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Abstract
In today's world, the media have a special and unique place in the management of public
opinion, so that political systems try to use the media to guide and engineer
comprehensive values and attitudes. In fact, the media is one of the most important tools
for managing social dynamics and because of this important function, it has a direct
impact on national cohesion and ultimately national security of countries. The purpose
of this study is to explain the Strategic foresight in the management of social change
and promotion of national security through the role of IRIB. Accordingly, the main
hypothesis of the research is that the IRIB will improve and increase the level of national
security through the management of social change based on forecast and foresight along
with using Islamic-Iranian teachings. It should be noted that in this essay, the
qualitative-quantitative methods and closed questionnaire have been used. The results
of statistical tests of this research (correlation and linear regression) show that the on
the one hand, IRIB’s management of social change has a positive effect on increasing
the national security and on the other hand, strategic foresight has also an effect on the
management of social change. Finally, the Strategic foresight of IRIB in managing
social change with Islamic-Iranian teachings will promote and increase the level of
national security of the country.
Keywords: Strategic Foresigh, Social Change Management, National Security, IRIB
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چکیده
رسااه هه در د یهی امروز جهیگهه ویژه و منحصاار دردی در مریریا ادرهر ومیم دار ر؛
طیری ک ظهمههی ساایهساا می م کننر از رسااه هه رای هرایا و مهنرساا ارز هه و
گر ههی جهمع اسااادههده کننرر در وارع رساااه هه یر از مهممرین ا زارههی مریریا مغییر و
شمهر م آینر و واسط این کهرکرد مهم ،مأثیر مسدقیم در ا سجهم مل
محیالت اجدمهو
و در ههیا امنیا مل کشاایرهه م گذاردر پژوهش حهضاار رآ سااا ک قش سااراوساایمه را ه
کهر سااا آینره گهری راهبردی در مریریا مغییرات اجدمهو و ارمقهء امنیا مل کشاایر مبیین
کنرر ر این ا سهس ،در ضی ا سل پژوهش این ا سا ک سراو سیمه از طریق مریریا مغییرات
اجدمهو مبدن ر پیش ین و پیشمر یری و ه هرهگیری از آمیزهههی اساایم -ایرا میجب
این مسهل از رو ههی کیه -
ارمقهء و ادزایش سطح امنیا مل خیاهر شرر رای پهسخگیی
کم و پرساااشااانهم ساااد اسااادههده شاااره اساااار دهی حهسااا از آزمی ههی آمهری این
پژوهش(همبسااادگ و رگرسااایی خط شاااه م دهر ،مریریا مغییرات اجدمهو میسااا
سراو سیمه ر ادزایش امنیا مل ک شیر مأثیر مثبا دارد و از سیی دیگر آینره گهری راهبردی
یز ر مریریا مغییرات اجدمهو مأثیر داردر در ههیا یز آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه در
مریریا مغییرات اجدمهو ه آمیزهههی اسااایم  -ایرا میجب ارمقهء و ادزایش ساااطح امنیا مل
کشیر خیاهر شرر
واژگان کلیدی :آینره گهری راهبردی ،مریریا مغییرات اجدمهو  ،امنیا مل  ،سراوسیمهر
تاریخ دریافت 00/06/14 :تاریخ بازبینی 00/08/04 :تاریخ پذیرش01/02/07 :
فصلنامه راهبرد  ،سال  ،31شماره  ،1پیاپی  ،102خرداد  ،1401صص 37-1

 .1مقدمه و بیان مسئله
محل ی روا رررت ،یهزم نر درک ویژگ ههی مد مهیز اشااا ره و درآی نر ههی
ارمبهطهت اجدمهو شااره اسااا ک در جهمب شاابر ای ،هم رسااه ههی جمب و هم
شاابر ههی مبهمل و ادق ارمبهطهت را ک حی ایندر ا و ارمبهطهت ساایم شاار
گردد  ،شهم م شید (ک سدلز ,1394 ,صر  9ر ازطرد امنیا مل  ،سدی دقرات و
وهم قه و حیهت یک جهمب اساااا و حرمی مهم و حیهم اساااا ک رددهرهه و
سیه ساههی داخل و خهرج ک شیرهه و یز ادراد جهمب  ،دهرغ از گرایشهه ،سلیق هه
و اخدیدهت ،در میرد سیه ا و په سراری از آ و مقه ل ه مهریرههی مرمب  ،همجها
و هم ظر ر و ر سه ههی یین یز مأثیر چ شمگیری ر سیه شر هییا ،یبن ُبر
اجد مهو امن یا ای هه م کن نر (وظیم  ,1395 ,صر  235ر مجر ج نگ سااارد و
امههرهت یمرر اخیر یز شااه داده اسااا ک ظهم ساالط  ،جهی ممرکز ر رررت
سااخا و سااری هزین ههی گزای و گهه جبرا هپذیر و ادزایش منهمر ملماهه و ایجهد
هزارا مه ع جریر ر سر راه میسب منهدع و منهباههیش در ارص قهط جهه  ،ر دو
وهم اردصااهد و درهنگ ممرکز و اهرای و راهبردههی میسااب طلبه و هژمی خید را
در رهلبههی مدههوت ،جذماب و دور از ایجهد حسااهساایا و محریک احسااهسااهت و
مبلقهت ملم دیگر ک شیرهه د به م کنرر راهبرد ظهم سلط در گ سدر حیزه هیذ،
مأمین و مضااامین منهدع ،اسااادههده از رو ههی رمادزاری و هیذ ر هم ریزیشاااره،
مسهلماآمیز و لنرمرت در جیامع هری اسار در این آوردگهه یین و کشمرشههی
خهمی چنروجه و زیرساااطح  ،رساااه هه قش ممدهز و ریل ر وهره دار ر،
چراک امروز جهمب شااری ومرمها از طریق محی گساادردهای از رسااه ههی جمب ،
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مریریا و هرایا م شااای ر مه حرمی ک رخ از ساااهحب ظرا ر این هور ر ک
«رساااه ههی جمب مه نر هیای ک در آ هس م کشااایم ،در هر میربید وجید
دار ر» (کروم & هیینس ,1391 ,صر  27و «چنه رد گسااادردهای دار ر ک
اومهق میده هه راه م یه نر و هیچ حیزهای یساااا ک در پرمی امیان آ بهشااار»
(ساااهرو خه  ,1393 ,صر  10از منظر جهم ب شااا نهخد یز «رساااه هه قش
مبیینکن نرهای در م مهم ا بهد ز رگ روزا ا سااااه هزی م کن نرر اهم یا
جهمب شنهخد ر سه هه ،درامر از محدیای پیهمههی ر سه ای ا سار ر سه هه همچنین
ر چگی گ دهم مه از جهه و مبهم مه ه دیگرا مأثیر م گذار رر وبهرت دیگر
ر سه ههی جمب جزء جرای هپذیر دراینر روا اجدمهو ا رر مأثیر ر سه هه -چ در
محدیا و چ در درآینر – در ممهم ورساا ههی جهمب ا رهر هپذیر اسااا»ر (کروم &
هیینس ,1391 ,صر 47-45
از آ جه ک آینره گهری راهبردی منزل خلق و ارائ مصاااییری مطلیب از آینره
رسه هیشمنر را در دو
جیامع وسهزمه ههی رسه ای اسا و راهبردههی هئ شر
پلدهرم رودکسا و رود نر دراهم م کنر ،سراوسیمه هگزیر اسا در پرمی آمیزهههی
اساایم و ه الههم از مفله هه و شااهخ ههی رسااه کهرآمر و حرد ای ایههی قش
مفثر در مریر یا مغییرات اجد مهو پرداخ د و در ارم قهء ساااطح امن یا مل مفثر
وکهرآمر جلیه کنرر ر این ا سهس ،دغرغ پژوهش حه ضر ،یهددن په سخ منه سب این
ر هم ریزی گسااادرده ظهم سااالط رای مضااابی و
مسااا ل اساااا ک ه میج
مدزلز کرد امنیا ملم جمهیری اسیم ایرا  ،ه اسدههده از پریره هیذ و مغییرات
اجدمهو و ر مبنهی پهرادایم درری ،درهنگ و سااابک ز رگ غر و همچنین ه
ا سدههده گ سدرده و هردمنر از ظردیا و رررت ر سه هه ازیک طری وکهر سا ولیم
ی نهرشااا د ای و دا ش و م ههرت ههی کهر ردی از رب ی آی نرهپژوه از طرد دیگر؛
سراو سیمه ونیا زرگمرین ،مفثرمرین ر سه سیم و م صییری حهکمید چگی
سااهم خید در مریریا مغییرات
م میا ر در چهرچیب آمیزهههی اساایم – ایرا
اجدمهو و حهظ و ارمقهء سطح امنیا مل کشیر مأثیرگذار هشرر
از زاو ی ای دیگر ،قش آی نره گهری راهبردی ساااراوسااای مه ک از ولیم یین
ینهرشاااد ای محسااایب م شاااید ونیا یک مدغیرمسااادق در مریریا مغییرات
اجدمهو ونیا یک مدغیر وا سااد چگی م میا ر هشاار و در این ساایرت چگی
منجر ادزایش امنیا مل ونیا مدغیر وا سد دیگر خیاهر شر و آیه اسهسها امنیا
مل از آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه مأثیر خیاهر پذیردا و مریریا مغییرات

5

راهبرد ♦ سه  ♦ 31شمهره  ♦ 102خرداد 1401

ونیا یک مدغیر م یه چگی ای ههی قش خیا هر کرد و این مغییرات
اجد مهو
منببث ازچ ویامل خیاهر ید و سراوسیمه ،مسدلزم ا جهم چ اررامهت هیشمنرا و
حرد ای درمنظیم رسه ای د یه در میاجه ه ولیم جریر اسا؟

