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کالن داده ها در حال توسعه است  ■
ادغـام واقـع و مجاز یکی از مواردی اسـت 
کـه رسـانه های آینـده را بـا امـروز متفـاوت 
می سـازد. علی رغـم همـه تحـوالت رخ داده 
هنوز می توان مرزی غیرشـفاف میـان واقع و 
مجاز ترسـیم کـرد، اما به زودی ترسـیم چنین 
مـرزی در بسـیاری از عرصه ها بسـیار دشـوار 
می شـود. دیگـر تعجـب نـدارد اگـر بشـنویم 
بسیاری از سرشناسـان یا هنرمندان درگذشته 
را با بهره گیری از تکنولـوژی هولوگرام دوباره 
بـه صحنـه می آورنـد و هـزاران نفـر بـرای 
شـرکت در برنامه هـای آنـان بـا هزینه هـای 

گـزاف بلیـط خریـداری می کننـد. چنـان که 
کنسـرت هولوگرامـی مایـکل جکسـون در 
اسـاس  بـر  و  رسـید)اینجا(  انجـام  بـه   2014
گزارش ها)اینجـا( در سـال 2014 نخسـت وزیـر 
هنـد »نارنـدرا مودی« برای نخسـتین بـار از 
تکنولـوژی هولوگرام بهـره گرفت تا همزمان 
بتوانـد در چنـد کمپیـن انتخاباتـی در جمـع 
میلیون ها نفر سـخنرانی کنـد. او حداقل 900 
کمپیـن را ایـن گونه برگزار کـرد. او از هزاران 
مایل سـفر پرهیز اما در ایـن حال به دورترین 
نقاط هند دسترسـی پیدا کـرد. هولوگرام هایی 
که شـاید شـبیه تر به خـود »مـودی« بودند و 

بسـیار مسـلط  و باورپذیـر بـر صحنـه ظاهـر 
شـدند و در گسـترش موج »مودی« سـهمی 
بـزرگ ایفا کردنـد. این تکنولوژی ها بخشـی 
از واقعیت هسـتند نه داسـتان یا فیلم علمی-

تخیلی.
درهم آمیختـن یا درهم ریختن مـرز واقع و 
مجـاز تنها نـوک کوه یخی اسـت کـه از آب 
بیـرون زده اسـت. بشـر همزمـان در جهـان 
واقعـی و مجازی زیسـت می کند و گسـترش 
روزافـزون در هـم آمیختگـی ایـن دو جهـان 
را  بیشـتری  آمادگـی  و  شـناخت، هشـیاری 
می طلبـد. به ویـژه کـه از اقتصـاد و فرهنـگ 

سرمقاله

پرسشی در برابر خود و آیندگان

گویـا زلزلـه ای در راه اسـت. جهـان قبـل از اینترنـت بـا جهـان بعـد از آن متفـاوت اسـت امـا توسـعه 
»کهکشـانی« شـبکه، سیسـتم هـای هوشـمند، سـایر وسـایل ارتباطـی جدیـد و کالن داده هـا تحوالت 
عظیم تـری را در بیسـت سـال آینـده گواهـی می دهنـد. کهکشـان هایی فراتـر از »کهکشـان اینترنتی« 
آقـای کاسـتلز در راه اسـت. گزافـه نیسـت اگر بگویم دامنـه و عمق این تحوالت شـاید بـا همه تحوالت 

ارتباطی تاریخ بشر برابری کند یا فراتر رود.
اکنـون بـا کاربسـت مطالعـات آینده پژوهانـه  بـه همـراه تجربـه ی تحوالتـی کـه شـبکه های گسـترده 
اجتماعـی آخریـن پدیـده آن اسـت، تخمین و بـرآورد رویدادهـا و احتماالت آتـی و روندهـای پیش رو تا 
حـدود زیادی امکان پذیر شـده اسـت. همچنیـن شـناخت ذات، خصلت هـا و پیامدهای ایـن فناوری ها از 
جملـه اولویت هـای مطالعـات آینده نگرانـه اسـت. هـر جامعـه و سـازمانی باید شـناخت واضحی از سـه 
عنصـر احتمـاالت آتـی، امکانـات، و ترجیحـات خـود داشـته باشـد تـا بـا سیاسـتگذاری و برنامه ریزی 

مناسب جای خود را در تحوالت آینده به شکل فعال و تعاملی و نه انفعالی تعیین کند.

خـرد تـا سیاسـت کالن و مـدل حکمرانـی و 
سـاختار دولت ملـت و نظام هـای اجتماعی و 
حقوقـی ملـی و بین المللی دسـتخوش تحول 

خواهد شد.
از سـویی دیگـر، آنچـه به سـرعت در حال 
 Big( توسـعه اسـت موضـوع کالن داده هـا
Data( اسـت. پیش بینـی می شـود تا سـال 
2020 هـر نفـر امـکان بهره گیـری از انـواع 
تکنولوژی پوششـی نظیر سـاعت، عینک، هد 
سـت، دسـت بنـد، حلقـه، گردنبنـد، بازوبنـد، 
کمربنـد و کفش هوشـمند را پیـدا می کند که 
در شـرایط فعلی بسـیاری از آن بهره ای ندارند 
ولـی تا آن زمـان تعداد بهره منـدان به 170 تا 
213 میلیون نفـر خواهـد رسـید )اینجا(و)اینجـا(   . 
چنیـن تجهیزاتی به شـرکت های بـزرگ این 
اجـازه را می دهنـد که شـناختی بهتـر از خود 
فـرد از او ارائـه دهند. عالئـق و ذائقه های فرد 
بـا بهره گیـری از ایـن تکنولوژی هـا تحلیـل 
می شـود تـا مبنـای بازاریابی هـای سیاسـي، 
اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی شـود. زندگی 
فـرد لحظه بـه لحظه ثبت و تحلیل می شـود 
تـا شـیوه ی زندگـی و دامنـه ی مصـرف او 
از  پـس  روز   11 درسـت  شـود.  مهندسـی 
انتخابـات آمریـکا در نوامبـر 2016 نیویـورک 
تایمز)اینجـا(    گزارشـی منتشـر کـرد دربـاره ی 
ایـن که چگونـه کمپین ترامپ بـا بهره گیری 

توانسـت  فیس بـوک  کالن داده هـای  از 
مخاطبـان بالقـوه اش را شناسـایی کنـد و هر 
معـرض  در  بـر عالیقـش  بنـا  را  مخاطـب 
تبلیغاتـی خاص قـرار دهـد. در چنین فضایی 
تبلیغات نیز به سـرعت مفهومـی متفاوت پیدا 
خواهـد کـرد. به صـورت منطقـی بخش های 
عرصـه  در  بشـر  آینـده  زندگـی  از  مهمـی 
طریـق  از  اجتماعـی  و  اقتصـادی  سیاسـی، 
رسـانه های اجتماعی سـاماندهی خواهد شد و 
پلتفـرم تخصصـی گروه های مختلـف جهان 

را به هم متصل خواهند ساخت.
جهان در معرض تماشای  ■

جهانیان
همچنیـن پیش بینـی می شـود بـا افزایش 
فهمچنیـن پیش بینـی می شـود بـا افزایـش 
فـوق تصور سـرعت انتقـال داده، پخش زنده 
جریـان اصلـی شـده و رخدادهـای جهـان از 
تـا  ورزشـی  مسـابقات  تـا  گرفتـه  جنـگ 
رخدادهـای سیاسـی بیـش از پیش به شـکل 
زنـده در دسـترس مخاطـب خواهنـد بـود. به 
بـه  گونـه ای کـه وقتـی چنیـن اطالعاتـی 
صـورت زنـده در دسـترس نباشـد، نظیـر نان 
بیـات متقاضی نخواهند داشـت؛ جـز در موارد 
خـاص کـه جنبـه علمـی، تاریخی، آمـاری و 

ارزش بایگانی دارد.
در فضایـی کـه کالن داده هـا حکمرانـی 

زنـده  اجتماعـی،  رسـانه های  و  می کننـد 
واقعیـت روزانـه را شـکل می دهند؛ جسـتجو 
نیـز معنایـی متفـاوت خواهـد یافـت. شـاید 
جهان از موتورهای جسـتجوی متمرکز چون 
گـوگل و جسـتجوی روزانه سـه و نیم بیلیون 
بیلیـون بـر آن فراتر رود و جریان جسـتجو به 
رسـانه های اجتماعـی منتقـل شـود. موتـور 
جسـتجوی گـوگل نیـز اگـر بخواهـد زنـده 
بمانـد، بایـد بـه سـرعت خـود را بازسـازی و 
متناسـب با ابزارها و نیازهـای جدید کند تا در 

فضای آینده همچون یاهو ناپدید نشود.
دگرگونی ساختارها

ابـزار رسـانه های فعلی نظیـر متن، عکس 
یـا فیلـم چـه بسـا پاسـخگوی انعـکاس پیام 
نباشـد و رسـانه های جدیـدی اختـراع خواهد 
شـد کـه بتوانـد بـا دامنـه و عمـق بیشـتری 
حواس بشـر را درگیر کننـد. آمیختگی فضای 
مجـازی با فضـای واقعـی تحولـی عظیم در 
سـپهر زندگی، احسـاس و تعقل بشـر خواهد 
بـود. تصـور کنید رسـانه ای باشـد که شـما را 
صدهـا کیلومتر آن سـوتر در ورزشـگاهی قرار 
دهد تا مسـابقه ای ورزشـی را تماشـا کنید در 
حالـی کـه گویـا در کنار یکـی از تماشـاگران 
حاضر در ورزشـگاه نشسـته اید یا آنکه شما را 
بـه قلـب حلـب ببـرد تـا از نزدیـک فجایـع 
بشـری را ببینیـد. در چنیـن فضایـی مرزها و 
محدودیت هـای زمانـی و مکانـی و مرزهـای 
فعلـی زبانـی، ملی، قومی، جنسـیتی، نژادی و 
شـرایط  و  شـده  نوردیـده  هـم  در  هویتـی 
جدیـدی پیـدا می کنـد و بسـیاری از قواعـد 
فعلـی تغییـر یافته و بـه ناچار قواعـد جدیدی 

جایگزین می شوند.
عظیـم  حجـم  دریافـت  بـرای  شـاید 
ابراطالعات، دیگر مغز انسـانها مکفی نباشـد 
و نیـاز بـه کاربسـت ابزارهایـی کمکـی برای 
دریافـت، پردازش و آنالیز داده باشـد تا بتوانیم 
هم طوفان هـای اطالعاتـی را تحمل کنیم و 
هـم بتوانیم از ظرفیـت »ابراطالعـات« بهره 

