت یافتن اقتصاد توجه
۶. متغیر های تنظیم کننده: اتصال به جای ارتباط

7. متغیر های وابسته: 12 مورد
8. متغیر های اهرمی ثانویه: 5 مورد
9. متغیر های بیرون شده: 13 مورد

تحلیل اثرات متقابل غیرمستقیم
اولین تحلیل ساختاری براساس شناسایی و تحلیل اثرات متقابل مستقیم بین متغیر ها 
انجام شــد. از این رو زمانی که اثرات بین دو متغیر تخمین زده می شــود و قرار است 
نتیجــه آن در قالــب یک عــدد در ماتریس قرار گیرد، تأکید می شــود که تنها اثرات 
مســتقیم مدنظر قرار گیرد. در نتیجه جمع بندی این روابط مســتقیم، نمرات نفوذ و 
وابســتگی مربوط به متغیر ها استخراج می شود و براساس آن نقشه ترسیم می گردد و 
تفســیر های بعدی انجام می گیرد. اما در یک شــبکه از اثرات متقابل، همه اثرات بین 
متغیر ها به شــکل مســتقیم نیست و روابط غیرمستقیم و با واسطه نیز در شبکه روابط 
بین متغیر ها دارای اهمیت اســت. نرم افزار براساس محاسبات ریاضی از طریق »ضرب 
ماتریس در خودش« تا رســیدن به مقادیر بهینه این مقادیر غیرمســتقیم را محاسبه 
می کند. )موالیی و دیگران، 1395( بر همین اساس ماتریس پایه اثرات متقابل مستقیم 
در این پژوهش مبنا قرار گرفت و پس از هفت بار تکرار ضرب در خودش مقادیر بهینه 

حاصل شد. )جدول 3(
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جدول 3 چرخش ماتریس اثرات مستقیم تا رسیدن به مقدار بهینه برای اثرات غیرمستقیم

وابستگی | وابستگی هانفوذ | نفوذهاتعداد چرخش

۲% 99/19% 99/57

3% 99/84% 99/43

4% 99/84% 99/42

5% 100/66% 100/44

۶% 100% 98/84

7% 99/51% 100/15

8% 100% 100

نتیجه این عملیات ریاضی، رسیدن به مقادیر اثرات غیرمستقیم بین متغیر ها بود که 
نتایج آن در ســتون  های آخر جدول 1 ارائه شــده است. براساس این مقادیر، بار دیگر با 
مبنا قرار دادن مقادیر نفوذ و وابستگی غیرمستقیم نقشه میک.مک رسم می شود که در 

شکل 5 مقادیر جابه جایی آن را مشاهده می کنید. 
براساس مقادیر غیرمستقیم، ابتدا نقشه ای همانند آنچه در شکل 4 برای اثرات مستقیم 
دیدیم، برای اثرات غیرمســتقیم نیز به دســت می آید. در شکل 5 مقادیر جابه جایی بین 
نقاط مربوط هر متغیر در نقشــه  های اثرات مســتقیم به اثرات غیرمستقیم را می بینیم. 
آن چنان که قابل مشاهده است مقادیر جابه جایی برای متغیر ها متفاوت است و این بدان 
معناست که اثرات غیرمستقیم متغیر ها نیز دارای مقادیر متفاوتی است. بیشترین میزان 
جابه جایی در بین متغیر های دارای اهمیت در این نقشه مربوط به چند متغیر است. متغیر 
»تعیین کنندگی بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت« در تحلیل اثرات مســتقیم در رتبه 
چهارم باالترین میزان نفوذ در شــبکه متغیرهاســت. همان طور که در شکل 5 مشخص 
است، این متغیر در تحلیل اثرات غیرمستقیم به رتبه یک صعود کرده که نشان می دهد 
اثرات غیرمســتقیم این متغیر بسیار باالســت. از دیگر تغییرات قابل توجه درباره نفوذ 
متغیرها، جابه جایی جایگاه متغیر »سرنوشــت جهانی بی طرفی شبکه1« است. این متغیر 

1. بی طرفی شبکه )Net Neutrality( بر این ایده استوار است که شرکت های توزیع کننده اینترنت باید با همه 
داده ها در اینترنت به نحو یکسان رفتار کنند. در نتیجه اعمال تبعیض براساس کاربر، محتوا، وب سایت، پلتفرم، 
اپلیکیشــن، نوع ابزار الصاق شده یا نحوه مقررات گذاری پذیرفتنی نیست. در ایاالت متحده آمریکا، کمیسیون 
ارتباطات فدرال با قدرت گرفتن جمهوری خواهان در سال ۲01۷ قوانین حامی بی طرفی را لغو و نگرانی جدی 