.2اهداف وسؤاالت پژوهش
 .2.1اهداف پژوهش
.2.1.1هدف اصلی:

مبیین قش آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه در مریریا مغییرات اجدمهو و
ارمقهء امنیا مل
 2.1.2اهداف فرعی

 .1شنهسهی اثرات کهرگیری آینره گهری راهبردی از سیی سراوسیمه ر
مریریا مغییرات اجدمهو
 .2مبیین را ط ین آینره گهری راهبردی و مریریا مغییرات اجدمهو
 .3مبیین و شااانهساااهی اثرات مثبا مریریا مغییرات اجدمهو میسااا
سراوسیمه ر امنیا مل کشیر
 .2.2سؤاالت پژوهش
.1.2.2سؤال اصلی

سراو سیمه چگی م میا ر ه کهر سا آینره گهری راهبردی در مریریا مغییرات
اجدمهو و ارمقهء امنیا مل کشیر مأثیر گذارد؟
.2.2.2سؤاالت فرعی

 .1کهرگیری آینره گهری راهبردی ازسیی سراوسیمه ر مریریا مغییرات
اجدمهو چ مأثیری دارد؟
 .2را ط ین آینره گهری راهبردی و مریریا مغییرات اجدمهو چیسا؟
 .3آیه مریریا مغییرات اجدمهو می س سراو سیمه ر امنیا مل ک شیر
مأثیر مثبا دارد؟
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 .3پیشینه شناسی و واکاوی مفاهیم وادبیات تحقیق
 .3.1پیشینه شناسی تحقیق
مطهلبهت و ررساا پژوهشههی پیشااین مشااخ کرده اسااا ک آینره گهری
راهبردی مأثیر مثبد ر مریریا مغییرات اجدمهو و مبع آ ارمقهءساااطح امنیا
مل دارد ( راو و آیز هااهرت 1997 1،ر ا طیرکل مزی اا اسااال خروج هااهی
آینره گهری راهبردی کمک مصااامیم ساااهزی مریرا اساااار یرگ 2و همرهرا
( 2005ونیا کرد ر د بهل یا ههی آی نره گهری راهبردی در سااایرم میدق و م
م کنر ک رهدر راها رازی پژوهشهه ،ر هم ههی میدق جریر ،دراهم کرد شاارای
مصاامیم سااهزی ،هبید ارمبهطهت و حمهیا از راهبردههی محقیق و میسااب هشاارر
خروج دبهلیاههی آینره گهری راهبردی میس ا مبیهرههی رضااهیا مصاامیم گیرا ،
اهرای و درا در پیش ین ا رازهگیری م شاااید (پهلییکیا 2010،ر
دساااد یه
دیییس 200۸(3مأثیرات د بهل یا ههی آی نره گهری راهبردی در مریر یا مغییرات
اجدمهو را شااهم  :میسااب گهه لنرمرت مریریا وهل  ،شاانهسااهی ویام مفثر ر
و ضبیا جهری و آینره سهزمه  ،هبید ممرکز و هرایا راهبردی و ادزایش شبر ههی
داخل م دا رر
محقیقهت گذ شد ومرمها ر را ط م سدقیم ین آینره گهری و امنیا مل مدمرکز
یده اسااا ( ونیا مثه  :پهلرییا 2010،؛ امه در مقهل حهضاار ه مبرد یک مدغیر
میه ج جر یر ( مریریا مغییرات اجدمهو این را ط میرد ررسااا و محلی ررار
گردار روهر ک ( 2011ا بهد خلق ارز آینره گهری را چههر د سد مق سیم نری
م کنر :کههش ورم رطب یا 4:میزا غیرره کندر ید ورم رطبیا ک در محی
ایجهد شره ا سا را م سنجرر وبهرم شه م دهر ک ورم رطبیا در محی مه
چ ا رازه ره کندر ا سا؛ آغهز اررامهت داخل  5:سهزمه ههی ک مغییر هپیی سد را
مجر کرد ر د به رو ههی رای ادزایش ره لیا خید در پهسااخ هنگهم ،اجدنهب
از مهریرهه و کسب درساهه هسدنرر دروارع مبراد و ارز اررامهم را شه م دهر
ک در ساااهزمه ا جهمشاااره اساااا؛ مأثیر ر دیگرا رای اررام(6ساااهزمه هه ،ههدهه،
1 Brown and Eisenhardt
2 Bürgel
3 Davis
4 Reduction of uncertainty
5 Triggering internal actions
6 Influencing others to act
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دولاههی مل و دیگر ذینهبه  :مبراد و ارز اررامهم را شه م دهر ک در خهرن
ا جهمشاارها ر؛ مزایهی ثه یی 7:
از سااهزمه (میساا سااهیر سااهزمه و مصاامیم گیرا
مأثیرام را شه م دهر ک اهرای اولی ی دبهلیاهه بیدها ر ،امه ارز ا ضهد رای
سهزمه ایجهد کردها رر
درم قه ل « مریر یا اسااادرامژ یک رسااااه و ارا ئ مر مههیم جر یر
ییساانرگ وبرالبل ول وسااگری و ساایرامیرحسااین مربری ک در شااری
پژوهشههی ارمبهط ههر  1390شمهره 65چهپ ر سیره ا سا» پس از مبرد س
منظر و گهدمه حهکم ر مریریا اسدرامژیک رسه (رادیره  ،جه برارا و اسیح ،
مأثیر آ هه ر مههیم و مراح مریریا اسادرامژیک رساه پرداخد و از یک سای،
یهدد ههی محقیق ،ه هرهگیری از دیرگهه ههی خبرگه
منظیر اودبهر خشااایر
مریریا ا سدرامژیک و مریرا ر سه ای در ک شیر و ه ا سدههده از رو گروه که ی و
مرور م طهل بهت پیشاااین ،الزا مهت و میح ظهت کهرگیری مر مطلیب مریر یا
ا سدرامژیک رای سهزمه ههی ر سه ای ،ه مأکیر ر ر سه ههی ومیم ارائ شره
اسااا ودر دیج این محقیق دیرگهه اساایح و مطبیق  ،میرد پذیر اکثریا گروه
که ی ررار گرد د و در ههیا ،ر اساااهس این دیرگهه و پهرادایم ملهیق مریریا
اسااادرامژیک و ه روهیا میحظهت و الزامهت مطرح در این محقیق ،الگیی مریریا
اسدرامژیک در رسه ارائ شره اسار
در مقهل مروین آینره ههی محدم و مطلیب رسااه مل در دضااهی ایندر ا ک
دردصااالنهم پژوهشههی ارمبهط ساااه یساااا و یرم ههر  1393ییسااانرگ
چهپ رسیره اسا
وبرالبل ول وسرری،سیهو سلیامیه وههدی البرزی دویم
 ،یز این دیج رسایره ا ر ک ه میج حضایر ساراوسایمه در ورسا داخل و
ین الملل الزم اسااا ک این سااهزمه در آینره یز رای رره ا ه سااهیر رسااه هه و
اهرای و مبهل خید در محی رره د  ،شنهخا م سیر حرکا را سهس
د سدیه
مغییر و محیالت رساااه ای جهه پردازد ودر میه آینرهههی محدم در ده ساااه
آینره ،حضیر میازی در دضهی ایندر ا رای رسه مل ه امدیهز  94/44ا دخهب شره
اسا ک ه میج این آینره گری ،الزم اسا رسه مل ط ده سه آینره در کنهر
هرهمنری مساادق و یرسااه از ایندر ا رای جذب مخهطب
رسااه ههی سااند
مبهدرت یرزد.
7 Secondary benefits
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اهمیا رساااه ههی یین در درآینر خلق دا ش آینره پژوه وضااایح در دهی
ظرسنج و مصهحب هه یه شره اسا :چی ارزشمنرمرین اطیوهت از مبهم ه ادراد
در شاابر ههی ارمبهط ریی و شاابر ههی ک مهساایر و جذب دا ش آینره کمک
م کنر حهساا م شااید (هگر و یمن2014 ۸،؛ و در دوین و همرهرا  2014 9،و از
طریق این دا ش ههومههرمههی ساااهزمه هه پرداز اطیوهت مر یط آینره کمک
م کنرر ونیا مثه  ،در ش ساههی منظم پرداز اطیوهت و م شهرکد  ،اطیوهت
آینره گهری جمعآوریشااره حث و چهلش گذاشااد م شااید و در ههیا مهساایر
م شاااید ک ه کهرگیری آ رای ساااهزمه ارز ادزوده ایجهد م کنر ک منجر
مثه ادزایش ساااطح امنیا رخیاساااد از مریریا مغییرات
خلق مزیا رره د
اجدمهو رلمراد م شیدر
 .3.2مبانی نظری
 .3.2.1آیندهنگاری راهبردی