کافی ببریم. 
ژئوپولتیـک  قـدرت  نزدیـک  آینـده  در   
ملت هـا بـا  قـدرت آنـان در فضـای مجـازی 
نسـبتی معنـی دار خواهـد داشـت و از سـوی 
دیگر در آینده ای دورتر سـاختارهای سیاسـی 
ملـی و بین المللی نیز دگرگون خواهد شـد. در 



درهم آمیختن یا 
درهم ریختن مرز واقع و 
مجاز تنها نوک کوه یخی 

است که از آب بیرون 
زده است. بشر همزمان 

در جهان واقعی و مجازی 
زیست می کند و گسترش 

روزافزون در هم آمیختگی 
این دو جهان شناخت، 

هشیاری و آمادگی بیشتری 
را می طلبد ابوالفضل فاتح 

دکتری از دانشگاه آکسفورد 
زمینه مطالعه: قدرت تولید خبر

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10803961/Magic-Modi-uses-hologram-to-address-dozens-of-rallies-at-once.html
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تبلیغـات انبـوه و عمومـا از طریـق تلویزیـون 
هزینـه کرد که طبیعتـا نتیجه مـورد انتظار او 

را به دنبال نداشت.
سیستم های آینده، داده را تحلیل  ■

و اندیشه می کنند
در جهـان پیـش روی موضوع اصلی دیگر، 
داده نیسـت بلکـه داده شناسـی، پـردازش و 
تحلیل داده و سـپس تصمیم اسـت. نمی دانم 
مـا بـا طوفـان، سـیل، انفجار یـا هـر نامی بر 
آن بگذاریم بـا واقعیتی به نام »ابر اطالعات« 
و جریانـی سـیال مواجهیـم کـه بسـیاری از 
سـاختارها و مفاهیـم را در هـم خواهد ریخت 
و جهانـی جدیـد خواهد سـاخت. اگر ماشـین 
و  می کنـد  حسـاب  مـا  جـای  بـه  حسـاب 
به تدریـج حسـاب کـردن را از یـاد بشـر برده 
اسـت، اگـر ماشـین تایـپ دست نویسـی را 
منسـوخ کرده است و اگر مشـاغل بسیاری را 
ربات هـا در حـال و آینده پر خواهنـد کرد و در 
جایگزیـن  شـده  برنامه ریـزی  مهارت هـای 
بشـر خواهنـد شـد؛ دور از ذهـن نیسـت کـه 

سیسـتم های پیچیـده ی آینـده به جای بشـر 
اندیشـه کننـد و آن گاه با وسـعت دسترسـی 
این سیسـتم ها بـه داده هـا و قدرت پـردازش 
آنها شـاید بشـر عافیت اندیشـی کرده و عنان 
خـود را حتـی در تصمیم هـای از پیش تعیین 
نشـده به آن سیسـتم ها بسـپارد و این شـاید 
همـان چیزی باشـد که از آن بـه عنوان خطر 
هـوش مصنوعـی برای آینـده بشـر از آن یاد 

می شود.
 مراحل رابطه انسان با فضای  ■

مجازی
بـر اسـاس آنچه گفته شـد مجموعا شـاید 
بتوان مراحل رابطه انسـان بـا فضای مجازی 
را در چنـد مرحله تبیین کرد. نخسـت این که 
از  بسـیاری  همچـون  سـایبری  فضـای 
را  انسـان  تـوان  تکنولوژیـک  دسـتاوردهای 
ارتقـاء داد. چشـم، گـوش، حافظـه و قـدرت 
تحلیـل  و  تجزیـه  دسـته بندی،  محاسـبه، 
قوی تـری پیـدا کردیـم. در مرحلـه ای دیگـر 
رابطه انسـان با انسـان به شـدت بسـط یافت 

و به تدریـج جامعـه مجـازی شـکل گرفـت. 
یعنـی ارتبـاط مجـازی انسـان بـا انسـان و 
انسـان و  بـا  انسـان واقعـی  رابطـه  سـپس 
رابطـه  آینـده  در  و  مجـازی  سیسـتم های 
انسـان های مجازی با همدیگـر و در وهله ای 
دیگـر سـخن از اینترنت اشـیاء به میـان آمده 
اسـت. چـه بسـا دنیـای آینـده تحـت تأثیـر 
قـدرت و امکانات دنیای مجازی، دنیای چنان 
باشـد کـه حتـی در داسـتان های  متفاوتـی 
جدیـد  شـگفت انگیز  دنیـای  نظیـر  تخیلـی 
روابطـی  چنیـن  هـم  هاکسـلی  آلـدوس 

پیش بینی نشده باشد.
 ارتباط شهروندان به مثابه شبکه  ■

تار عنکبوتی
ایـن مقدمه طوالنی ذکر شـد تـا تصویری 
ولو ناقص از آینده ی رسـانه و جهانی ترسـیم 
شـود کـه تجربـه و در آن زندگـی می کنیم. 
و  علمـی  عرصـه ی  بـرای  تحـوالت  ایـن 
تجربـی روزنامه نـگاری، ارتباطـات و رسـانه 
بیـش از تصـور اسـت. مؤسسـه ی مطالعات 

مفهـوم دولـت فراگیـر الکترونیـک و ملـت 
الکترونیک و در یک کالم زیست الکترونیک، 
سیسـتم های تصمیم گیـری و تصمیم سـازی 
تغییـرات عمـده ای خواهنـد داشـت و اساسـا 
دموکراسـی مفهـوم جدیـدی خواهـد یافت و 
جهـان نیازمند قـرار دادهای جدیـدی خواهد 
بـود تـا بتواند روابـط جدید را تنظیم و تفسـیر 
از دیـدگاه ملت هـا  کنـد. چـه بسـا اطـالع 
نیازمنـد صندوق های رأی نخواهد بـود، آراء و 
روشـن  مختلـف  موضوعـات  در  دیدگاه هـا 
اسـت و اگـر نیـاز بـه رفرانـدوم هم باشـد در 
کسـری از زمـان بـه انجـام می رسـد. علومی 
نظیر علوم سیاسـی، جامعه شناسـی، اقتصاد و 
حقـوق و پزشـکی عرصه هایی نظیـر اخالق، 
ابعـادی جدیـد پیدا خواهد کـرد. چنان که هم 
اینک سـایبر وندالیزم، اخالق و رفتار مجازی، 
هویت سـایبری، حقوق معنـوی و مالکیت در 
فضای مجازی، تجارت و سالمت الکترونیک 

و ... عینیت یافته است.
در گامـی دیگـر بـا توجه به تحـوالت ذکر 
بسـیار  اینترنتـی  جامعـه  کـه  ایـن  و  شـده 
متفاوت تـر، متنوع تـر، پیچیده تـر و بزرگتـر از 
جامعـه در جغرافیای ملی اسـت و بـا توجه به 
ایـن که بسـیاری از مرزها -کـه امروز مفهوم 
ملت هـا را تعیین می کنـد- در فضای مجازی 
برداشـته می شود، چه بسـا در فضای مجازی 
و  دامنـه  بـا  متفـاوت  مجـازی  ملت هـای 
جغرافیـای مجـازی متفاوت شـکل بگیرد که 
حاکمیت هـای مجازی خـاص خود را داشـته 
باشـند. یعنـی دولت/ملت هـای مجـازی بـا 
دامنـه و مفهومـی جدیـد شـکل بگیرنـد که 

ضرورتـا دولت/ملـت فعلی خـود را نمایندگی 
نکننـد. همچنیـن در آینـده شـاهد رهبـران 
مجـازی خواهیـم بـود کـه در عرصه هـای 
مختلـف بخش هـای بزرگـی از ملـت هـای 
جهـان را چـه در فضـای مجـازی و چـه در 
فضـای واقعـی رهبـری خواهنـد کـرد و بـه 
نحـوه  ی  بـر  تأثیـری شـگرف  سـهم خـود 

مدیریت جهان خواهند داشت. 
شخصی سازی رسانه،  اطالعات  ■

و تولید
در  جهانـی  اقتصـاد  از  عظیمـی  بخـش 
فضـای مجـازی جریـان یافتـه و آحـاد بشـر 
پتانسـیل حضـور در بـازار جهانـی اقتصـاد را 
تحـول  نیـز  خـرد  اقتصـاد  یافـت.  خواهنـد 
در  کـرد.  خواهـد  تجربـه  را  حیرت انگیـزی 
صحنـه ای زنـده از لبـاس یکـی از عناصـر 
صحنـه خوش تـان می آیـد، بالفاصله دسـتور 
در  بی معطلـی  می کنیـد،  صـادر  را  خریـد 
نزدیک تریـن مغـازه به محل سـکونت شـما 
آن لبـاس با دسـتگاه کپی دوز یـا حتی پرینت 
سـه بعدی آماده شـده و در کسـری از ساعت 
در منـزل بـه شـما تحویـل می شـود. همانند 
چـاپ کتـاب کـه صرفا به تعـداد مـورد نیاز و 
همزمان با تقاضای مشـتری بعـد از این چاپ 
خواهد شـد. سیسـتم ذخیره و انبار در بسیاری 
از کاالهـا منتفـی شـده و صرفـا در صـورت 
تقاضا با کسـری از زمان تولید و در دسـترس 

مصرف کننده خواهد بود. 
کـه  موفق ترنـد  سـازمان هایی  آینـده  در 
امکان شخصی سـازی را به شـکل حداکثری 
بـرای جامعـه هـدف خـود فراهـم سـازند. در 
ایـن مهـم تفاوتـی بیـن سـازمان اقتصـادی، 
بهداشـتی یـا سیاسـی و رسـانه ای نیسـت. 
مخاطب عالقه مند اسـت به شـکل حداکثری 
قـدرت انتخاب داشـته و دنیای مجـازی خود 
از نـوع وسـایل ارتباطـی تـا جنـس محتـوا و 
دنیـای واقعـی تا حتـی جنس و شـکل فرزند 
خـود را از پیـش و مطابـق عالقـه خود تعیین 
کنـد. چنان کـه در این جهـت تلویزیون های 
دیجیتـال و آنالیـن امکانات انتخابـی فراوانی 
بـرای مخاطـب فراهم کرده اند و ایـن روند رو 

به جلو است.
همچنین اپلیکیشن ها و وسـایل همراه آن 
قـدر هـر شـخص را می شناسـند کـه جـای 