درباره آینده اینترنت به وجود آورده است. )کسترنکس، ۲01۷(

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...
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در تحلیل اثرات مستقیم در رتبه 28 نفوذ و در نیمه پایین نقشه قرار داشت، حال آنکه 
در تحلیل اثرات غیرمســتقیم به رتبه 11 و نیمه باالی نقشــه صعود کرده است. متغیر 
»رواج پول  هــای مجازی« نیز از رتبه 35 به 22 و متغیر »قوانین جهانی مرتبط با فضای 
مجازی« از رتبه 14 به 4 رسیده که نشان دهنده اثرات غیرمستقیم قابل توجه آنهاست. 
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شکل 5: نقشه تحلیل میک.مک جابه جایی اثرات مستقیم به غیرمستقیم

تحلیل اثرات متقابل نهفته
برای انجام تحلیل اثرات متقابل نهفته، بار دیگر با مبنا قرار دادن مقادیر نهفته نقشه میک.

مک ترسیم می شود که در شکل 6 مقادیر جابه جایی آن را مشاهده می کنید. باید توجه 
کرد که اثرات نهفته مربوط به هر یک از متغیر ها ممکن اســت در سیســتم فعال شوند و 
یا نشوند. نقشه اثرات متقابل نهفته با فرض فعال شدن همه اثرات نهفته ترسیم می شود 
که معموالً در عالم واقع، فعال شــدن همه اثرات نهفته به وقوع نمی پیوندد و ممکن است 
تنها چند مورد از این اثرات بالفعل شوند. در نتیجه مجموع مقادیر جابه جایی ایجادشده 

بین اثرات مستقیم و اثرات نهفته دارای معانی قابل توجهی برای ما هستند. 
با استفاده از مقادیر جابه جایی بین اثرات مستقیم و اثرات نهفته در شکل 6 می توان، 
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متغیرهایی را که دارای ظرفیت بالقوه تغییر جایگاه هســتند شناسایی کرد. در میان 51 
متغیر، چند مورد دارای ظرفیت بالقوه بســیار بــاال برای تغییر جایگاه و تحت تأثیر قرار 
دادن کل سیســتم هستند. در نیمه باالی نقشه متغیر »شبکه  های ارتباطی آینده« دارای 
اهمیت ویژه است. این متغیر که دارای 24 واحد اثر نهفته است، در صورت بالفعل شدن 
اثرات نفهته اش از جایگاه دوم نفوذ به جایگاه اول خواهد رسید. در نیمه پایین نقشه نیز 
»فّناوری های همگرا )شزان(1« درصورت آشکار شدن همه اثرات نهفته اش می تواند از رتبه 
51 نفود به رتبه 26 نفوذ برسد و با 23 واحد دارای قابلیت اثرگذاری نهفته زیادی است. 
دیگــر متغیر های دارای اثرات نهفته باال عبارت انــد از »جریان  های محتوا« با قابلیت 17 
واحد نهفتگی که می تواند از رتبه 23 به 14 برســد، »توسعه فّناوری  های تعامل انسان و 
ماشین« با قابلیت 15 واحد نهفتگی پتانسیل صعود از رتبه 12 به 6 دارد و »رواج پول  های 
مجــازی« می تواند بر اثر 14 واحد نهفتگی از رتبه 35 به 24 برســد. این اثرات نهفته تا 

پایان زمان افق مورد توجه در این پژوهش، قابلیت بالفعل شدن دارند. 

شکل ۶: نقشه تحلیل میک.مک جابه جایی اثرات مستقیم به نهفته
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1. فنّاوری هــای همگرا را که نتیجه همگرایی مجموعه چهار فنّاوری شــناختی، زیســتی، اطالعات و نانو و 
شکل گیری موج چهارم است به اختصار فنّاوری های »شزان« )NBIC( می گویند. )رک: پایا و دیگران، 1۳۹0(