سهزمه هه در محی ههی پییه و پیچیره امروزه ،یهز رو جریر طراح راهبرد،
سهزمه ده و مریریا مغییر دار ر مه آینره خید را شر دهنرر ه میج پیش ین
مغییرات در حه وریع در داخ و خهرن ساااهزمه  ،آی نره گهری ک در ردار ره خلق
ارز و آینره گهری دردی هشااار ،م میا ر میا هی یک ساااهزمه را رای رویهروی ه
آی نره ادزایش دهر (او ر و همرهرا  10 2014 ,گه د محق قه  ،ارمبهط محرم ین
آینره گهری راهبردی و ارمقهء سطح وملررد وجید دارد (Haeffner, Leone, Coons,
)& Chermack, 2012ر یهدگیری سااهزمه  ،درآینر میلیر و اساادههده از دا ش جریر
ونیا وساایل ای رای هبید وملررد سااهزمه و ادزایش رره ا اسااا ( Cunliffe,
 ,2008صر  139-123ر رخ محققه یهدگیری سااهزمه را «درآینر هبید اررامهت
از طریق دا ش و درک هدر» مبری کردها ر )(Fiol & Lylesر هرهگیری از مزایهی
ارز خلقشاااره از ادغهم دبهل یا ههی آی نره گهری راهبردی در مریریا و ومل یهت
روزمره سهزمه  ،مسدلزم ایجهد ره لیاههی دردی و سی سدمههی منهسب رای میاجه
 11همرهرا  2015،ر
هیشمنرا ه محیالت اسا (ریشهرت و
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گهد محققه  ،یهدگیری مههرتههی جریر از ربی آینرهپژوه  ،شاارط اساال
سااهزگهری اسااا؛ یبن ره لیا سااهزمه رای احسااهس مغییرات در محی خهرج و
په سخگیی مدنه سب ه آ (وکیهمی 2015 ,در ده اخیر ،می سب ارد صهد دا شمحیر
طیر گ سدرده میرد پذیر وارع شره و قش ا سه س درآینرههی هی شمنرا سهزمه
دلی
خی مشخ شره اسا) (Serenko, 2013ر در این حیزه وملررد سهزمه
ظرد یا آ در ای جهد ،ا د قه و مروی دا ش منظیر ای جهد یآوری میرد می ج ررار
گردد اساااا (گهروین 200۸12ر این مبه هوث پیرایش مطهلبهم شاااره اساااا ک
را ط ین آینره گهری راهبردی و میساااب مههرت ههی جریر را ومیقها مشاااخ
 13همرهرا  2019 ،ک درساااهزمه ههی رساااه ای ،مسااادلزم ادزایش
کردها ر ( یمز و
میا منری وخلق مههرت ههی جریر و کهرگیری آ هه رای محقق مهمیریا ههی ذام
از ربی مریریا مغییرات اجدمهو اسااا ک در دیج ادزایش سااطح امنیا مل
منجر خیاهر شرر
 .3.2.2واکاوی مفهوم رسانه دراندیشه نظریه پردازان ارتباطی

هنگهم ک از رسااه سااخن میه م آیر ،ومرمها رسااه ههی جمب 14هظر
اسااار رسااه جمب از ظر لغیی مبنهی ا زاری اسااا ک از طریق آ م میا
طیر یر سه د سدر س پیرا کرد (دادگرا  30 :13۸2،ر ر سه ههی گروه
ادراد
مقسیم نری مدههوم شره اسا؛ مثیا رسه هه را منر و کنر مقسیم کردها رر رسه
ههی کنر 15،ک پیهم را ه مأثیر چشااامگیری مخهطب مندق م کنر؛ مث کدهب،
مث رادیی و ملییزیی ک پیهم را ه
مجل م  ،دیلم ههی پییه مهی وررر رساااه ههی منر16
سروا ی شدر مخهطب مندق م کنرر (جمب از یی سنرگه ( 9 :1377،درهنگ
و دیگرا  27 :13۸۸ ،ر در چ شم ا رازی دیگر ر سه هه سرد و گرم مق سیم شره
ا سار در این گهه  ،و سهی ارمبهط سرد ،شهم ا زار یه و سهیل ا سا ک میجبهت
م شهرکا ی شدر ا سه را دراهم م سهزد ؛ مه نر سمینهریه جل سهت حث ،اممه مک
رادیی ،سااینمه و کدهب را در زمره وسااهی ارمبهط گرم شاامهر م آورد ک
لیهه 17
زمی ن مشاااهرکا کمدری را دراهم م آور ر(ساااهروخه  45 :13۸3 ،ر جه دییی 1۸
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مبدقر ا سا ک ر سه ههی گروه از حیث دنهوری س د سد ه سدنر ،ر سه ههی
چهپ  ،الردرو یر  ،و مصییری؛ رسه ههی گروه چهپ شهم کدهب ،مجل و روز هم
و رسااه ههی الردرو یر شااهم ملییزیی  ،رادیی و ضااب ساایت و اخیراا دضااهی وب
م شااای رر همچنین رساااه ههی گروه مصاااییری یز شاااه م سااان با دیلم
م شید(درهنگ و دیگرا  27 :13۸۸ ،ر ر سه هه ه میج گ سدره پی شش ،سروا
ا دشهر و همچنین قشههی همپیشه نرهای ک دار ر ،سروا و ه هیذ دیقالبهدهای
ادرهر ومیم شر م دهنر و ه میج مخصص شر ولیم ،آ هه یز قشههی
راحد مطلی یاههی را ک
خهص رای خید پیرا کردها رر ر این اساااهس م میا
هریک از ر سه هه رای خید ایجهد کرده ا ر را ه ا رک مأم میحظ کردر ر سه در
ادرهر ومیم قش مهم هزی م کنر ،طیری ک حدم شههر ایجهد
شر ده
محرکهت اجدمهو در کشیرههی مخدل از طریق مبلیغهت رسه ای هسدیمر ویژه ک
ظهیر شبر مهر مهی ایندر ا و ویژگ ههی منحصر درد در قش رسه ای ،ویوه ر
ویژگ رساااه ههی دیگر ،رررت مضاااهوه ر رساااه هه در میل یر رررت رم داده
اسا(وهمری 15 ،1396 ،ر
 .3.2.3پارادایم استیالی تکنولوژی ارتباطی

در این پهرادایم رررت جهدوی و رریب ر سه هه ا شهره م شیدر ر سه ههی
ارمبهط جمب در جهمب  ،یر مهزی م کننر و هیچکس و هیچ چیز میا مقه ل ه آ هه
را راردر ریه اسا چنین رداشد از رسه هه ر اسهس پیشدرضههی اسا ک در
میرد جهمب و ا سااه شاار گردد اسااار مهممرین میساای از جهمب مهروض در
پهرادایم اساادییی مرنیلیژی ارمبهط « ،جهمب میده ای» 19اسااار در چنین جهمب ای،
ادراد منزوی و منهرد هساادنرر آ هه دارای هیچ هیید بیده و هیچ ارمبهط ه یرریگر
رار ر ،منهه مث شنههی کنهر سهح یه ری مهرکس20مث یک گی سیبزمین
راحد ره هرایا و کندر ا رر م میا ه اسااادههده از مبلیغهت و
هسااادنر ک
ر سه ههی ارمبهط جمب آ هه را شر گل ای از این سی آ سی ک شه رر ظر
م رسااار ،خشااا از ا ریشااا ههی پساااامرر یسااااهه مث ایره «درا واربیا» و
« شبی سهزی» یدریهر و همچنین خ ش از ایره « سرا سر ین» دیکی21،در این رویررد
جهی م گیر رر هدرین می سی رای و ضبیا و حهلا جهمب در این پهرادایم ،می س
9
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«ههکساال »«،22جرن اُرو » 23و «دیکی»ارائ شااره اسااار ایره « مل اسااررین »24اُرو و
ظری «جهمب ظهرم » دیکی ،حهک از و ضبید ا سا ک شه م دهر ،ا سه هه ه
مره یساامههی مخدل مرنیلیژیر  ،ارمبهط و ا ضاابهط  ،کندر و هرایا م شاای ر
(اُرو ( 1361 ,ههکسل ( 1366 ,دیکی137۸ ,
 .3.2.4آیندهنگاری راهبردی در رسانه

کهرکردههی راهبرد ،مأمیریا ،رسهلا ،هری و چشما راز در آینره گهری راهبردی،
مد مهیز و هرکرام قش مبیینکن نرهای در درای نر خلق و محقق چشاااما راز( آی نره
مطلیب دار ر و مبع آ  ،مأمیریاههی محیل رسه در مریریا مغییرات اجدمهو
یز دارای ویژگ هه و حیه اثرگذاری خهس اسا ک در جرو شمهره  1آمره اسار
جدول :1ویژگیهای آیندهنگاری راهبردی رسانه در مدیریت تغییرات اجتماعی (عیوضی & کیقبادی)1391 ,

آیندهنگاری راهبردی

رویکرد نحوه اثرگذاری بر مدیریت تغییرات اجتماعی
آیندهنگاری راهبردی و مدبرانه در مواجهه با محیط،
مخاطب و پیام ،عالوه بر این که مخاطب را در
جریان دریافت پیام ،فعال و صاحب اختیار و اراده
میداند و معتقد است مخاطبان به دلیل درک و
فهم ،باورها واعتقادات میتوانند دریافتهای
متفاوتی از پیامهای رسانهها داشته باشند و الزاما
مقهور رسانهها نیستند ،شرایط محیطی و محتوای
پیام را در جهت تأثیرگذاری بر مخاطب و
تأثیرپذیری از مخاطب ذیمدخل میداند و بر پایه
این روابط سهگانه به رعایت اصل تدبیر و
هوشمندی قائل است .در این رویکرد نظریاتی مانند
نظریه استحکام و نظریه استفاده و رضامند  ،ارتباط
شبکهای و نظریه تئاتر مباحثهای و نیز دیدگاههای
امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) در
خصوص مخاطبشناسی مورد توجه است.