سـلیقه و انتخاب هـای او را خواهنـد گرفت و 
مهمتریـن مشـاور بشـر و شـاید اصلی تریـن 
تصمیم گیـر بـرای بشـر خواهنـد شـد. چون 
بیشـترین اطالعات را از ما خواهند داشت. به 
طـور مثـال شـما تصمیم بـه انتخاب رشـته 
پزشـکی می گیریـد اما اپلیکیشـن مربوطه به 
شـما خواهـد گفـت، شـما خـوب اسـت بـه 
رشـته میکروبیولـوژی برویـد چـرا کـه بـر 
اسـاس شـخصیت، تـوان علمـی و حـوادث 
پیـش روی اقتصـادی و اجتماعی اشـتغال در 
ایـن رشـته، مصلحت جامعـه و شـما خواهد 

بود.
در همین جهت، حجـم اطالعات دریافتی 
اپلیکیشن ها از انسان، دامنه ی شخصی سازی 
را به حدی می رسـاند که شـاید پیام مشترک 
اقتصـادی یـا فرهنگـی بـرای افـراد ارسـال 
نشـود و هر شـخص پیام خاص و متناسب با 
خـود را دریافـت کنـد و کارکـرد ارسـال بـه 
همه، نوعی کار غیرفرهنگی محسـوب شـود 
چـرا کـه هـر فـرد می توانـد اطالعـات مورد 
عالقـه اش را متناسـب با نیاز فـردی دریافت 
کنـد و این حقی برای افراد محسـوب خواهد 
شـد. در تبلیغات نیز کسـی موفق تر است که 
بـه جای تولید انبـوه به امید جـذب تصادفی، 
یکایـک  متناسـب  شخصی سـاز  تولیـد  بـه 
مخاطبـان اقـدام کنـد. از جملـه تفاوت هـای 
کمپین کلینتـون و ترامپ همین نکته بود. در 
یـادآوری  تایمـز  نیویـورک  مطلـب  همـان 
کمبریـج  شـرکت  چگونـه  کـه  می شـود 
 230 از  فیس بـوک  اطالعـات  اکتیویتـور 
میلیـون آمریکایـی بـاالی 18 را در اختیـار 
کمپیـن  ایـن  و  داد  قـرار  ترامـپ  کمپیـن 
پیام هـای هدفمنـد و شـخصی شـده بـرای 
و  اقلیت هـا  سـیاهان،  جملـه  از  مخاطبـان 
حاشیه نشـینان صـادر کـرد. این اطالعـات از 
شـرایط سـنی، سـوابق خریـد، میـزان درآمد، 
سـطح تحصیالت، مالکیت یا اجـاره ای بودن 
و  رسـانه ها  نـوع  خـودرو،  داشـتن  منـزل، 
موضوعـات مـورد عالقه، تمایـالت مذهبی و 
امثـال آن جمـع آوری و تحلیـل شـده بـود و 
توانسـت موقعیـت بسـیار ضعیـف ترامـپ در 
ابتـدای کمپیـن را به شـکلی سـریع و وسـیع 
سـامان بخشـد. ولی کمپین کلینتون با روش 
سـنتی یکصـد و سـی میلیـون دالر بـرای 

چه بسا در فضای مجازی 
ملت های مجازی متفاوت با 
دامنه و جغرافیای مجازی 
متفاوت شکل بگیرد که 
حاکمیت های مجازی خاص 
خود را داشته باشند. یعنی 
دولت/ملت های مجازی 
با دامنه و مفهومی جدید 
شکل بگیرند که ضرورتا 
دولت/ملت فعلی خود را 
نمایندگی نکنند 



از دیدگاه نویسنده، امروز دیگر 
شاید جریان پایین به باال مفهوم 

جامعی برای تبیین واقعیت 
فعلی نباشد. با تغییر شگرف در 
میزان مشارکت شهروندان در 
تولید داده و تغییر در طبیعت 
و جهت جریان تولیدکننده و 

مصرف کننده اطالعات و منبع 
خبر و مخاطب خبر، نوع انتقال 

داده بیشتر چند جهتی و به 
لحاظ طبیعت چون تار عنکبوتی 

در هم تنیده شده است، که هر 
لرزش در هر نقطه ای از این 

تار، در همه جای این شبکه تار 
عنکبوتی حس می شود 
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رسـانه ای رویتـرز نیـز در تحقیقی که سـال 
2014 توسـط روبـرت رات ویلـم بـه انجام 
رسـاند، بـه این تحـوالت به صـورت جدی 
خـود  مصرف کننده)اینجـا(،  می کنـد.  اشـاره 
تولیدکننـده و منبع اطالعات شـده اسـت و 
تولیدکننـده ی سـابق، عمومـا مصرف کننده 
بـا موبایل ژورنالیسـم و  اسـت. شـهروندان 
و  اینترنتـی  اپلیکیشـن  و  جنبـش  ده هـا 
پهپادهـا  نظیـر  تکنولوژیـک  ابزارهـای 
بـه  رسـانی  اطـالع  حـال  در  خودشـان 
یکدیگرنـد و رسـانه های کالسـیک را دور 

زده اند.
رسـانه  تعریـف  از  سـالی  چنـد  هنـوز 
شـهروندی به عنوان رسـانه و جریانی پایین 
به باال )در برابر تعریف کالسـیک رسـانه که 
جریانی باال به پایین اسـت( نگذشـته اسـت، 
بـا این حال از دیـدگاه نویسـنده، امروز دیگر 
شـاید جریـان پایین به بـاال مفهـوم جامعی 
بـرای تبییـن واقعیـت فعلی نباشـد. بـا تغییر 
شـگرف در میـزان مشـارکت شـهروندان در 
تولیـد داده و تغییر در طبیعت و جهت جریان 
تولیدکننده و مصرف کننـده اطالعات و منبع 
خبـر و مخاطـب خبر، نوع انتقال داده بیشـتر 
چنـد جهتـی و بـه لحـاظ طبیعت چـون تار 
عنکبوتـی در هـم تنیده شـده اسـت، که هر 
لـرزش در هـر نقطـه ای از ایـن تـار، در همه 
حـس  عنکبوتـی  تـار  شـبکه  ایـن  جـای 
می شـود و ایـن شـاید بیـان بهتـری بـرای 

توضیح امواج همه به همه است. 
فراگیر شدن »چورنالیسم« و  ■

نقش آینه های موازی
در چنین افقی ژورنالیسم اصیل کمیاب شده 
است. تحقیق فیلیپ رات ویلم برای رویترز در 
سال 2014 نیز به همین نکته حداقل در سطح 
منطقه ای اشاره دارد)اینجا( . تولید اطالعات ناب و 
متمایز بسیار دشوار و گران و پیچیده شده است 
و بیش از آنکه ژورنالیسم وجود واقعی داشته 
»چورنالیسم«  ذاکر«  »وسیم  قول  به  باشد، 
)churnalism( یا به تعبیر من روزنامه نگاری 
کپی گرا، انبوه ساز و آبکی شکل گرفته است. 
روزنامه نگار به جای حضور فعال، به عنصری 
منفعل تبدیل شده، اتاق های خبر در تنگنای 
زمان و هزینه به کپی تولید دیگران یا بازنشر 
روی  سرهم بندی  نهایتا  و  روابط عمومی ها، 

از خبرنگار، چورنالیست ساخته شده  و  آورده 
رسانه ها  می گوید  دیــــوژ  مارک  است)اینجا( . 
پنجره ی ما به سوی جهان، آینه ی جهان و 
همزمان انعکاس دهنده و هدایت گر هستند)اینجا(. 
و  روزنامه نگاری  فعلی  شرایط  در  معنا  این 
رسانه های کالسیک کمتر تحقق پیدا می کند، 
و به نظر می رسد رسانه ها بیشتر نقشی دنباله رو 
و ثانویه پیدا کرده اند. رسانه ها همچون آینه های 
و  ساده  خبرهای  آنها  در  که  شده اند  موازی 
بی محتوا به تکراری بی نهایت می رسند. به هر 
رسانه ای که سرک می کشید، مملو از اخباری 
تکراری، بی تحلیل و بی محتوا برمی خورید که 
گویی از هم کپی شده اند؛ اخباری که به طریقی 
دیگر در رسانه های اجتماعی نیز دست به دست 
تکرار بی نهایت، مرز  این  در گردش هستند. 
اطالعات اصیل و غیر اصیل و تکراری را بر هم 
زده است و حقیقت را تابع خود ساخته است؛ 

گویی که حقیقتی خارج از این تکرار بی محتوا 
وجود ندارد.

 تکنولوژی هنوز معنابخشی  ■
نمی کند

و  خصیصـه  مهمتریـن  از  یکـی 
ارزش افزوده هـای شـبکه مجـازی، قابلیـت 
انتقـال پیام در حداقـل زمان به آحاد جهانیان 
اسـت. ایـن ارزش تا مادامی ارزش اسـت که 
هـر فـرد بتوانـد پیامـی را کـه می خواهد در 
حداقـل زمان یـک بار دریافت کنـد و اگر بنا 
باشـد یـک پیـام را دو یـا چنـد بـار دریافـت 
کنـد مثـل دریافـت دو یـا چنـد عـدد از یک 
شـماره یـک روزنامـه اسـت که دیگـر واجد 
ارزشـی جـز اتالف سـرمایه و وقت نیسـت. 
بـه جـای تولیـد انبـوه یـا تکـرار پیـام بـه 
شـیوه چورنالیسـتی، تمرکـز بـر تولیـد پیام 
و  حرفـه ای  کار  بـا  معناگـرا  و  کیفـی 

تفـاوت  بـه  دارد.  ضـرورت  هوشـمندانه 
بیندیشـید.  دیجیتـال  و  آنالـوگ  عکاسـی 
در  بیشـتری  امکانـات  دیجیتـال  عکاسـی 
جنبه هایـی  در  و  می دهـد  قـرار  اختیـار 
تکنیکـی، هـم کیفیت و هم کمیـت تصویر 
را بـه شـکل باورنکردنـی افزایـش می دهد 
امـا عکاسـی دیجیتـال حداقـل هنـوز بـه 
القـاء نمی کنـد و موجـب  اندیشـه  تصویـر 
عـکاس  جـای  و  نمی شـود  معنابخشـی 
صاحـب سـبک و اندیشـه را پـر نمی کنـد. 
یـک فـرد آماتـور صدهـا عکـس می گیرد، 
اتفاقـی خـوب در  یکـی هـم بـه صـورت 
هنرمنـد  و  حرفـه ای  عـکاس  امـا  می آیـد 
روز  تکنولـوژی  بـه  مسـلط  را  خـود  ابتـدا 
می کنـد و سـپس بـا مطالعـه و بهره گیـری 
عکسـی  دیجیتـال،  پیشـرفته  دوربیـن  از 
جاودانـه می گیـرد که حـاوی زاویـه، تمایز، 

هنـر،  بیان گـر  و  نـاب  اندیشـه ای  و  معنـا 
فلسفه و استنباط عکاس است. 