مطالعه  ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ...
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جمع بندی و نتیجه گیری
در ایــن پژهش، 51 متغیر و عامل تأثیرگذار بر آینده کیفیت محتوای فضای مجازی در 
افق ایران 1404 با استفاده از روش تحلیل ساختاری در چارچوب آینده نگاری راهبردی 
مکتب فرانسوی تحلیل شدند. نتایج نشان داد این متغیر ها دارای روابط متقابل گسترده 
بــر یگدیگر و در نتیجه این اثرگذاری  هــا و اثرپذیری  های متقابل، دارای قدرت نفوذ های 
متفاوتی در شــبکه متغیر ها هستند. تحلیل اثرات مســتقیم نشان داد متغیر های دارای 
بیشــترین نفوذ در شــبکه به ترتیب عبارت اند از: 1. امکان  های کاربران؛ 2. شــبکه  های 
ارتباطی آینده؛ 3. توسعه فّناوری  های تعامل انسان و ماشین؛ 4. تعیین کنندگی بازیگران 
حقوقی جهانی در اینترنت؛ 5. رابطه ایران با نظام غالب در جهان؛ 6. توسعه فّناوری  های 
جدیــد مرتبط با بهره گیــری از داده  ها و 7. کیفیت حکمرانی ایرانی در فضای مجازی. از 
این هفت متغیِر دارای بیشترین نفوذ، پنج مورد در سطح بین المللی و دو مورد در سطح 
ملی تعریف می شوند. از منظر وابستگی یا اثرپذیری نیز بیشترین امتیاز به ترتیب مربوط 
به این متغیرهاست: 1. قابلیت  های درآمدزایی از محتوا در ایران؛ 2. فعاالن تولید و توزیع 
محتوا در ایران؛ 3. گردش آزاد محتوا در فضای مجازی در ایران؛ 4. قوانین ایرانی مرتبط 
بــا فضای مجازی؛ 5. گــردش مالی صنایع مرتبط با محتوا در ایــران؛ 6. قوانین حقوق 
مالکیت معنوی در ایران و 7. میزان سرمایه گذاری در کسب وکار های دیجیتالی ایران. از 
این هفت متغیر هر هفت مورد در ســطح ملی تعریف می شــوند. نسبت باالی متغیر های 
بین المللی دارای نفوذ )اثرگذاری( باال به متغیر های ملی دارای وابستگی )اثرپذیری( زیاد 
در بین رتبه  های اول نشان می دهد که کیفیت محتوا در آینده پیش رو بیشتر از آنکه از 

متغیر های ملی اثر پذیرد، وابسته به متغیر های سطح جهانی است. 
اما تحلیل  های ســاختاری با اســتفاده از نرم افزار میک.مک امکان وارد کردن هر دو 
مقدار نفوذ و وابستگی را به صورت همزمان ممکن می کند. با استفاده از الگو های تحلیلی، 
نقشــه  های جایگاه متغیر ها تفسیر شد و نتایج نشان داد در میان 51 متغیر برخی دارای 
اهمیت ویژه هستند. »امکان  های کاربران« به عنوان متغیر تقویت کننده مشخص شد. این 
متغیر دارای نفوذ بسیار باال در سیستم و در عین حال وابستگی است که خاصیت بومرنگی 
در آن ایجاد می کند. در اینجا منظور از »امکان  های کاربران«، مواردی شــامل امکان  های 
ناشــناس ماندن هویت تولیدکنندگان محتوا، امکان  های شخصی ســازی دریافت محتوا 
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برای کاربران، امکان مصرف »هنگام درخواست1« و عدم نیاز به مالکیت محتوا، امکان های 
مشــارکت در تولید و توزیع محتوا، امکان دریافت محتوای زبان خارجی از طریق ترجمه 

هم زمان پیشرفته و مواردی از این دست است. 
همچنین »تصاویر متناقض از آینده مطلوب« به عنوان متغیر ریســک شــناخته شد. 
متغیر های ریســک، نقاط گسست و انفصال احتمالی سیســتم اند. در توضیح این متغیر 
می توان به نتایج تحلیل اسناد باالدستی و مصاحبه های پژوهشی با خبرگان، سیاست گذاران 
و مدیران حوزه های مرتبط اشاره کرد که نشان دهنده اختالف نظر مدیران و سیاست گذاران 
در تصویــر مطلــوب محتوا در ایران و همچنین اختالف نظر بیــن خبرگان حاکمیتی و 
بخش خصوصی بود. این یافته به طور خاص می تواند مورد توجه نهاد های سیاســت گذار 
در حــوزه فضای مجازی قرار گیرد. در صدر این نهاد ها »شــورای عالی فضای مجازی« و 
سپس »شورای عالی انقالب فرهنگی« قرار دارند. در این نهاد ها که اعضای آنها ترکیبی از 
افراد حقیقی و نمایندگان حقوقی دستگاه های مرتبط اند، بخش قابل توجهی از ذی نفعان 
مرتبــط با فضای مجازی حضــور دارند. از این رو پس از طــرح دیدگاه های متفاوت این 
ذی نفعان و بحث و تبادل نظر، اجماع سازی بر سر تصویر مطلوب آینده موضوعات فرهنگی 
و ارتباطــی و به طور خاص کیفیت محتوای فضای مجازی که مدنظر این مقاله اســت از 
این نهاد ها انتظار می رود. این پژوهش نشان می دهد وجود تصویر واحد از آینده مطلوب 
دارای جایگاهی کلیدی است و نقش متغیر ریسک را ایفا می کند و تحقق آن می تواند از 