ویژگیهای رویکرد
برخورداری از نظام فکری و
مبانی اعتقادی و ارزشی روشن و
معقول و چشمانداز به آینده
صداوسیما
ترجیح منافع وحدت و هویت
ملی و رضایتمندی عمومی بر
منافع و مصالح گروهها ،احزاب یا
جریانها و قدرتهای بانفوذ
احترام به فهم و شعور مخاطبان
و ایجاد فرصت تعامل مؤثر،
فعال و سازنده با آنان با هدف
به
اعتمادشان
افزایش
صداوسیما ،ثبات ،پایداری،
تعادلگرایی و کنشگرایی
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 .3.2.5چیستی تغییرات اجتماعی

مبری وهم میرد ربیل میه جهمب شنه سه در این ک مغییر چی سا؛ چ چیزی
مغییر م کنر؛ ویام مسبب مغییر کرامنر؛ جها مغییر کرام سما اسا و چنین
ساافاالم وجید رارد و همین امر ساابب مهریر و ا ههم در دهم مغییراجدمهو شااره
لحهظ مبنهی  ،م میا
ا سار رغم اخدیی ظرهه در خ صیص مغییرات اجدمهو
مشاااخصاااهم کل رای آ رشااامرد ک از مهممرین آ هه مراوم زمه و مأثیر پهیرار
اجدمهو اسااار مرور اد یهت میضاایع شااه م دهر در مطهلب مغییرات اجدمهو ،
ارمبهط مدقه ادراد و محی اجدمهو محیریا داردر
دو سااایرت خی ینه و ر ینه یه
در مجمیع ،ظری مغییرات اجدمهو
شره ا سا :در حهلا خی ینه ؛ مغییرات ،رو ر مرهمل جیامع ا سه را از پ سا
وهل مر مسااهی م کنرر در گهه ر ینه ؛ مغییرات اجدمهو جز خسااهرت ،مخریب و
رهم زد ظم میجید ثمری راردر یر مغییرات اجد مهو را مساااهوی ه م ره م
اجدمهو م پنرارد و دیگری آ را ادزایش مبهرضااهت و از دسااا رددن ثبهت و ظم
اجدمهو م دا ر (وییض مر  ,13۸6 ,صر  23ر
زوم واگی مغییر اجدمهو  ،دراینری ا سا از جهیگزین کم و کیه پریرهههی
اجدمهو ک ممرن ا سا ه ر هم و یه ر هم ه شر و م شدم ر چههر وج ا سا:
هییا مغییر ،سااطح مغییر ،دوره زمه و جها مغییر (واگی ,1373 ,صر  13ر در این
ک چ ول و ویامل هوث ایجهد مغییرات اجدمهو م شاااید ،دیرگههههی مدههوم
وجید دارد ،امه مه حر زیهدی جهمب شنه سه ر ویام ششگه واگی امههق ظر دار رر
از ظر واگی هر یک از ویام جمبیا ،مضااهد ،جبر اردصااهدی ،یآوری ،اشااهو و ظهم
م نهساااب جیامع و زمی ن ههی اجد مهو مأثیر
ره ی در ای جهد مغییرات اجد مهو
گذار ر (واگی ,1373 ,صر  20-15ر
 .3.2.6مدیریت تغییرات اجتماعی

رد ساایهر مهم در حیزه مغییر و محیالت اجدمهو این اسااا ک منشااهء این
مغییرات چیسا؟ و آیه این مغییرات هرایا شره و ه ر هم ریزی ا جهم گردد اسا یه
سااایرت امههر و در گیر و دار حیادا جهمب امههق م اددرر طیر کل مغییرات
س دسد مغییرات ر هم ریزی شره،
اجدمهو ک در جهمب رخ م دهنر را م میا
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مغییرات یم ر هم ریزی شره و مغییرات امههر مقسیم کرد ک ویژگ هه و مشخصهت
هر کرام از آ هه در جرو شمهره  2آمره اسار
رویکرد

جدول  :2ویژگیهای انواع برنامهریزی برای تغییرات اجتماعی (واگو)1373 ,
ویژگیهای برنامه ریزی
مبانی و بن مایههای فکری

ذر
مدیریت برنامهریزیشده (ابتکاری)

مدیریتی است که از طریق
سازوکارهای معیّن و
مشخّص و با اهداف از پیش
تعیینشده اعمال میشود .در
این مدیریت ،تالشهای
آگاهانه و یکدست برای
بهبود عملکرد نظامهای
اجتماعی و تغییر از وضع
موجود به وضع مطلوب
صورت میگیرد.

مدیریت نیمه برنامهریزیشده

مدیریتی است که خصلت-
های تام و تمام و حداکثری
مدیریت برنامهریزیشده را
نداشته باشد .در این نوع
مدیریت ،برخی فعاالن و
ذینفعان اجتماعی به دلیل
ترجیح منافع شخصی یا
گروهی ،خود را به تبعیت
کامل از سیاست های
متمرکز مدیریتی ملزم نمی-
دانند و این امکان وجود دارد
که فعالیّت آنان در تعارض با
منافع و سیاستهای غالب
حاکمیتی باشد.

مدیریت برنامه
ریزینشده (اتفاقی)

مدیریتی است که از طریق
سازوکارهای معیّن و
مشخّص و با اراده از پیش
تعیین شده و اهداف

برنامهریزی آگاهانه  ،پویا و مبتنی بر نظام فکری ،آرمانها و
ارزشهای بنیادی
قابلیت پیشبینی روندهای آینده و تغییرات خطی ،معین و
تعریفشده و ضریب حداثری اطمینان محیطی و ثبات زیاد بر
مدیریت تغییرات
برنامهریزی هوشمندانه درجهت ارتقای مؤلفهها وشاخصهای
امنیت ملی
عوامل اصلی مدیریت کارگزاران حکومتی و دولتی
ترجیح اهداف و منافع ملی بر منافع گروهها  ،احزاب یا جریان-
های خاص
جهتگیری حداکثری تغییرات به سمت تأمین اهداف و منافع
ملّی از طریق قابلیت پیشبینی روند آینده
پنهانسازی نظام فکری و مبانی اعتقادی و ارزشی به دلیل
مغایرت با ارزشهای عمومی و بنیادی جامعه
عوامل اصلی تغییر :فرآیندهای بدون مرز ،نهادها ،سازمانها و
مجامع بینالمللی
التزام نداشتن کامل به سیاستهای متمرکز حاکمیتی و الزامات
امنیت ملی
عدم اطمینان محیطی در عین تعریفشدگی روابط
ترجیح اهداف و منافع شخصی ،گروهی ،احزاب یا جریانهای
خاص بر منافع ملی
کاهش ضریب اطمینان محیطی و ثبات نسبی همراه با حضور
کنشگران و فعاالن متکثر پیشبینی نشده

فاقد نظام فکری و ارزشها و آرمانهای بنیادی و مستقل
آینده پیشبینیناپذیرو تغییرات غیرخطی و تصادفی
پذیرش ناآگاهانه و اتفاقی تغییرات نظاممند و برنامهریزیشده
دیگران
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پیشبینی شده ای صورت
نمیگیرد و اغلب در مواجه با
تغییرات برنامهریزی نشده یا
اتفاقی همراه است.

غافلگیری در مواجهه با تغییرات و کاهش ظرفیت اقدام مناسب
تغییرات
فاقد محیط امن ،مطمئن ،با ثبات و رقابتی

 .3.2.7مفهوم شناسی امنیت ملی

امنیا مل در مههیم گذ شد آ  ،ی شدر مر یط امیر ظهم م شر اممه اکنی
مقریبها هم جنب ههی سااایهسااااههی ومیم  ،یبن آمیز  ،جمبیاشااانهسااا ،
زمینشاانهس ا  ،سااهزمه ههی ینالملل و سااهیر میضاایوهت را در رم گیرد (شاایلدز,
گهدساای  & ,کیئیساادر ,1390 ,صر  234ر مببیری دیگر «امنیا طیرسااند
رلمرو اسااادرامژی و رررت اساااا» (چهلرز ,13۸9 ,صر  15و همچنین مبیین مههیم
دریق امنیا مساادلزم واکهوی مهههیم رررت ،مهریر و امحهد اسااا» ( هرام کمی ,
وجید آمره
 ,1396صر  31ر در ده ههی اخیر یز محیالم در مههیم امنیا مل
اسار در این میرد م میا گها مههیم از امنیا مل ک مبنهی آ پرسدیژ اسا و
ر قش جهه رررت-دولاهه مأکیر م کنر و در آ حهظ ممهمیا ار ض  ،ا سدقی
و مسهئ ومره سیهس اولییا دارد و مبمیالا ا زار ظهم را وهم اسل مأمین و حهظ
امنیا مل م دا ر ،م رود مه جهی خید را دریهدد جریر و کل مر از امنیا مل
رهر ک ی شدر مبدن ر «دهیرهگرای » ا سار نه راین همه گی ک کمبید و ضب
میا ظهم در را ر خطر ظهم م میا ر مأمینکننره امنیا مل شااامهر رود،
ونیا وهم ث بهت و امن یا مل
ه مه مرم یب یز مر ی محض ر رررت ظهم
دیج خیاهر یدر وبهرت دیگر در مههیم جریر امنیا مل هیر در کنهر رررت
امنیا
رررت ساایهساا  ،اردصااهدی ،اجدمهو و درهنگ و میازات آ
ظهم
منطق ای و جهه یز میج شیدر مثیا ادزایش ا دظهرات اردصهدی و سیهس مردم ،در
سیرم ک دولاهه دیا نر ه منه ع مل میجید آ هه را مأمین کننر ،ممرن ا سا
ا جهمرر یه ری چهرد اول مه «م هریر امن یا مل یه پ یهمر
ث بهم داخل
رویرادههی اسااا ک کیهیا ز رگ رای سااهکنه یک دولا را در مرت کیمهه
ساااخد مهریر م کنرر طی گزین ههی سااایهسااا میجید رای حریما دولا یه
واحرههی خصیس غیرحریمد داخ دولا (اشخهص ،گروههه و شرکاهه را مهریر
م کننر» ( ,S.Hocking, 1990صر  13۸ر طیر کل یر از مشاااخصاااهت ومره
مههیم جریر امنیا مل  ،کلیا و پیچیرگ آ اسااا ک ه گذشااا زمه و محیالت
جهه و ولم این کلیا و پیچیرگ  ،یشااادر هم م شاااید امه در میه مبهری
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ومهههیم ذکرشااره این مبری از امنیا دسااا م یه یم ک م میا ر مبنهی ظری
پژوهش یز رلمراد شید «امنیا طیرکل مههیم غیرمی سب یهدد  ،مبهم ،هر سه و
از مههید جرا را گیز و از ویژگ مدمهیز و مندهرض رخیردار اسا»ر ( یزا ,137۸ ,
صر ( 15مهجیک ,13۸7 ,صر 47
جدول  :3وضعیتهای مختلف امنیت ملی و ویژگیهای آنها

وضعیت

(ارتقا ،تقویت ،تحکیم)

تعادل پایدار )ثبات)

امنیت ملی

ویژگیهای فکری و اجتماعی جامعه

ثبات ،پویایی و ارتقای متوازن و همهجانبه
امنیت ملی ،بهمنظور ایجاد امنیت پایدار
بر سه الگوی «قدرتمحور»« ،تناسب-
محور» و «انسجاممحور» است که از
مقولههای قدرت(فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی ،نظامی و زیست محیطی در
جامعه نتیجه میشود.