نقش ما در آینده ی پیش ِ رو  ■
چیست؟

در ایـن بـاره بسـیار می تـوان نوشـت، اما 
اینجـا نمی توانیـم پاسـخ جامعـی در برابـر 
این تغییرات شـگرف داشـته باشـیم چرا که 
نیازمنـد تحقیقات دامنه دار و پیوسـته اسـت. 
در ایـن حـال می توانیـم پرسشـی در برابـر 
خـود و آینـدگان بگذاریـم: ما در ایـن فرایند 
کجـا ایسـتاده ایم؟ و آیـا می تـوان در ایـن 
فراینـد نقشـی ایفا کرد؟ چند نکته در پاسـخ 

به این سؤاالت به ذهن می رسد:
وقوف به تحوالت ■

ایـن  از  عظیمـی  بخـش  در  فعـال  اول، 
حاکمیـت  غایبیـم.  مـا  گسـترده  تغییـرات 
تکنولوژیـک اینترنتی، قـدرت تأثیرگـذاری و 

بازیگـری در دسـت ابرقدرت هـای اینترنتی و 
شـرکت ها و جریانـات بزرگـی چـون گوگل، 
فیس بـوک، توییتر، اپل، مایکروسـافت، و اوبر 
و ... اسـت کـه بـا تسـلط و شـناخت عمیق و 
دقیـق از ایـن تحوالت برای آینـده طرح های 
اسـتراتژیک و پیچیـده ای را تـدارک می بینند. 
آیـا  بـه عمـق و گسـتره این تحـوالت واقف 
و  سیاسـت ها  راهبردهـا،  آیـا  شـده ایم؟ 

برنامه هایمان متناسب این تحوالت است؟
داده شناسی و داشتن دامنه و  ■

عمق تحلیلی - راهبردی
دوم، تـالش کنیم آینـه در آینه ی تکرار را 
بشـکنیم. در فضـای امـروزی روزنامه نگاری 
اصیـل کـه بتوانـد داده شـناس باشـد، قدرت 
انتخـاب، پـردازش و تحلیـل داشـته باشـد، 
چرخـه ی تکرار را بشـکند و تولیـد ناب کند، 
هـم یـک نیـاز جـدی اسـت و هـم می تواند 
راهگشـا باشـد. فضـای جدیـد هـم فرصـت 
تولیـد محتـوای نـاب اسـت و هـم در تهدید 
چورنالیسـم. دلیلـی نـدارد رسـانه ها خـود را 
تکـرار  و  دنبالـه رو »چورنالیسـم«  و  ببازنـد 
اخبـار بی مایـه و گاهـی تقلبی شـوند. اسـیر 
نشـدن در ایـن گـرداب و داشـتن دامنـه و 
عمـق نـگاه تحلیلی_راهبـردی بـرای تولید 
محتـوای متمایـز و اصیل، رویکـردی حیاتی 
و  بقـا  نقـش،  ایفـای  بـرای  اسـت  رازی  و 

تداوم.
 پذیرش تغییر پارادایم رسانه ای  ■

و ضرورت بازتعریف خود
سـوم، فناوری هـای نوین اگر چه رسسـوم، 
رسـانه محور  اگرچـه  نویـن  فناوری هـای 
بوده انـد لیکـن چنـان کـه قبـال گفتـه شـد 
پاردایم هـای عرصه هـای دیگـر زندگی بشـر 
را تحـت تأثیر قـرار داده انـد. و البته رسـانه ها 
نیز دسـتخوش همین تحول شـده اند. در این 
پارادایـم، اقتصـاد ویژگـی و منزلتـی خـاص 
یافته است. گسـتره ی مخاطبان فراسرزمینی، 
چندرسـانه ای  پیام هـا  شـده اند.  نامتمرکـز  و 
اسـت.  شـده  و...(  متـن  تصویـر،  )صـدا، 
سـازمان های رسـانه ای در دوراهـی تحول یا 
سـقوط قرار گرفته انـد. همین چنـد روز پیش 
رسـما اعالم شـد)اینجا( حـدود 2000 روزنامه و 
نشـریه آمریکایـی کـه در رده نشـریات بـا 
کیفیـت دسـته بندی می شـوند به دلیـل افت 

رسانه ها همچون آینه های 
موازی شده اند که در آنها 

خبرهای ساده و بی محتوا به 
تکراری بی نهایت می رسند. 

به هر رسانه ای که سرک 
می کشید، مملو از اخباری 

تکراری، بی تحلیل و بی محتوا 
برمی خورید که گویی از هم 
کپی شده اند؛ اخباری که به 
طریقی دیگر در رسانه های 
اجتماعی نیز دست به دست 

در گردش هستند. این تکرار 
بی نهایت، مرز اطالعات اصیل 

و غیر اصیل و تکراری را بر هم 
زده است





 فضای جدید هم فرصت تولید 
محتوای ناب است و هم در 

تهدید چورنالیسم. دلیلی 
ندارد رسانه ها خود را ببازند 

و دنباله رو »چورنالیسم« و 
تکرار اخبار بی مایه و گاهی 

تقلبی شوند. اسیر نشدن در این 
گرداب و داشتن دامنه و عمق 
نگاه تحلیلی_راهبردی برای 

تولید محتوای متمایز و اصیل، 
رویکردی حیاتی و رازی است 

برای ایفای نقش، بقا و تداوم
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تعـداد مخاطـب و همچنیـن کاهـش درآمـد 
اقتصـادی ناشـی از تبلیغـات کـه بـه فضای 
آنالیـن منتقل شـده اسـت در تـالش برای 
پیـدا کردن راهـی قانونی بـرای گفت و گو با 
دو غـول گـوگل و فیس بـوک هسـتند چون 
آنها مجبورنـد تمام محصول رسـانه ای خود 
را در فضـای دیجیتـال در اختیـار ایـن دو 
ایـن  نهایتـا  و  دهنـد  قـرار  عظیـم  غـول 
شـیوه ی  اولویـت،  کـه  هسـتند  غول هـا 
انعـکاس و درآمـد نهایی از تولیـد و توزیع را 
تعییـن می کننـد. ایـن مذاکـرات بـه هـر جا 
بینجامـد و اگـر راهـی موقـت نیز پیدا شـود 
راه نجـات نهایـی نخواهـد بـود و راه حـل 
بـه  ورود  نشـریه   2000 آن  بـرای  نهایـی 
پارادایـم جدید اسـت. آری مدل های سـابق 
رسـانه ای نابـود نخواهنـد شـد چنـان کـه 
امـا  نشـدند  نابـود  تراکت هـا  و  بروشـور ها 
دیگـر جریـان اصلـی نخواهنـد بـود و بـه 
حاشـیه خواهنـد رفت مگـر آنکـه تمهیدات 

ورود به دنیای جدید را فراهم کنند.
چـه در مقـام سیاسـتگذار چـه در مقـام 
روزنامه نـگار و فعـال رسـانه باید ایـن تغییر 
در پارادایـم را بپذیریـم و قبـول کنیـم فهم 
نجات بخـش  عامـل  پارادیمـی  تغییـرات 
کلیـدی عرصـه ی  مفاهیـم  اسـت.  رسـانه 
روزنامه نـگاری ماننـد باورپذیـری، سـرعت، 
انصـاف،  اسـتقالل،  بی طرفـی،  اعتبـار، 

محتـوا،  مدیریـت  رسـانه ای،  اخـالق 
سـردبیری، مدیریت و مالکیت رسـانه، اتاق 
خبـر، سـازمان و تکنولـوژی رسـانه، تعریف 
رسـانه و تعریـف روزنامه نـگار نیـاز دارند تا 
بازنویسـی و بازتعریـف شـوند. بـه عـالوه، 
روزنامه نـگاری بـه مفهـوم سـابق نیـاز بـه 
بـه  خـود  سـاختن  مسـلح  و  بازنگـری 
مهارت هـای فنـی، تکنیکـی و علـوم مدرن 
مرتبط با شـبکه و داده شناسـی و آشـنایی با 
علـوم انسـانی جدیـد از جمله روان شناسـی 
فضـای مجـازی دارد. سیاسـتگذاران نیـز با 
شـناخت ایـن تغییـر پارادایـم بایـد بداننـد 
راهبردهـا و روش هـای کنترلـی از صـدور 
مجـوز گرفتـه تـا فیلترینـگ و ممیزی های 
تاریـخ  مـوزه ی  بـه  آینـده  در   ... و  فعلـی 

سپرده خواهند شد.
گشودن بُعد آینده در تولید محتوا ■

چهـارم، اگرچـه در حـوزه ی تکنولـوژی 
»سـیلیکون  غول هـای  بـا  رقابـت  فعـال 
ولـی« دشـوار اسـت امـا بـا بهره گیـری از 
امـکان تولیـد محتوا از سـوی هر فـرد و در 
پارادایـم  سـاخت  در  می تـوان  نقطـه  هـر 
جدیـد در حـوزه ی رسـانه نقش آفرینی کرد. 
یـک تولید متمایز با معنـا و رویکرد متفاوت 
از هـر گوشـه جهـان در فضـای مجـازی 
می توانـد بـه موجـی عظیـم تبدیل شـود و 
در انـدک زمانـی میلیون هـا مخاطـب را به 
خـود جلب کند و شـکاف ها تأثیـری در این 
دیگـر  نکتـه ی  نـدارد.  موج آفرینـی 
معنابخشی و تفسـیر متمایز از رخدادهاست. 
رخـدادی  کمتـر  دیگـر  نزدیـک  آینـده  در 
اسـت کـه از چشـم عمـوم دور بمانـد. همه 
چیـز در معـرض اسـت و کمتـر رسـانه ای 
می توانـد به داشـتن خبـر دسـت اول بنازد. 
نـگاه،  زاویـه  خالقیـت،  حـال  ایـن  در 
رخـداد  از  متفـاوت  تفسـیر  و  معنابخشـی 
داده شناسـی،  خبرنـگار،  نقـش  کـه  اسـت 
قـدرت اسـتنباط و اسـتدالل او و نقـش و 

کارکرد رسانه اش را متمایز می سازد.
 از راه هـای دیگـر نقش آفرینی، گشـودن 
بُعـد آینـده در تولیـد محتـوا اسـت. شـش 
نوشـتم  یادداشـتی)اینجا(   در  پیـش  سـال 
انعـکاس »حـال و  کارکـرد رسـانه صرفـا 
گذشـته« و رقابـت بر سـر »روایت سـاده از 