جمله اولویت  های این شورا ها باشد. 
متغیر با اهمیت دیگر »گردش آزاد محتوا در فضای مجازی« است که در جایگاه متغیر 
هدف قرار گرفت. متغیر های هدف از نتایج تکامل سیستم اند که دستکاری در آنها می تواند 
مســیر سیســتم متغیر ها را تغییر دهد. منظور از گردش آزاد در اینجا آزادی در تولید، 
ارسال و بازنشر محتوا و آزادی در دریافت، ذخیره سازی، نگهداری و مصرف محتوا است. 
دیگــر متغیر حائز توجه »رابطه ایران بــا نظام غالب در جهان« در جایگاه متغیر محیطی 
قرار گرفته که هرچند به ظاهر ارتباط مستقیمی با موضوع کیفیت محتوا ندارد، اما متغیر 

بااهمیتی در محیط دور مرتبط با موضوع است. 
همچنین تعداد قابل توجهی از متغیرها، به عنوان متغیر نافذ شناخته شدند که عبارت اند 
از: تعیین کنندگی بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت، کیفیت حکمرانی ایرانی در فضای 

1. Ondemand
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مجازی، قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی، تحوالت شــکل  های محتوا، فعاالن تولید 
و توزیع محتوا جهانی، تحوالت بســتر غالب تبادل محتــوا، تحوالت مدل  های ارتباطی، 
شــبکه  های ارتباطی آینده شــبکه ایرانی، توســعه فّناوری  های تعامل انسان و ماشین، 
توسعه فّناوری  های جدید مرتبط با بهره گیری از داده ها، توسعه فّناوری  های رهایی بخش، 
محدودیت  های دسترسی، تالطم  های اقتصادی ایران، نظام اقتصادی ایران و اهمیت یافتن 
اقتصاد توجه1. ویژگی این متغیر ها قدرت نفوذ باال و وابســتگی کم  آنها به شــبکه روابط 
متغیرهاســت. اثرات هر کدام از این متغیر ها بر محتوای فضای مجازی می تواند موضوع 

پژوهش مستقل دیگری باشد. 
در این پژوهش عالوه بر تحلیل اثرات مستقیم، با استفاده از امکانات نرم افزاری، تحلیل 
اثرات غیرمســتقیم متغیر ها نیز انجام شد و نتایج نشــان داد متغیر های تعیین کنندگی 
بازیگران حقوقی جهانی در اینترنت، سرنوشــت جهانی بی طرفی شــبکه، رواج پول  های 
مجازی و قوانین جهانی مرتبط با فضای مجازی دارای اثرات غیرمستقیم قابل توجه اند که 
می تواند نفوذ آنها در شبکه روابط متغیر ها را افزایش دهد. همچنین تحلیل اثرات نهفته 
نیز نشان داد متغیر های شبکه  های ارتباطی آینده، فّناوری های همگرا )شزان(، جریان  های 
محتوا، توســعه فّناوری  های تعامل انسان و ماشین و رواج پول  های مجازی، دارای مقادیر 
قابل توجه اثرات نهفته هستند که در صورت آشکار شدن می توانند تحوالت قابل توجهی 

در حوزه کیفیت محتوا رقم بزنند. 
رصــد تحوالت این متغیر های دارای اثرات نهفته برای دســتگاه ها و نهاد های مرتبط 
ضرورت باالیی دارد. همان طور که گفته شــد آشــکار شدن اثرات نهفته این چند متغیر 
می توانــد دارای اثــرات قابل توجهی باشــد و از این رو زیر نظر داشــتن این تحوالت از 
ضرورت هاســت. در این خصــوص مجموعــه نهادهایی که در جایگاه سیاســت گذاری و 
مقررات گذاری فضای مجازی فعالیت می کنند الزم است توجه ویژه به این عوامل داشته 
باشند. انجام پژوهش های طولی و مداوم و در صورت لزوم راه اندازی گروه های پژوهشی ویژه 
برای رصد تحوالت این متغیر ها، زمینه ساز کسب آمادگی الزم برای مواجهه با آینده پیش 
رو است و از غافل گیری در برابر تحوالت پرشتاب جلوگیری کند. این مهم می تواند مورد 
توجه نهادهایی مانند مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز این چنینی قرار گیرد. 

1. Attention Economy
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