برخوردار از نظام سیاسی مقبول ،هوشمند و مقتدر
اعتقاد به کارآمدی نظام سیاسی ،استقالل سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی
ترجیح منافع ملی و حیاتی بر منافع فردی ،گروهی و
قدرتهای خارجی
مشارکت و نظارت فعال و همهجانبه عمومی در
تصمیمسازی و اقدامات ملی
برخوردار از رشد و توسعه ظرفیت ملی در مواجهه با
تهدیدهای احتمالی
برخوردار از قدرت بازدارندگی در قالب قدرت هوشمند
(قدرت نرم و قدرت سخت)
انسجام اجتماعی در قالب هویت ملی و رضایتمندی
عمومی
برخوردار از نظام سیاسی ،رهبری و مدیریت ضعیف و
حداقلی
اعتقاد نداشتن به کارآمدی نظام سیاسی ،استقالل
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
ناتوان از ترجیح منافع ملی و حیاتی بر منافع فردی،
گروهی و قدرتهای خارجی
نبود مشارکت و نظارت فعال و همهجانبه عمومی در
تصمیم سازی و اقدامات ملی
برخوردار نبودن از رشد و توسعه مناسب ظرفیت ملی
در مواجهه با تهدیدهای احتمالی
فاقد قدرت بازدارندگی مناسب در قالب قدرت هوشمند
(قدرت نرم و قدرت سخت)
نبود انسجام اجتماعی کامل و مطلوب در قالب هویت
ملی و رضایتمندی عمومی
نداشتن نظام سیاسی مقبول ،هوشمند و مقتدر
باور به ناکارآمدی نظام سیاسی

پایداری نامتوازن و متأثر از رویههای
برنامهریزینشده یا نیمهبرنامهریزیشده،
کوتاهبینی در اهداف و ناهمگونی با
مؤلفههای امنیت ملی و رفتار واکنشی در
قبال تحوالت داخلی و محیط بینالمللی

تعادل ناپایدار
تعادل

عدم

بروز تهدید امنیت ملی ناشی از فقدان
پایداری ،توازن و همگونی مؤلفههای
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وضعیت

امنیت ملی

ویژگیهای فکری و اجتماعی جامعه

امنیتی و تأثیرپذیری انفعالی و مستمر
حوزه امنیت داخلی ،از تحوالت و حوادث
محیط بینالمللی ناشی از نبود نظام
برنامهریزیشده داخلی

ترجیح ندادن منافع ملی و حیاتی بر منافع فردی،
گروهی و قدرتهای خارجی
فقدان مشارکت و نظارت فعال و همهجانبه عمومی در
تصمیمسازی و اقدامات ملی
نداشتن ظرفیت ملی در مواجهه با تهدیدات و فشارهای
خارجی
گسست اعتقادی از حکومت و کاهش استحکام پایه-
های مردمی آن
نداشتن قدرت بازدارندگی در مقابل تهدیدهای خارجی
هماهنگکردن ارزشهای معنوی با معنویتگرایی
ساختگی و آرمانهای موهوم غربی
نداشتن انسجام اجتماعی و رضایتمندی عمومی

نه راین ررسااا مطهلبهت و واکهوی م هههیم مطه ق مر زیر شاااه م دهر،
ونیا یک مدغیر وا سااد از مغییرات اجدمهو اسااا ک از
مأثیرپذیری امنیا مل
ر سه مل منببث خیاهر شر و ه ش از کهرگیری ولیم جریر ا سا و این مهم ه
رویررد هیشاامنرا سااراوساایمه در میاجه ه محیالت و مغییرات رآمره از محلی
محیط ر مبنااهی مااریریااا ر ااهما ریزیشااااره ااه منشااااه داخل  ،مااریریااا
یم ر هم ریزیشره ه منشه داخل  ،مریریا ر هم ریزی شره ه منشه داخل  ،ملزم
شنهسهی قهط ریت ،ضب و مهریرات و درساهه خیاهر ید ک دیا ر منجر ایجهد
مبهد پهیرار درحیزهههی داخل و خهرج شاااید و همچنین رهدر واکنش مفثر در
دراینر کهرگیری آینره گهری راهبردی و مبدن ر دهی حهسل هشرر

مدل  :1مدل مفهومی پژوهش

 .4روششناسی پژوهش
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این پژوهش از ظر هری ،نیهدی-کهر ردی اسا ،زیرا ر دادههه و دهی پژوهشهه
و کهرگیری مههرتههی جریر مری داردر رهورمها هیر در ظر داشاااا ک ه میج
هشنهخد هه و ا ههمهت امنیا مل و آینره گهری راهبردی ،پرداخدن این میضیوهت،
یهزمنر کهو و شنهسهی اسا ک یوها در پژوهشههی کیه یشدر د به م شید و
از ظر مههیا مس ل  ،میسیه  -محلیل اسا ک در آ از رو کم -کیه واز ا زار
پرسشنهم رای گردآوری اطیوهت اسدههده شره اسار جهمب آمهری میرد ظر در این
پژوهش وبهرت اسااا از خبرگه مجرب ه حرار  20سااه مجر مهیر راهبردی در
حیزهههی رسه ای ،ولیم اجدمهو  ،جهمب شنهس  ،ارمبهطهت ،ولیم ددهو و امنیا ک
حجم جهمب آمهری  175هر و حجم می آمهری هم راسااهس درمی کیکرا مبراد
 115هر رآورد شره اسار

 .5یافته های پژوهش وتجزیه وتحیل دادهها
 .5.1آزمون فرضیهها
تأثیرصداوسیما بر مدیریت تغییرات اجتماعی و افزایش امنیت ملی کشور

ررساا دادههه و آزمی همبساادگ این درضاای شااه م دهر ،ین مریریا
مغییرات اجدمهو و ادزایش امنیا مل ک شیر می س سراو سیمه را ط ای م سدقیم
وجید داردر
مهیش درضی دیق ه مهدههی مر یط این سیرت اسار
𝐻0 : 𝜌 = 0
{
𝐻1 : 𝜌 > 0
در این درضاای ورد  0شااه دهنره ههمبساادگ مدغیرهه یه اساادقی مدغیرهه
(درساایرت رمه ید و حهک از ههمبسااد ید مدغیرههی قش سااراوساایمه در
مریریا مغییرات اجدمهو و ادزایش امنیا مل کشاایر از ساایی سااراوساایمهسااار
رر س همب سدگ سهزهههی قش مریریا مغییرات اجدمهو سراو سیمه ه ادزایش
امنیا مل کشیر از سیی سراوسیمه ه آزمی اسدقی  ،شه م دهر ک مقرار این
ضااریب همبساادگ  0/631و سااطح مبن داری آ  0/000اسااا؛ ک ررسا وجید
را ط ین مدغیرههی مسااادق و وا ساااد پژوهش ه ضاااریب همبسااادگ در زمین
سهزهههی « قش سراو سیمه در مریریا مغییرات اجدمهو » و سهزه «ادزایش امنیا
مل ک شیر» را ط ای را در سطح مبن داری 1در سر شه م دهرر نه راین آزمی
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آمهری شاااه م دهر ک همبساااد ید مدغیرههی مریریا مغییرات اجدمهو و
ادزایش امنیا مل کشیر در سطح 1درسر مبن دار اسا؛ یبن درضی  H0در سطح
1در سر رد م شید و وجید را ط پذیردد م شیدر شهیه ذکر ا سا ،مقرار ضریب
همبساادگ و آزمی آمهری شااه م دهر ،مدغیر وا سااد مر (ادزایش امنیا مل
کشاایر ه مدغیر مساادق مر (مریریا مغییرات اجدمهو را ط ای مساادقیم دار رر
یبن ه ادزایش یه کههش یر از مدغیرهه (سهزههه  ،مدغیر (سهزه دیگر یز ادزایش یه
کههش م یه رر
جدول  :4ضریب همبستگی مدیریت تغییرات اجتماعی با افزایش امنیت ملی کشور