رخدادهـا نیسـت«. بایـد انتظار از رسـانه را 
ارتقـا داده و بـه رسـانه »بُعـد« و رویکردی 
بُعـد  همـان  آن»بُعـد«  و  بخشـید  جدیـد 
»آینـده« اسـت. روزنامه نـگاری می توانـد با 
گشـودن بُعـد آینـده تمایـز و خصوصیتـی 
جدیـد بـرای خود خلق کند. رسـانه ی کامل 
چشـم انداز  بتوانـد  کـه  اسـت  رسـانه ای 
روشـنی از آینـده را نیـز در منظـر مخاطـب 
قـرار دهد. مخاطبـی که دیگر حتـی عنوان 
تعاملی آقای کاسـتلز برای او کافی نیسـت. 
بـه  شـدن  مسـلح  بـا  آینـده  روزنامه نـگار 
و  فهـم  و  هوشـمند  جسـتجوی  فرآینـد 
تحلیـل کالن داده هـا و برقـراری پلی میان 
اجتماعـی  تحلیلگـران  و  سیاسـتگذاران 
می توانـد افق هـای آینـده را بـرای مخاطب 
فراینـد ضـرورت و  ایـن  ترسـیم کنـد. در 
ثمـره ی پیوند رسـانه با علوم مـدرن مرتبط 
با شـبکه، داده و آینـده پژوهی و بهره گیری 
ایده هـای متخصصـان  از  اصحـاب رسـانه 
ایـن علـوم در تصحیـح و ارتقاء رسـانه های 

آینده نگر قابل کتمان نیست.
اگـر رسـانه ها در پیش بینی ها و گشـودن 
بعـد آینـده، علمی و مسـئوالنه عمـل کنند، 
بـا چنین رسـانه هایی مـردم زندگـی خود را 
تنظیـم خواهنـد کـرد و آمـاده می شـوند بـا 
بـه سـراغ  شـناخت و تصویـر روشـن تری 
بـرای  ایـن گونـه رسـانه ها  برونـد.  آینـده 
مخاطبـان و تصمیم گیـران نقـش قطب نمـا 

را ایفا خواهند نمود. 
»آینـده پیوسـته در حـال تغییر اسـت« و 
بـا توجـه بـه آن کـه رسـانه در ایـن فرایند 
تغییرپذیـر تـا چـه انـدازه به روزتـر بـوده و 
و  پیوسـته«  »خود-ترمیمـی  سیاسـت 
تصحیـح اطالعـات را لحـاظ کـرده باشـد، 
و  عمـق  تأثیرگـذاری اش  نقـش  و  نسـبت 
رسـانه هایی  می یابـد.  بیشـتری  توسـعه 
تحـوالت  را  خـود  موضـوع  کـه  هسـتند 
دهه هـای آینـده ی جهـان قـرار داده انـد و 
پیوسـته براسـاس اطالعات دریافتی، میزان 
خطـای خـود در پیش بینـی آینـده را تقلیل 
می دهنـد. ایـن رسـانه ها حتی اگر پاسـخی 
یـا راه حلـی کامـل بـرای آینـده نباشـند، 
حداقـل می تواننـد »پرسشـی ارزشـمند در 

برابر آینده« باشند. 



 کارکرد رسانه صرفا انعکاس 
»حال و گذشته« و رقابت بر 

سر »روایت ساده از رخدادها 
نیست«. باید انتظار از رسانه 

را ارتقا داده و به رسانه 
»بُعد« و رویکردی جدید 

بخشید و آن»بُعد« همان بُعد 
»آینده« است. روزنامه نگاری 
می تواند با گشودن بُعد آینده 

تمایز و خصوصیتی جدید 
برای خود خلق کند. رسانه ی 

کامل رسانه ای است که بتواند 
چشم انداز روشنی از آینده 

را نیز در منظر مخاطب 
قرار دهد

سمیرا سلطانی

سرنخی برای 
آینده پژوهی رسانه

بـه شـکل های  را  ایـران«  در  رسـانه ها  »آینـده ی 
مختلـف و در بازه هـای زمانی متفاوت می توان بررسـی 
کـرد. آنچـه در ایـن ویژه نامه بـه آن پرداخته ایم بیشـتر 
دربـاره ی آینـده ی نزدیـک اسـت. مهمتریـن دلیـل آن 
شـاید خـالء پژوهش هـای مؤثـر و مطلـوب اسـت که 
بتوانـد بـه مـا دیـد بهتـری بدهـد دربـاره ی آنچـه در 
بازه هـای زمانـی طوالنی تر بر سـر راه ما قـرار می گیرد. 
بـه همیـن دلیـل تـالش کردیم بـرای قـدم اول، وضع 
موجـود را بـا کمک اسـاتید رشـته های مختلـف مرتبط 
بـه حوزه ی رسـانه ارزیابـی کنیم. با این کار بنا داشـتیم 
تـا حدی خـود را از حرف هـای کلی دور کنیـم و با چند 
بعـدی دیـدن مسـئله و پیگیـری ارتباط آنها بـا هم دید 
بهتری نسـبت به اجـزای موضوع پیدا کنیـم. با رویکرد 
همیشـگی شـفقنا رسـانه در بخش های مختلف مجله 
بویـژه در مصاحبه هـا بـه دنبـال ایـن بوده ایم تا بـا پیدا 
کـردن راهکارهایی، فاصلـه ی آینده ی ممکن و مطلوب 

را بررسی کنیم. 
فهرسـت مـا البتـه طوالنی تـر بـود از آنچـه در ایـن 
مجلـه گـردآوری شـده اسـت؛ موضوع مجلـه با بعضی 
دیگر از سـردبیران، مدیران مسـئول و اساتید رشته های 
مدیریـت و ارتباطـات هـم مطرح شـد اما بنا بـه دالیل 
متعـدد امـکان گفت وگـو بـا آنهـا در این شـماره مجله 

میسر نشد.
چکیده هـای  بـه  مجلـه  از  دیگـری  بخـش 
پایان نامه هـای دانشـگاه های مختلف اختصـاص یافت. 

آنچـه یافتیم نسـبت به ایده آل ما بسـیار کم بـود؛ با این 
حـال تـالش کردیـم خالصـه ای از آنهـا را متناسـب با 
قالـب مجلـه در اختیار مخاطـب قرار دهیم تا سـرنخی 
بـرای عالقه منـدان به حوزه ی آینده پژوهـی در زمینه ی 
رسـانه باشـد. در کنـار اینهـا بـه دو مقولـه ی عکـس و 
اینفوگرافیـک فضـای مسـتقل و کوچکـی اختصـاص 
دادیـم چراکـه اغلـب ایـن دو بخـش قربانـی فضـای 
سـنگین توجـه بـه متـن در فضـای رسـانه ای ایـران 
می شـوند؛ اگـر چـه می توانند نقش بسـیار مهمتری ایفا 
کننـد. همچنین می خواسـتیم گـزارش ویـژه ای هم در 
گفت وگو با کانال های خبری غیررسـمی داشـته باشـیم 
کـه برخالف رسـانه های رسـمی بعد از اقبـال مخاطب 
در تلگـرام در حـال گسـترش کار و حضـور در فضـای 
تـا  مانـد  بی پاسـخ  البتـه  پیام هـا  هسـتند.  رسـانه ای 
تجربه هـای فعـاالن ایـن بخش هـا هـم در بخشـی از 

این مجله منعکس شود.
مجلـه پیش رو حاصـل تالش تحریریـه ای کوچک 
در یـک بـازه ی زمانـی پنج ماهه اسـت. تصمیـم داریم 
شـماره های دیگـری هـم بـا زاویه دیـد متفاوت تـری 
نسـبت بـه »آینـده ی رسـانه ها « منتشـر کنیـم. شـما 
مخاطبـان عزیز حتمـا خالء بعضی مباحـث را در مجله 
می بینیـد یـا افـرادی را می شناسـید کـه می تواننـد در 
یـا  بیفزاینـد  مطالـب  غنـای  بـه  بعـدی  شـماره های 
خوشـحال  داریـد،  دیگـری  انتقادهـای  و  پیشـنهادها 

می شویم آن ها را با ما درمیان بگذارید.
 

  mediashafaq@ :شناسه تلگرام
media.shafaqna@gmail.com : رایانامه
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راهبـری یک سـازمان در دوران سـخت و 
از  بسـیاری  امـروزه  کـه  نامطمئنـی  بسـیار 
حوزه هـا از جملـه بازار، فن آوری و سیاسـت را 
در برگرفته، حقیقتاً دشـوار اسـت. خطراتی که 
اوضـاع  تیرگـی  و  سـرمایه گذاری  شـرایط 
کسـب و کار را در برگرفته، پیش بینی آینده و 

مشـخص کـردن مقصـد نهایـی و موفقیـت 
یک سازمان را به شدت دشوار می کند.

با این که آینده غیر قابل پیش بینی است، اما 
وقتی ما بدانیم چه می خواهیم، می توانیم حتی 
آینده را نیز شکل دهیم. درست است که آینده 
قابل پیش بینی نیست اما می توان آن را تصور 

به چالش کشیدن فرض ها و  یا کشف کرد. 
ایجاد  ساخته ایم،  خود  برای  که  گمان هایی 
آمادگی برای رخدادهای غیرقابل پیش بینی و 
نهایتاً شبیه سازی همه سناریوهایی که ممکن 
است در آینده رخ دهند، قسمتی از این تالش ها 

برای پیش بینی آینده است.

آینده های جایگزین را پیش بینی کنیم
دیباچه ای بر آینده نگاری راهبردی سازمان های رسانه ای 

شـفقنا رسـانه- آنچـه در ادامه می خوانید از دو بخش تشـکیل شـده اسـت. بخش اول دربـاره ی آینده پژوهی 
راهبردی اسـت که توسـط پروفسـور جـان راتکلیف، رئیـس بخش آینده پژوهـی راهبردی در مرکـز هیلبریگ 
 تهیـه شـده و محمـود بدرلـو، مترجـم شـفقنا آن را ترجمـه کـرده اسـت. بخـش دوم مقالـه امـا نوشـته ی 
حامـد طالبیـان، مربـی پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات دربـارة کاربسـت آینده نـگاری راهبـردی در 

آینده پژوهی رسانه ها است که در تکمیل این بحث برای مخاطب تدارک دیده شده است. 

موارد زیر در حقیقت برای آنچه آینده نگاری 
راهبردی نامیده می شود، تهیه شده که می تواند 
مورد استفاده سازمان ها، افراد، شهرها و جوامع 

قرار گیرد.
روند:

شـش راهبـرد در مرکـز هیلبریـگ بـرای 
آینده پژوهـی در نظـر گرفته  شـده کـه در زیر 

می توان به آنها اشاره کرد:
1-  چارچوب بندی پرسش های 

راهبردی
بـا  را  خـود  کار  معمـواًل  سـازمان ها 
پرسـش های نادرسـت آغـاز می کننـد. آنهـا 
گمـان می کننـد مـدل مناسـب کسـب و کار 
همانـی اسـت که همیشـه وجـود دارد و همه 
آن را دارنـد. هزینـه و زمانـی که آنهـا در این 
مرحلـه- یعنـی چارچوب بنـدی پرسـش ها و 
اهـداف آتی- صرف می کننـد درحقیقت تلف 
کـردن وقـت و پول نیسـت چرا کـه اهداف و 

برنامه های آینده را تعیین می کند.
2-  کاوش افق ها

ماننـد یـک رادار، هـر سـازمانی کـه قصد 
دارد موفق شـود می بایسـت به طـور منظم و 
سـازمان یافته همـه فعالیت های خـود را رصد 
کند. هر سـازمان باید قلمروی کسـب و کار و 
محیـط تجـارت خـود را بـه صـورت کامـل 
جزءبندی و نقشه کشـی کند؛ همـه رفتارهای 
سـازمانی را راهبـری کرده، موارد غیر همسـو 
را شناسـایی نمـوده و از گذشـته بـه خوبـی 
درس بگیـرد. موارد دیگری نیـز در این رابطه 

قابل بحث است:
-   نـگاه بـه آینـده بـدون محدودیت های 

زمانی
-  نـگاه به اطـراف؛ نگاهی فراتـر از منابع 

در دسترس و معمول
-  نـگاه دقیـق: حرکـت از »یـک آینـده 
مـورد انتظـار و ثابـت« بـه »مجموعـه ای از 

آینده های قابل دسترس، متنوع و جایگزین«
-  درنظر گرفتن معانی تصمیمات امروز

-  افزایـش قابلیـت پیشـرفت و سـازش 
پذیری راهبردها

3-  پیش بینی آینده های جایگزین
ایـن موضـوع کـه رخدادهـای مؤثـر بـر 
جایـگاه آتـی یک سـازمان مـورد توجـه قرار 
گیرند، حیاتی اسـت. مهم اسـت کـه به دنبال 

نقـاط پیشـرفت و دوربرگـردان گشـت؛ ایـن 
بـدان هـدف صـورت می گیـرد کـه بتـوان 
ایده هـای مختلـف را در نظـر گرفـت؛ نظرات 
همسـو را در اولویـت قـرار داد تـا در نهایـت 
آینده هـای جایگزیـن را ترسـیم نمـود. ایـن 
سـناریوهای مختلـف بایـد قابـل پذیـرش و 
غافلگیـر کننـده باشـند، از نظـر سـاختاری 
متفاوت، از نظر درونی مسـتحکم، چالش پذیر 
و کاربـردی باشـند. ایـن مـوارد می تواننـد به 

فهم درست از یک سازمان کمک کنند.
4-  تصور یک آینده مناسب

چالـش داشـتن با برخی فرضیـات پذیرفته 
شـده باعث بروز سـؤاالتی در ذهن می شـوند 
کـه بـه ماهیـت و ارزش این فرضیـات حمله 
می کننـد؛ از ایـن طریـق احتمااًل می تـوان به 
الزامـات یا نتایج پیش بینی نشـده دسـت پیدا 
کـرد و حتـی می توان به بلندمـدت به صورت 
خالقانـه اندیشـه نمـود. از همین روند اسـت 
کـه می توان از میـان چند سـناریوی مختلف 
به یک انتخاب در مورد آینده مناسـب دسـت 

زد.
5-  برنامه ریزی برای انتخاب های 

راهبردی
و  محـور  آینـده  تصویرسـازی  روش 
برنامه ریـزی  آنچـه  بـا  وارونـه  برنامه ریـزی 
معمول خوانده می شـود در تضاد اسـت اما در 
فلسـفه مـا نقـش مرکـزی و محـوری بـازی 
می کنـد. این فلسـفه شـامل تفکـر راهبردی 
سـازنده،  و  بازتابـی  گفتمـان  خلـق  بـرای 
تشـخیص مناطقی که انتخاب های راهبردی 
راهبـرد  هرگونـه  سـنجش  و  اسـت  آن  در 
پیشـنهاد در میـان ابعـاد مختلف اسـت. البته 
تدویـن نوعـی برنامـه بـرای پیش بینـی انواع 
رخدادهـای  بـا  مواجهـه  بـرای  احتمـاالت 

مختلف در این فلسفه حیاتی است.
6-  عمل براساس یک 

دستورالعمل توافقی
-  ایجـاد یـک برنامـه اقـدام بـا چاشـنی 

شتاب و اضطرار
-  تعییـن نقاط مهم در مسـیر سـازمان به 

سوی آینده 
-  ایجاد یک سـامانه هوشـمند برای رصد 

آینده
-  ایجاد نوعی رابطه مؤثر با سهامداران 

-  ایجاد تفکر راهبردی در درون سازمان
سـؤال نهایـی مـا از مشـتریان این اسـت: 
اولیـن قدم شـما در این راه چیسـت؟ و اکنون 

چه قدمی برمی دارید؟

مزایا:
جدای از بحث مادی گرایی و کسـب سـود، 
ایجـاد نوعـی برنامـه راهبردی بـرای راهبری 
سـازمان ها به سـوی آینده، و دادن توانایی به 
سـهامداران، شـرکا و همـه افـراد ذینفـع بـه 
منظـور سـازگاری و مدیریـت ریسـک؛ ما به 
ایـن نکتـه رسـیده ایم که نشـاندن افـراد کنار 
کـردن،  صحبـت  فکرکـردن،  بـرای  هـم 
برنامه ریـزی و اقـدام- خالقانـه و متفـاوت- 

بسیار سودمند خواهد بود.
کاربست آینده نگاری راهبردی در 

مطالعات رسانه ای 
دانشـگاه  راهبـردی  آینده نـگاری  مـدل 
آینده نـگاری  مدل هـای  دیگـر  و  هیلبـرگ 
امـکان  کـه  دارنـد  مشـترکی  ویژگی هـای 
مطالعـة سـازمان های رسـانه ای را امکان پذیر 
آینده پژوهـی در  می کننـد. گام هـای اصلـی 
ایـن مدل ها معمواًل از فرمول بندی مسـائل و 
پرسـش هایی کـه یک سـازمان بـا آن مواجه 
اسـت، آغـاز می شـود، با ترسـیم سـناریوهای 
جایگزیـن در مرحلـة اکتشـافی آینده پژوهـی 
ادامـه می یابـد و در پایان به خط مشـی گذاری 
و برنامه ریـزی راهبـردی مبتنی بر سـناریوی 
سـازمان های  می شـود.  ختـم  مطلـوب 
رسـانه ای مبتنـی بـر پخـش گسـترده ماننـد 
شـبکه های تلویزیونی و رادیویی و مطبوعات، 
سـازمان های مبتنـی بر پخش محـدود مانند 
سـازمان های  حتـی  و  جماعتـی  رادیوهـای 
ماننـد  جدیـدی  فناوری هـای  بـر  مبتنـی 
ماهیـت  بـه  بنـا  اجتماعـی  رسـانه های 
آن  بـا  کـه  مسـائلی  و  خـود  فعالیت هـای 
مواجه انـد، می توانند با اسـتفاده از آینده نگاری 
بـه  خـود  مطلـوب  آینـدة  بـرای  راهبـردی 
حاضـر  زمـان  در  اقـدام  و  تصمیم گیـری 
بپردازنـد. بـا توجه به گسـتردگی موضـوع، در 
ادامـة ایـن مقاله بـرای نمونه گام هـای اصلی 
مفـروض بـرای آینده نـگاری راهبـردی برای 
یـک سـازمان رسـانه ای مبتنـی بـر فنـاوری 

پخش وسیع شرح داده شده است. 
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دور بزننـد و از خریـد سـی دی و دی وی دی 
موسـیقی خـودداری کننـد. بـا ایـن وجـود، 
شـرکت اپل پیش از دیگران توانسـت خود را 
بـرای رقابـت در ایـن فضای رسـانه ای جدید 
آمـاده کننـد. پلتفـرم آی.تیـون پاسـخ ایـن 
شـرکت به فضای رسـانه ای جدیدی بـود. در 
حالـی که شـرکت های سـنتی تولیـد و توزیع 
موسـیقی ضبط شـده به دنبال محـدود کردن 
این فضـا از طریـق قانون گذاری های جدید و 
شـرکت  ایـن  بودنـد،  قضایـی  ممنوعیـت 
را  تورنـت  فنـاوری  اصلـی  ایـدة  رسـانه ای 
جنبه ای تجاری بخشـید و از این طریق سـود 
هنگفتـی را نصیـب خـود کـرد. ایـن فضـای 
رسـانه ای جدیـد آینـدة مطلوب شـرکت های 
تولیـد و توزیع موسـیقی ضبط شـده نبـود اما 
چالشـی بـود کـه اگر پیـش از این با اسـتفاده 
از آینده نـگاری راهبـردی تصـور شـده بـود و 
برای آن آمادگی کسـب می شـد، شاید همین 
شـرکت های سـنتی به جای اپل برنـدة بازی 
می شـدند زیـرا تجربـه و هویـت موسـیقایی 
آن هـا ظرفیت های بالقوه تـری از توانایی های 

اپل در زمینة بازار موسیقی بود. 
4-  تصور یک آینده مناسب: 

ایـن مرحلـه و مراحل بعد، گام هایی اسـت 
که یـک سـازمان در جهت انتخـاب آینده ای 
مطلوب و اقدام برای تحقـق آن برمی دارد. در 
ایـن مرحلة اکتشـافی، آیندة مطلوب سـازمان 
ممکـن،  آینده هـای  بـه  توجـه  بـا  معمـواًل 
باورکردنـی و قابـل تصـوری کـه در گام قبل 
ترسیم شـده است، انتخاب می شـود. این گام 
از آینده نـگاری راهبـردی انتخـاب امکانـی از 
آینـده اسـت و  میـان امکان هـای مختلـف 
نقشـی  مدیـران و سیاسـت گذاران سـازمان 
اصلـی در آن بـازی می کننـد. شکسـت یـا 
پیـروزی سـازمان در آینـده منـوط بـه ایـن 
تصمیم گیـری سرنوشت سـاز اسـت. سـازمان 
رسـانه ای مفـروض ما در نهایـت باید تصمیم 
بگیـرد کـه آینـدة مطلوبـش بـا توجـه بـه 
سـناریوهایی کـه بـرای آینـده ترسـیم کرده 
اسـت، کدامنـد: سـناریوی تبدیل از سـازمان 
پخش وسـیع بـه سـازمان مبتنی بـر فناوری 
انتخـاب  را  آنالیـن  اجتماعـی  شـبکه های 
می کنـد یـا سـناریوی سـازگاری از طریـق 
فعالیـت مـوازی در پخـش وسـیع و محـدود. 