متغیر
مدیریت تغییرات اجتماعی -افزایش
امنیت ملی کشور

مقدار آماره آزمون()ρ

سطح معنیداری ()sig

0/631

0/000> 0/01

 .5.2تأثیرآیندهنگاری راهبردی صداوسیما بر مدیریت تغییرات اجتماعی
از دادهههی حهس شره ازمرمی پرسشنهم ههی پژوهش میس خبگه و مریرا
حیزه سراو سیمه این در ضی آزمی م شید ،ین آینره گهری راهبردی سراو سیمه و
مریریا مغییرات اجدمهو را ط وجید داردر
مهیش این درضی ه مهدههی مر یط این سیرت اسار
𝐻 :𝜌 = 0
{ 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
در این در ضی ورد  0شه دهنره ههمب سد ید مدغیرهه یه ا سدقی مدغیرهه
(درساایرت رمه ید و حهک از ههمبسااد ید مدغیرههی آینره گهری راهبردی
سااراوساایمه و مریریا مغییرات اجدمهو اسااار ررساا همبساادگ سااهزهههی
آینره گهری راهبردی سراوسیمه ه مریریا مغییرات اجدمهو ه آزمی اسدقی شه
م د هر ،م قرار این ضااار یب همبسااادگ رای آی نره گهری راهبردی ه مریر یا
ر هم ریزی شاااره  0/943و ساااطح مبن داری آ  ،0/000آینره گهری راهبردی ه
مریریا یم ر هم ریزی شاااره  0/904و ساااطح مبن داری  ،0/000آینره گهری
راهبردی ه مریریا ر هم ریزی شااره  -0/۸62و سااطح مبن داری  0/000اسااا؛
شهیه ذکر اسا ،ین سطیح مخدل مریریا مغییرات اجدمهو روا مبن داری در
ساااطح 1درسااار وجید داردر و بهرم دیگر ،ین مریریا ر هم ریزیشاااره ه
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مریریاههی یم ر هم ریزیشااره و مریریا ر هم ریزی شااره ،را ط همبساادگ
وجید داردر را ط ا همبسااادگ ین مااریریااا ر ااهما ریزیشااااره و مااریریااا
یم ر هم ریزی شره را ط ای خط و میزا آ  0/921ه سطح مبن داری 0/000
اساااار جها مغییرات مدغیرآینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه ه مدغیر مریریا
ر هم ریزی شره در خیی یرریگر اسا و ه ادزایش یه کههش مقرار یک مدغیر ،مقرار
مدغیر دیگر یز کههش یه ادزایش م یه ر (را ط مبریس ر سااهیر روا همبساادگ میه
سطیح مخدل مریریا مغییرات اجدمهو در جرو و میدار زیرآمره اسار
جدول  :5توزیع ضریب همبستگی متغیر مستقل (آیندهنگاری راهبردی صداوسیما) با متغیر وابسته (مدیریت تغییرات
اجتماعی)

نام متغیرها
(شاخص)
آیندهنگاری
راهبردی
مدیریت
برنامهریزی
شده
مدیریت
نیمهبرنامه-
ریزیشده
مدیریت
برنامه-
ریزینشده

آزمون و سطح آن

1

ضریب همبستگی

1

2

3

4

سطح معنیداری
ضریب همبستگی

**0/943

سطح معنیداری

0/000

1

ضریب همبستگی

**0/904

**0/921

1

سطح معنیداری

0/000

0/000

0/000

ضریب همبستگی

**-0/863

**-0/868

**0/916
-

سطح معنیداری

0/000

0/000

0/000

1
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نمودار  :1توزیع ضریب همبستگی متغیر مستقل (آیندهنگاری راهبردی صداوسیما) با متغیر وابسته (مدیریت تغییرات
اجتماعی) و روابط همخطی سطوح مختلف مدیریت تغییرات اجتماعی

ه میج وجید را ط مبریس ین مدغیر آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه و
مدغیر مریریا ر هم ریزی شااره ،آمهره دور ین وامساای ه مقرار  1/905یز شااه
م دهر ک ین خطههه ههمب سدگ وجید داردر نه راین رر س در ضی  ،آینره گهری
راهبردی سراوسیمه ر مریریا ر هم ریزی شره مأثیر دارد؛ ه رگرسیی خط شه
م دهر ،مقرار ضریب مبیین رای مدغیر مریریا ر هم ریزی شره 74/5درسر ا سا؛
این مقرار شه م دهر ک مدغیرآینره گهری راهبردی سراوسیمه در مجمیع میا سد
اسااا 74/5درساار مدغیر وا سااد یبن مریریا ر هم ریزی شااره را پیش ین کنرر
نه راین 25/5درساار از مغییرات مدغیر وا سااد هش ا از خطهههی مصااهدد و ویام
هشنهخد اسا ک ه مر رگرسیی م میا آ هه را پیش ین کردر
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جدول  :6توزیع ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون  Fپارامتر آیندهنگاری راهبردی صداوسیما بر مدیریت برنامهریزی-
نشده

نام متغیرها

R2

R

آیندهنگاری راهبردی
صداوسیما – مدیریت -0/863
برنامهریزینشده

0/745

 R2تعدیل شده آزمون

Sig

F

3/394
30

0/743

دوربین ـ
واتسون

0/000

1/905

دهی محلی واریه س شااه م دهر ،آینره گهری راهبردی سااراوساایمه از رررت
مبیین مدغیر وا سااد مریریا ر هم ریزی شااره رخیردار اسااار نه راین ه میج
ساااطح مبن داری آمهره  tو میزا ضاااریب ده ( βم میا دیج گردا ک مدغیر
آینره گهری راهبردی سراو سیمه ر مریریا ر هم ریزی شره مأثیر داردر شهیه ذکر
ا سا ضریب مبیین مبری شره ( 74/3 R225در سر شه م دهر ک  25/7در سر از
واریه س هریمه رههه میس سهیر مدغیرهه مبیین م شیدر
جدول  :7ضرایب معادله رگرسیون پارامتر آیندهنگاری راهبردی صداوسیما مؤثر بر مدیریت برنامهریزینشده

شهخ
آمهری
مدغیر
ثه ا
آینره گهری
راهبردی سراوسیمه

ضرایب
غیراسده رارد
β

ضرایب
اسده رارد β

4/449
-0/566

آمهره
آزمی t
41/915

-0/۸63

-1۸/177

سطح
مبن داری
(sig
0/05
>0/000
0/05
>0/000

𝐻 :𝛽 = 0

آزمی درضاای ضاارایب βهه در مر خط ک آ را ه مهد  {𝐻0 : 𝛽0 ≠ 0شااه
1 0
م دهنر؛ گییهی آ اسا ک ضرایب مدغیرههی (سهزهههی مسدق در سطح 5درسر
مبن دار یده و ضرایب  βغیرسهر هسدنر ،نه راین مبهدل خ رگرسیی آینره گهری
سیرت
راهبردی سراو سیمه مفثر ر مریریا ر هم ریزی شره در ین په سخگییه
زیر اسا:
5

2 Adjusted R2
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(آیندهنگاری راهبردی رسانه ملی)  = 4/449+ ) -0/566( +مدیریت برنامهریزینشدهE

این مر خط شه م دهر هرچ آینره گهری راهبردی رسه ۀ مل
ادزایش یه ر مریریا ر هم ریزی شره کههش م یه رر

جدول  :8تحلیل واریانس مدل خطی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

)(SS

)(d.f

)(MS

رگرسیون

10/931

1

10/931

باقیماندهها

3/739

113

0/033

کل

14/670

114

منبع تغییرات

مقدار
آماره
آزمون
)(F

سطح
معنیداری
)(sig

0/01
330/394
>0/000

جرو آ هلیز واریه س مر خط شه م دهر ک مر خط در ظرگردد شره،
مر راز رهای رای آی نره گهری راهبردی سااااراوسااای مه و مفثر ر مریر یا
ر هم ریزی شاااره ه میج ساااهزه اسااادههدهشاااره در مر خط اساااار نه راین
آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه از رررت مبیین الزم رخیردار اساااا و خی
م میا ر مغییرات مریریا ر هم ریزی شره را میضیح دهرر وبهرم  ،مر رگرسیی
مر خی رای پیش ین مدغیر وا سااد ر اسااهس مدغیر مساادق اسااار نه راین
در ضی  ،آینره گهری راهبردی سراو سیمه ر مریریا ر هم ریزی شره (امههر مأثیر
دارد و در سطح مبن داری 5درسر رد م شید.
ه میج وجید را ط مساادقیم ین مدغیر آینره گهری راهبردی سااراوساایمه و
مدغیر مریریا ر هم ریزیشاااره ،آمهره دور ین وامسااای ه مقرار  1/933یز شاااه
م دهر ک ین خطههه ههمب سدگ وجید داردر نه راین رر س در ضی آینره گهری
راهبردی سراو سیمه ر مریریا ر هم ریزی شره مأثیر دارد؛ ه رگر سیی خط شه
م دهر ک مقرار ضریب مبیین رای مدغیر مریریا ر هم ریزی شره ۸9درسر اسا؛
این مقرار شاااه م دهر ک مدغیر آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه در مجمیع
میا سد ا سا ۸9در سر مدغیر وا سد یبن مریریا ر هم ریزی شره را پیش ین
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کنرر نه راین 11در سر از مغییرات مدغیر وا سد ه ش از خطهههی م صهدد و ویام
هشنهخد اسا ک ه مر رگرسیی م میا آ هه را پیش ین کردر
جدول  :9توزیع ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون  Fپارامتر آیندهنگاری راهبردی صداوسیما بر مدیریت برنامهریزی-
شده

نام متغیرها
آینده نگاری
راهبردی صداوسیما
– مدیریت
برنامهریزی شده

R

R2

R2

تعدیلشده

0/889 0/890 0/943

آزمون F

دوربین ـ
واتسون

Sig

0/01
912/299
>0/000

1/933

دهی محلی واریه س شه م دهر ک آینره گهری راهبردی سراوسیمه از رررت
مبیین مدغیر وا سااد مریریا ر هم ریزیشااره رخیردار اسااار نه راین ه میج
ساااطح مبن داری آمهره  tو میزا ضاااریب ده ( βم میا دیج گردا ک مدغیر
آینره گهری راهبردی سراو سیمه ر مریریا ر هم ریزی شره مأثیر داردر شهیه ذکر
ا سا ،ضریب مبیین مبری شره ( ۸۸/9 R2در سر شه م دهر ک 11/1در سر از
واریه س هریمه رههه ه سهیر مدغیرهه مبیین م شیدر
جدول  :10ضرایب معادله رگرسیون پارامتر آینده نگاری راهبردی صداوسیما مؤثر بر مدیریت برنامهریزی شده

شاخص آماری
متغیر
ثابت
آیندهنگاری
صداوسیما

ضرایب
غیراستاندارد β

ضرایب
استاندارد β

0/610
راهبردی 0/883

0/943

آماره
آزمون t

سطح معنیداری
()sig

6/119

0/000> 0/05

30/204

0/000> 0/05

𝐻 :𝛽 = 0

آزمی درضاای ضاارایب βهه در مر خط ک آ را ه مهد  {𝐻0 : 𝛽0 ≠ 0شااه
1 0
م دهنر؛ گییهی آ اسا ک ضرایب مدغیرههی (سهزهههی مسدق در سطح 5درسر
مبن دار یده و ضاارایب  βغیرسااهر هساادنر ،نه راین مبهدل خ رگرساایی آینره
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گهری راهبردی سراو سیمه مفثر ر مریریا ر هم ریزی شره در ین په سخگییه
این سیرت اسا:
(آینده نگاری راهبردی صداوسیما)  = 0/610+ )0/883( +مدیریت برنامهریزیشدهE

این مر خط شه م دهر ،هرچ آینره گهری راهبردی سراوسیمه
ادزایش یه ر مریریا ر هم ریزیشره ادزایش م یه رر
جدول  :11تحلیل واریانس مدل خطی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

)(SS

)(d.f

)(MS

رگرسیون

26/633

1

23/633

باقیماندهها

3/299

113

0/029

کل

29/932

114

منبع
تغییرات

مقدار
آماره
آزمون
)(F

912/299

سطح
معنیداری
)(sig

0/01
>0/000

جرو آ هلیز واریه س مر خط شااه م دهر ،مر خط در ظر گردد شااره،
مر راز رهای رای آینره گهری راهبردی سراوسیمه مفثر ر مریریا ر هم ریزیشره
ه میج سهزه اسدههدهشره در مر خط اسار
نه راین آینره گهری راهبردی سااراوساایمه رررت مبیین الزم را دارد و خی
م میا ر مغییرات مریریا ر هم ریزی شره را میضیح دهرر وبهرم مر رگرسیی
مر خی رای پیش ین مدغیر وا سااد راسااهس مدغیر مساادق اسااار نه ر این
در ضی  ،آینره گهری راهبردی سراو سیمه ر مریریا ر هم ریزی شره ،مأثیر دارد و در
سطح مبن داری  5درسر رد م شید.
ه میج وجید را ط مساادقیم ین مدغیر آینره گهری راهبردی سااراوساایمه و
مدغیر مریریا یم ر هم ریزی شره ،آمهره دور ین وام سی ه مقرار  2/13۸یز شه
م دهر ک ین خطههه ههمب سدگ وجید داردر نه راین رر س در ضی  ،آینره گهری
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راهبردی سااراوساایمه ر مریریا یم ر هم ریزیشااره مأثیر دارد؛ رگرساایی خط
شااه م دهر ،مقرار ضااریب مبیین رای مدغیر مریریا یم ر هم ریزیشااره ۸1/۸
درساار اسااا؛ این مقرار شااه م دهر ،مدغیر آینره گهری راهبردی سااراوساایمه در
مجمیع میا سد ا سا  ۸1/۸در سر مدغیر وا سد یبن مریریا یم ر هم ریزی شره
را پیش ین کنرر نه راین 1۸/2درساار از مغییرات مدغیر وا سااد هشاا از خطهههی
مصااهدد و ویام هشاانهخد اسااا ک ه مر رگرساایی م میا آ هه را پیش ین
کردر
جدول  :11توزیع ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون  Fپارامتر آیندهنگاری راهبردی صداوسیما بر مدیریت
نیمهبرنامهریزیشده
R2

نام متغیرها
آیندهنگاری
راهبردی صداوسیما
– مدیریت نیمه-
برنامهریزیشده

R

R2

تعدیل
شده

آزمون F

Sig

0/01
508/127 0/816 0/818 0/904
>0/000

دوربین
ـ
واتسون
2/138

دهی محلی واریه س شه م دهر ،آینره گهری راهبردی سراو سیمه از رررت
مبیین مدغیر وا سد مریریا یم ر هم ریزی شره رخیردار ا سار نه راین ه میج
ساااطح مبن داری آمهره  tو میزا ضاااریب ده ( βم میا دیج گردا ،مدغیر
آینره گهری راهبردی سراو سیمه ر مریریا یم ر هم ریزی شره مأثیر داردر شهیه
۸1/6 R226در سر شه م دهر1۸/4 ،در سر
ذکر ا سا ،ضریب مبیین مبری شره (
از واریه س هریمه رههه ه سهیر مدغیرهه مبیین م شیدر

6

2 Adjusted R2
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جدول  :12ضرایب معادله رگرسیون پارامتر آیندهنگاری راهبردی صداوسیما مؤثر بر مدیریت نیمه برنامهریزیشده

شاخص
آماری
متغیر

ضرایب
غیراستاندارد β

ثابت
آیندهنگاری
راهبردی
صداوسیما

0/731

ضرایب استاندارد
β

0/904

0/799

آماره آزمون t

سطح معنیداری
()sig

6/051

0/000> 0/05

22/542

0/000> 0/05

𝐻 :𝛽 = 0

آزمی درضاای ضاارایب βهه در مر خط ک آ را ه مهد  {𝐻0 : 𝛽0 ≠ 0شااه
1 0
م دهنر؛ گییهی آ اسااا ک ضاارایب مدغیرههی (سااهزهههی مساادق در سااطح 5
در سر مبن دار ا سا و ضرایب  βغیر سهر ه سدنر ،نه راین مبهدل خ رگر سیی
آینره گهری راهبردی ساااراوسااایمه مفثر ر مریریا یم ر هم ریزیشاااره در ین
این سیرت اسا:
پهسخگییه
(آینده نگاری راهبردی صداوسیما)  = 0/731+ )0/799( +مدیریت نیمه برنامهریزی شدهE

این مر خط شه م دهر ،هرچ آینره گهری راهبردی سراوسیمه
ادزایش یه ر ،مریریا یم ر هم ریزیشره کههش م یه رر
جدول  :13تحلیل واریانس مدل خطی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

)(SS

)(d.f

)(MS

رگرسیون

21/799

1

21/799

باقیماندهها

4/848

113

0/043

کل

26/647

114

منبع
تغییرات

مقدار آماره سطح
آزمون ) (Fمعنیداری
)(sig

508/127

0/01
>0/000
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جرو آ هلیز واریه س مر خط شااه م دهر ،مر خط در ظر گردد شااره،
ماار راز اارهای رای آینااره گااهری راهبردی سااااراوسااایمااه مفثر ر مااریریااا
یم ر هم ریزیشااره ه میج سااهزه اساادههده شااره در مر خط اسااار نه راین
آینره گهری راهبردی سراوسیمه رررت مبیین الزم را دارد و خی م میا ر مغییرات
مریریا یم ر هم ریزی شره را می ضیح دهرر وبهرم مر رگر سیی مر خی
رای پیش ین مدغیر وا سااد راسااهس مدغیر مساادق اسااار نه ر این درضاای ،
آینره گهری راهبردی سااراوساایمه ر مریریا یم ر هم ریزیشااره مأثیر دارد و در
سطح مبن داری  5درسر رد م شید.
 .5.3تأثیر صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقا سطح امنیت ملی

ررس همبسدگ سهزهههی آینره گهری راهبردی سراوسیمه در مریریا مغییرات
اجدمهو ه آزمی اسااادقی شاااه م دهر ،مقرار این ضاااریب همبسااادگ رای
آی نره گهری راهبردی در مریر یا مغییرات اجد مهو ه آمیزه ههی اسااایم -ایرا
میجب ارمقه و ادزایش ساااطح امن یا مل خیاهر شااار ک مقرار  0/593و ساااطح
مبن داری آ  0/000شه دهنره این مههیم ا سار رویررد راهبردی سراو سیمه در
مریریا مغییرات اجدمهو ه آمیزهههی اساایم -ایرا میجب ارمقه و ادزایش سااطح
امنیا مل خیاهر شر ک مقرار  0/470و سطح مبن داری  0/000شه دهنره این
مههیم اسااار ازطرد همچنین رویررد هژمی یک سااراوساایمه در مریریا مغییرات
اجدمهو ه آمیزهههی ا سیم -ایرا میجب ارمقه و ادزایش سطح امنیا مل خیاهر
شاار ک مقرار  -0/591و سااطح مبن داری  0/000شااه دهنره این مههیم اسااا؛
شهیه ذکر اسا ،ین سطیح مخدل در میاجه هیشمنرا سراوسیمه ه رویرردههی
راهبردی در مریریا مغییرات اجدمهو روا مبن داری در ساااطح 1درسااار وجید
داردر وبهرم دیگر ،امخهذ رویرردههی راهبردی و ویژه ساااراوسااایمه در مریر یا
مغییرات اجد مهو مبدن ر پیش مر یری ه هرهگیری از آمیزه ههی اسااایم -ایرا
میجب ارمقه و ادزایش سااطح امنیا مل خیاهر شاار ک ین آ هه را ط همبساادگ
وجید داردر جها مغییرات مدغیر آینره گهری راهبردی در مریریا مغییرات اجدمهو
ه آمیزهههی اساایم -ایرا در ارمقه و ادزایش سااطح امنیا مل همجها اسااا و ه
ادزایش و یه کههش یک مدغیر ،مدغیر دیگر هم ادزایش یه کههش م یه ر (را ط
م سدقیم ر امه گهدن ا سا ک جها مغییرات مدغیر رویررد هژمی یک سراو سیمه در
مریر یا مغییرات اجدمهو ه آمیزهههی اسااایم  -ایرا در ارمقه و ادزایش ساااطح
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امن یا مل در خیی جها ی رریگر اساااا و ه ادزایش یه کههش مقرار یک مدغیر
مقرار مدغیر دیگر کههش یه ادزایش م یه ر (را ط مبریس ر آزمی همبسااادگ این
درضی را میرد مأییر ررار م دهرر
جدول  :14توزیع ضریب همبستگی متغیر (آیندهنگاری راهبردی در صداوسیما بهمنظور مدیریت تغییرات اجتماعی) با متغیر
(آموزههای اسالمی-ایرانی)

نام متغیرها (شاخص)

آزمون و سطح آن

آموزههای ایرانی-اسالمی

ضریب همبستگی

**0/593

سطح معنیداری

0/000

آیندهنگاری راهبردی

 .6جمعبندی ونتیجهگیری
ادزایش یش از ا دظهر مههرت هه و دا ش جریر از ربی آی نره گهری
ه میج
راهبردی ویژه در ده اخیر در ایرا ضروری اسا ک سهزمه هه و ههدهه رای خلق
ارز ادزوده و ایجهد مأثیرات و دهی لنرمرت حهسااا از اجرای راهبردهه ،د به
راهرهرههی رای پ یهدهساااهزی آینره گهری راهبردی و از طریق آ مریریا مغییرات
اجدمهو و در دیج مأثیرگذاری مثبا ر محیالت اجدمهو و ویژه ادزایش ساااطح
امنیا مل در آینره هشنرر
ونیا یک
دهی پژوهش حهضااار حهک از آ اساااا ک دا ش آینرهپژوه
ساااهزوکهر ،را ط ین آی نره گهری راهبردی و مأثیرگذاری ر ادزایش امنیا مل را
مبیین و مسهی م کنرر یه دیگر ،دهی پژوهش شه م دهر سهزمه ههی ک
از ره لیاههی آینره گهری راهبردی هره م گیر ر -خصاایص سااهزمه ههی رسااه ای
کشااایر -یشااادر در درآینر مریریا مغییرات اجدمهو مشاااهرکا م کننر و دا ش
یشاادری ین آ هه اشاادراک گذاشااد م شااید ،همچنین یهدد ههی پژوهش شااه
م دهر ،کهر ساااا هدر و مفثرمر دبهلیاههی آینره گهری راهبردی در ساااهزمه ههی
رسااه ای منجر هبید یهدگیری سااهزمه م شاایدر از طرد یهدگیری سااهزمه ه
کههش ورم رطبیا و ادزایش ره لیا پهسخ هنگهم مغییرات روزادزو  ،هوث ایجهد
ارز ادزوده لنرمرت رای ساااهزمه هه م شااایدر در وارع ،آی نره گهری راهبردی ه
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ح مسااهئ و خلق ارز

مرکیب و ادغهم دا ش و مههرتههی جریر م میا ر منجر
شیدر
همچنین دهی حهساا از این مقهل  ،منببث از مجزی ومحلی ههی آمهری شااه
م دهر ،ین آینره گهری راهبردی و مریریا ر هم ریزیشااره همبساادگ مساادقیم
وجید دارد؛ این مبنه ک ه ادزایش آینره گهری راهبردی ،مریریا ر هم ریزی یز
ادزایش پیاارا م کناارر از سااایی دیگر ،ین آینااره گااهری راهبردی اه ماریریااا
ر هم ریزی شره و مریریا یم ر هم ریزیشره همبسدگ مبریس وجید دارد؛ یبن
ه کهر سااا آینره گهری راهبردی میساا سااراوساایمه ،مریریا ر هم ریزی شااره و
یم ر هم ریزی شره کههش پیرا م کنرر دهی آزمی همب سدگ یز در ضی ا سل
این پژوهش را مأی یر م ک نر ک آی نره گهری راهبردی از طریق مریر یا مغییرات
اجدمهو مبدن ر پیش ین و پیشمر یری ه هرهگیری از آمیزهههی اسیم -ایرا
میجب ارمقهء و ادزایش سطح امنیا مل خیاهر شرر همچنین دهی آزمی رگرسیی
خط و همبسدگ (جرو  15یز درضی ههی درو این پژوهش را مأییر م کنرر
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جدول  :15نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

𝟏𝑯

نوع آزمون

با مدیریت تغییرات اجتماعی و
افزایش امنیت ملی کشور توسط
همبستگی
صداوسیما تأثیر مثبت حاصل می
شود.
مدیریت تغییرات اجتماعی بر
رگرسیون
افزایش امنیت ملی کشور توسط
خطی
صداوسیما تأثیر مثبت دارد.

سطح
مقدار آماره
معنیداری
آزمون
()sig

تصمیمگیر
ی 𝟏𝑯

0/631

0/000

فرضیه
پذیرفته
میشود.

330/394

0/000

فرضیه
پذیرفته
میشود.

بین آیندهنگاری راهبردی و
مدیریت تغییرات اجتماعی رابطه همبستگی
وجود دارد.

0/943

0/000

فرضیه
پذیرفته
می شود.

آیندهنگاری راهبردی بر مدیریت رگرسیون
خطی
تغییرات اجتماعی تأثیر دارد.

508/127

0/000

فرضیه
پذیرفته
میشود.

آیندهنگاری راهبردی از طریق
مدیریت تغییرات اجتماعی مبتنی بر
پیشبینی و پیشتدبیری با
همبستگی
بهرهگیری از آموزههای اسالمی-
ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح
امنیت ملی خواهد شد.

0/593

0/000

فرضیه
پذیرفته
میشود.

 .7پیشنهادهای پژوهشی
 )1ضرورت کسب دانش و فناوری آیندهنگاری راهبردی بهمنظورخلق و
تصویرسازی از آینده سازمانهای رسانهای؛
مصاااییرساااهزی آینره ونیا جریمرین و مهممرین رویررد آینرهپژوه و رلب
دبهلیاههی آینرهپژوهه ا سا ک مببیر پیالک پهی ظری مغییر اجدمهو ا سا و
رررت درهنگهه همبسدگ مبنهداری ه رررت مصییرشه از آینره داردر مصییر سهزی
آینره یک دا ش و دنهوری رم راهبردی ا سا ک ه میج خأل آ در ک شیر ،ضرورت
میسب و مبمیق آ پرداز رر
دارد دا شگهههه و مراکز مرمب
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 )2لزوم فهم عمیق و دقیق تغییرات و تحوالت اجتماعی و پارادایمهای آینده
بهمنظورافزایش ضریب امنیت ملی کشور؛
گرچ رسر و دیره ه مصهویر ،چشما رازهه ،محیالت ،پهرادایمهه و رو رههی آینره
یک ضرورت اسا ک سبب جلیگیری از غهدلگیری راهبردی خیاهر شر ،مهممر از آ
دهم ومیق ،دریق و ه ضم این محیالت و یز م صهویر و چ شما رازههی رودک سدرههی
مطرح و اساادخران یهدد هه ،داللاهه و آمیزهههسااا و خصاایص میج پهرادایمهه،
محرکهه و پی شرا ههی مفثر ر آینره حرمرا ر سه ای ظیر می سب دهوا و د ضهی
سهیبر در مصییرسهزیههی آینره کشیر اسا ک همین حهظ امنیا منببث از دضهی
مجهزی و ایندر ا خیاهر یدر
 )3لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی در مواجهه هوشمندانه با فناوریهای نوین
و پیشرانهای رسانهای از قبیل هوش مصنوعی ،واقعیت افزوده و واقعیت
مجازی) و رقابت حرفهای با رسانههای مطرح خارجی؛
 )4بررسی سازوکار(نهادی و فرایندی) تصویرسازی آینده در کشورهای
پیشتاز در زمینه سازمانهای رسانهای موفق و تأثیرگذار در افزایش
اقتدار ملی؛
 )5بررسی تحوالت و پیامدهای رسانهای در بهکارگیری مهارتهای جدید در
آینده و تعیینکننده در حوزه تغییرات اجتماعی و امنیت ملی.
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مرجم احمر غروری زاد ،مهرا  :میسس ا دشهرات جههد دا شگهه ر
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ههدی ( ، 1393مروین آینره ههی محدم و مطلیب رساااه مل در دضاااهی
ایندر ا ،دصلنهم پژوهشههی ارمبهط  ،دوره  ،21شمهره77ر
یزا  ،هری ( 137۸مردم ،دولد هه ،هراس ،مرج م  :پژوهشااا رره م طهل بهت
راهبردی ،چهپ او
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33

راهبرد ♦ سه  ♦ 31شمهره  ♦ 102خرداد 1401
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زمه شمهره 5۸ر
وییضااا  ,مر & ,کیقبهدی ,عر ( ,1391پهییز ر مبیین رلمرو راهبرد ،مهمیریا،
ر سهلا هری و چ شم ا راز در آینره گهری راهبردیر د صلنهم مطهلبهت آینره
پژوه ر
یسده ،داریی و محمرپیر ،احمر ق از دیکیر ( 137۸ر مقرم ای ر ا بهد
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 ر رررت ارمبهطهتر دددر مطهلبهت و ر هم ریزی رساااه1394(  مر,کسااادلز
ههرمهرا
 ا دشااهرات، ر د یهی رشاانگ ی1366(  ق از ههکساال ر، ساابیر، حمیریه
مهرا،یلیدر
 ر درآمری ر م یریهه و مر ههی مغییرات اجدمهو ر (ار غروری1373(  ار,واگی
 میسس ا دشهرات جههد دا شگهه ر:  مدرجم مهرا,زاد
،3 1397( مرضی، سیر محمر هررو صرالله،  می ه جبهری، جهم پیر
 رارائ مدرولیژی ا دخهب اسااادرامژی مریریا پروژهههی2015( ق از وکیهمیر
 رم، پردیس دهرا دا شگهه مهرا، دنهوری اطیوهت
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