و  انحـالل  بدبینانـة  بسـیار  سـناریوی 
سـرمایه گذاری در پهن بانـد را انتخاب می کند 
یـا سـناریوی خوش بینانـة پخـش وسـیع از 

کانال های پخش محدود.   
5-  برنامه ریزی برای انتخاب های 

راهبردی: 
طـور  بـه  سـازمان ها  راهبـردی  اسـناد 
سـنتی آینده های مطلوب را ترسـیم می کنند 
که از طریق انتخاب خط مشـی های سـازگار 
با ایـن آیندة مطلوب، تصمیم گیـری و انجام 
در  تغییـر  چـون  الزم  اقدام هـای 
چـارت  تغییـر  سـازمانی،  بوروکراسـی های 
سـازمانی، انعقـاد قراردادهای جدیـد و غیره، 
تـالش می کننـد تا گام  به گام سـازمان را در 
مسـیر تحقـق ایـن آینـدة مطلوب بـه پیش 
براننـد. آنچـه در ادبیـات مرسـوم مدیریـت 
راهبـردی مطـرح اسـت، در اینجـا نیـز قابل 
اسـتفاده اسـت امـا نکتـة مهـم در اینجا آن 
اسـت کـه تدویـن راهبـرد بایـد بـر مبنـای 
آینـدة مطلوبـی صـورت بگیـرد کـه در گام 
قبـل تدوین شـده اسـت. اگر آینـدة مطلوب 
سـازمان فرضـی ما تبدیل شـدن به شـرکت 
اصلـی  راهبـرد  اسـت،  پهن بانـد  خدمـات 
در  سـرمایه گذاری  محتـوا،  تولیـد  توقـف 
فناوری هـای پهن بانـد و تحـول بنیادیـن در 
بوروکراسـی فنی و تخصصی سـازمان است. 
اگـر سـناریوی مطلوب سـازگاری بـا فضای 
جدیـد باشـد، راهبـرد اصلـی تنها تحـول در 
نیروی انسـانی و تربیت متخصصان آشـنا به 
اگـر  اسـت.  مجـازی  فضـای  در  فعالیـت 

از  وسـیع  پخـش  خالقانه تـر  سـناریوی 
کانال هـای پخـش محـدود را انتخـاب کنیم، 
سـرمایه گذاری در تحقیـق و توسـعه، تربیـت 
نیـروی انسـانی جدیـد و توسـعه یـا خریـد 

فناوری های جدید ضروری است.
یـک  اسـاس  بـر  عمـل    -6  

دستورالعمل توافقی: 
در  اقـدام  و  اجـرا  بـه  گام  نزدیک تریـن 
اسـت.  گام  همیـن  راهبـردی  آینده نـگاری 
پـس از تدویـن راهبـرد مهم ترین هـدف در 
ایـن مرحلـه هم افزایـی میـان همـة ارکان 
یک سـازمان برای رسـیدن بـه اهداف جدید 
اسـت. تحول معمواًل با اینرسـی سـازمانی و 
مقاومـت نیروهـای سـنتی مواجـه اسـت و 
ایـن  دادن  عبـور  مدیـران  اصلـی  چالـش 
سـازمان از چنین موانعی اسـت. بـرای مثال، 
آمـوزش تخصص هـای  اسـت کـه  آشـکار 
جدیـد کار در رسـانه های بـه نیروی انسـانی 
موجـود در یـک سـازمان رسـانه ای سـنتی 
از  بسـیاری  مقاومـت  بـا  گسـترده  پخـش 
کارشناسـان مواجـه خواهـد شـد زیـرا آن ها 
عـادت کرده انـد بـه صـورت یکسـویه برای 
مخاطبانـی گمنام و انبوه برنامـه تولید کنند. 
حـاال آن هـا بایـد از طریـق آمـوزش روحیـة 
کـه  دهنـد  پـرورش  خـود  در  را  جدیـدی 
مسـتلزم سروکار داشـتن دائمی با مخاطبانی 
محـدود، دریافـت بازخـورد دائمـی مثبـت و 
منفـی از کاربـران و در معـرض قضاوت قرار 
تخصص هـای  کـردن  فرامـوش  گرفتـن، 
سـنتی مانند فیلمبرداری حرفـه ای یا نگارش 
رسـمی و غیره اسـت. اگر سـازمان رسانه ای 
فرضـی مـا بتوانـد بـا از برخـورد بـا چنیـن 
نیـز سـربلند  اجـرا  چالش هایـی در مرحلـة 
بیـرون بیایـد، می تـوان گفـت که عـالوه بر 
ترسـیم آینـده، بـه سـاختن آینـده نیـز نائل 
شـده اسـت. اگرچـه در عالـم نظـر زمـان را 
گذشـته، حـال و آینده تقسـیم می کنیـم، اما 
و  مـرزی مشـخص  طبیعـت  در  نمی تـوان 
شـفاف میـان این سـه نقطـة زمانی ترسـیم 
کـرد. بنابراین، آینده همین امروز ماسـت که 
از طریـق کنش هـا و اکنش هـای جمعـی ما 
آینـده  در  سـازمان هایی  می گیـرد.  شـکل 
موفق ترنـد که امروز کنش هایـی تأثیرگذارتر 

صورت دهند.

1- چارچوب بندی پرسش های 
پژوهش: 

این مرحله از آینده نگاری راهبردی سـازمان 
مهم تریـن و اصلی تریـن گام اسـت زیـرا تمام 
مراحـل بعدی را تحـت تأثیر قـرار می دهد. در 
ایـن مرحلـه چالش هـای اصلی یک سـازمان 
بایـد به پرسـش هایی آشـکار و شـفاف تبدیل 
شـود تـا بـر اسـاس آن بتـوان به ترسـیم افق 
زمانی و ترسـیم آینده هـای جایگزین پرداخت. 
سـازمان های مبتنی بر فناوری پخش گسترده 
ماننـد رادیو و تلویزیون ها و مطبوعـات، امروزه 
بیـش از هر زمـان دیگری با چالش گسـترش 

رسانه های مبتنی بر پخش محدود مواجه اند. 
اسـاس آنچـه بـه طور مرسـوم رسـانه  های 
جمعـی خوانـده می شـود، مبتنـی بر سـازمانی 
رسـانه ای اسـت کـه بـا اسـتفاده از فرآیند های 
بوروکراتیـک و کارشناسـی بـه تولیـد و توزیع 
وسـیع  حجمـی  در  رسـانه ای  محصـوالت 
می پردازنـد. بنا به فرض ایـن محصوالت باید 
توسـط حجم گسـترده ای از مخاطبان انبوه نیز 
به مصرف برسـد. هرچند کـه این محصوالت 
بـرای طیـف متنوعی از مخاطبان با سـالیق و 
نیازهای گوناگون تولید شـود، امـا تولید، توزیع 
و مصـرف انبـوه ایـن محصـوالت رسـانه ای 

ماهیت اصلی فناورانة این نوع از رسانه هاست. 
ایـن در حالی اسـت که پیش بینی می شـود 
تـا اوایـل قـرن آیندة شمسـی شـکل گیری و 
گسـترش ابرهای اینترنتی در سراسر شهرهای 
دنیـا بـا اسـتفاده از فنـاوری نسـل 5 بـرای 
گوشـی های هوشـمند به واقعیت بپیونـدد. در 
ایـن صـورت تـا آینـدة میان مـدت و حتـی 
کوتاه مـدت، رسـانه های پخش محـدود مانند 
رسـانه های اجتماعـی، پیام رسـان های فـوری 
ماننـد تلگـرام و دیگـر اشـکال فناوری هـای 
مبتنی بر اینترنت در سـطحی بسیار وسیع تر از 
سـازمان های  رقیـب  بـه  موجـود  وضعیـت 
رسـانه ای سنتی مانند صدا و سیمای جمهوری 
همگرایـی  شـود.  تبدیـل  ایـران  اسـالمی 
رسـانه ای، تولیـد و توزیـع و مصـرف محتوای 
کاربرسـاخته، پخـش آنالیـن صـدا و تصویر و 
ویدیـو در حجمـی بسـیار فراتـر از وضعیـت 
موجـود، شـکل های جدید رسـانه ای مانند وب  
معنایـی و غیـره از جمله موضوعاتی اسـت که 
اقتـدار نسـبی و محـدود رسـانه های پخـش 

وسـیع به ویـژه در ایران را بیـش از هر زمانی به 
چالـش خواهـد کشـید. در نتیجه شـاید بتوان 
بعضی از پرسـش های اصلی برای رسـانه های 
ایـن  داد:  توضیـح  چنیـن  را  وسـیع  پخـش 
چالش هـای  بـا  بایـد  چگونـه  سـازمان ها 
کننـد؟  مقابلـه  آینـده  نسـل  رسـانه های 
سـازمان های رسـانه ای پخـش وسـیع چگونه 
می تواننـد بـا رقیبان جدیـد در بازارهـای آینده 
می تـوان  چگونـه  شـوند؟  سـازگار 
کارشناسـی  و  تخصصـی  بوروکراسـی های 
سـازمان های رسـانه ای پخـش وسـیع را برای 
یـا  رقابـت  انعطاف پذیـری،  چـون  اهدافـی 
سـازگاری با فضـای رسـانه ای آینـده متحول 
کرد؟ رقیبان اصلی رسـانه ای در آینده کدامند؟ 
فناوری هـای غالـب یـا مسـلط رسـانه ای در 
آینده چگونـه بازار رسـانه ها را متحول خواهند 
کـرد؟ بسـته بـه آن کـه کـدام پرسـش برای 
مدیـران سـازمان رسـانه ای مبتنـی بـر پخش 
وسـیع از اولویت اصلی برخوردار باشد، گام های 
بعـدی آینده نـگاری راهبردی متفـاوت خواهد 

بود. 
2- کاوش افق ها:

 بدیهـی اسـت که به هر موضوع، پرسـش 
یـا چالشـی می تـوان از دریچه هـای متفاوتی 
آینده نـگاری  از  مرحلـه  ایـن  کـرد.  نـگاه 
رشـتة  تخصصـی  زبـان  بـه  راهبـردی، 
آینده پژوهـی نوعـی پویـش محیط اسـت که 
ممکن اسـت هر چیزی را در بربگیرد. توصیة 
اصلـی بـرای انجام این مرحلـه از آینده نگاری 

ترسـیم  از  پیـش  کـه  اسـت  آن  راهبـردی 
آینده هـای جایگزیـن سـازمان بایـد محیـط 
درونـی و بیرونی خـود را به خوبی بشناسـد و 
تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بـا رویکـردی 
آینده نگـر آن را توصیـف کنـد. پرسـش هایی 
کـه در بـاال مطـرح شـد، هـر کـدام ممکـن 
بیرونـی  یـا  درونـی  جنبـه ای  بـه  اسـت 
پررنگ تری داشـته باشـد امـا برای پاسـخ به 
هرکـدام از ایـن پرسـش ها نیازمنـد مطالعه و 
پژوهـش دربارة همة جوانـب درونی و بیرونی 
هسـتیم. بـرای مثـال، اگـر پرسـش اصلـی 
آینده نـگاری راهبـردی مطالعـة فناوری هـای 
رسـانه ای غالـب در بـازار آینـده باشـد، الزم 
اسـت رویکردهایـی را مد نظر قـرار دهیم که 
دربـارة فناوری هـای ممکن و محتمـل آینده 
یا دربـارة سـرمایه گذاری سـازمان های رقیب 
بـرای توسـعه و اسـتفاده از بعضـی فناوری ها 
سـرمایه گذاری کرده انـد. عالوه بـر این جنبة 
بیرونی، سـازمان رسـانه ای فرضی مـا باید به 
سـازمان،  درون  سـنتی  فناوری هـای 
بـرای  انسـانی آمـوزش دیـده  سـرمایه های 
کاربـرد آن ها، هویت سـازمانی خـود در زمینة 
اسـتفاده از نوعـی فنـاوری خـاص، امـکان 
توسـعة نوعـی فنـاوری کـه درون سـازمان 
صـورت  سـرمایه گذاری  آن  توسـعة  بـرای 
گرفتـه یا امـکان سـرمایه گذاری بـرای خلق 
یا گسـترش آن وجود دارد و مواردی اینچنین 
نیـز توجـه داشـته باشـد. توجه بـه جنبه های 
درونی سـازمان در واقع به شناسـایی مزیت ها 
و توانایی هـای اصلـی یـک سـازمان منجـر 

خواهد شد. 
3-  پیش بینی آینده های جایگزین: 
جایگزیـن  آینده هـای  پیش بینـی 
اصلی تریـن مرحلـة اکتشـافی در آینده نگاری 
راهبـردی اسـت. آینـده همیشـه مطلـوب ما 
نیسـت. آینـده قابـل پیش گویـی هم نیسـت 
امـا می تـوان بـرای هـر آینده  هـای جایگزین 
آمادگی کسـب کرد. هنگامی که فناوری های 
اشـتراک گذاری موسـیقی توسـط پلتفرم  های 
تورنـت شـروع بـه کار کرد، صنعت موسـیقی 
در دنیـا بـا چالشـی عظیـم مواجـه شـد زیـرا 
کاربران می توانسـتند با به اشـتراک گذاشـتن 
موسـیقی هایی که بر روی هارد دیسـک های 
خـود ذخیره کـرده بودند، قانون حـق مؤلف را 

آشکار است که آموزش 
تخصص های جدید کار در 

رسانه های به نیروی انسانی 
موجود در یک سازمان رسانه ای 
سنتی پخش گسترده با مقاومت 
بسیاری از کارشناسان مواجه 
خواهد شد زیرا آن ها عادت 

کرده اند به صورت یکسویه برای 
مخاطبانی گمنام و انبوه برنامه 
تولید کنند. حاال آن ها باید از 

طریق آموزش روحیة جدیدی را 
در خود پرورش دهند



چالش های اصلی یک 
سازمان باید به پرسش هایی 
آشکار و شفاف تبدیل شود 

تا بر اساس آن بتوان به 
ترسیم افق زمانی و ترسیم 

آینده های جایگزین 
پرداخت. سازمان های مبتنی 

بر فناوری پخش گسترده 
مانند رادیو و تلویزیون ها و 
مطبوعات، امروزه بیش از 
هر زمان دیگری با چالش 

گسترش رسانه های مبتنی بر 
پخش محدود مواجه اند 
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تغییر سپهر ارتباطی جهان  ■
اسـاس شـکل گیری نظریـه ی بـازار پیـام 
ایـن بود که پـس از دهکده ی جهانی، سـپهر 
ارتباطـی جهـان تغییـر خواهـد کـرد. همـه 
انسـان ها خواهنـد توانسـت بـا فن آوری های 
آینـده، همـه زبان ها را بفهمنـد و همه زبان ها 
زبـان آنـان را بفهمنـد. آنـگاه ایـن مردمـان 
 )mass( دیگـر نه به صورت مخاطبان انبـوه
دوران رسـانه ها، بلکـه قـادر بـه ایفـای سـه 
نقـش همزمـان خواهنـد شـد. آنـگاه جهـان 
تبدیـل بـه بـازاری خواهـد شـد کـه در آن 
ارتبـاط گـران متعدد، ارتبـاط گیـران متعدد و 
جسـت وجوگران متعـدد، در حـال داد و سـتد 
پیـام خواهند شـد. ضمـن آنکـه در هر لحظه 
نیـز  مذکـور  بـازار  در  نقش هـا  جابه جایـی 

غیرممکن نخواهد بود. 
او در جلـد سـوم کتاب چهار کهکشـان در 
توصیف بازار سـنتی شـرقی نوشـته: دو ردیف 
دکان کـه روبه روی هم زیر سـقف مشـترکی 
قـرار داشـتند. برخـی از ایـن دکان ها شـامل 
چند حجـره و برخی در حد حتی نیم حجره اند. 
چـون امتـداد بسـیاری از بازارهای شـهرهای 
بـزرگ ایـران به یـک میـدان عمومی متصل 
بـرای  »میان بـر«  راه  نقـش  بـازار  می شـد، 
رفتـن از یـک بخش شـهر به بخـش دیگر را 
نیـز ایفا می کرد؛ پس بسـیاری از افـراد از بازار 
عبـور می کردنـد، بـدون ایـن کـه خریـدار یا 

فروشنده باشند.
امـام  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
صـادق)ع( که درجه اسـتاد تمامـی را دریافت 
کـرده، بـا الهـام از سـاختار ایـن بـازار معتقـد 
اسـت: در بـازار جهانی پیام، نـوع ارتباط، افقی 
خواهد بـود؛ نه عمودی. این وضعیت، مشـابه 
بازارهـای سـنتی اسـت کـه به دلیـل حرکت 
دائـم فروشـنده و در فضـای داخـل و جلـوی 
حجـره و تـا حدودی تابع حرکـت خریدار و در 
واقـع اسـتقرار نداشـتن او در نقطـه ای ثابـت، 
برتـری ارتباطـی خاصـی ار نظـر فاصله میان 
فروشـنده، خریدار و عابر وجود ندارد. یکسانی 
و محدودیـت فاصله ی حجره هـا از روبه رو نیز 
بـه ایـن امـر کمـک می کنـد کـه در هـم 
تنیدگـی و درهـم لولیدگـی مشـابه بازارهای 
سـنتی فراهـم شـود و دیگـر اجـرای ارتبـاط 
عمـودی )یعنـی ارتبـاط دسـتوری، از بـاال به 

آن  در   ) ملوکانـه ای  فرمایـش  و  پاییـن 
امکان پذیر نباشد. 

مبادله ی بی وقفه پیام ■
همچنیـن بـه دلیـل نقـش جانبـی »راه 
در  آن  معمـاری  در  بـازار سـنتی،  میان بـر« 
عمومـی پیش بینـی نمی شـد که بتـوان آن را 
بسـت. در تمـام حجره هـا هـم بـه گونـه ای 
سـاخته شـده بود که هنگام باز بـودن حجره، 
در خاصـی بـرای آن حس نمی شـد. بنابراین، 
یـک آمـد و شـد کامـال آزاد میـان همـه ی 
فروشـندگان، همـه ی خریـداران و همـه ی 
عابـران، در تمـام مـدت برقـرار بـود. در بـازار 
جهانـی پیـام نیـز مشـابه بازارهای سـنتی به 
اینترنـت  گونـه ای مشـابه آنچـه اکنـون در 
می گـذرد، مبادلـه ی پیـام، بی وقفـه و بـدون 
تعطیـل ادامه خواهد داشـت. در بـازار پیام نیز 
بر شـمار موتورهای جست وجوگر در اینترنت، 
در آینـده افـزوده خواهد و این جسـت وجو ها، 
سـوای نوشـته، صدا و تصویر ثابت و متحرک 
را نیـز در بـر خواهـد گرفـت. ایـن موتورهـا 
کمـک خواهنـد کرد فرد کامال جسـت و جوگر 
و گزینشگر باشـد؛ نه مصرف کننده ی منفعل. 
ایـن امر سـبب خواهد شـد رابطـه ای متقابل 
میـان باور خبر و دریافت خبر فراهم شـود. در 
 gate( خبـر  دروازه بانـی  پدیـده ی  نتیجـه، 
keeping( کـه خـاص ارتباط گـران بود، در 

ارتباط گیران بسیار وسیع تر خواهد شد.
با ایـن توصیفات، او نتیجه گیـری می کند؛ 
در بـازار پیـام، ارتباط گـران، بازیگـران اصلـی 
هسـتند، نه دولت هـا. اینک اگـر در یک مدل 
فرضـی، دولت هـای ارتباط گـر را بـه صـورت 
دایـره و ارتباط گـران را بـه مثابـه حجره های 
موجـود در بـازار سـنتی بـه صـورت بیضـی 
نشـان دهیـم، می تـوان انتظار داشـت در بازار 
پیـام دولت های ارتبـاط گری که ارتباط شـان 
از نـوع عمودی اسـت، به ارتباط گـران دولتی 

اما با ارتباط از نوع افقی تبدیل شوند. 

مبادله در بازار پیام، فراتر از داد  ■
و ستد دوسویه

محسـنیان راد درباره ی یکـی از تفاوت های 
بازارهای سـنتی با بازار پیـام توضیح می دهد: 
مثل هر داد و سـتدی، وقتی فروشنده کاالیی 

را می فروخـت، مالکیت آن را از دسـت می داد 
و مالکیـت به خریدار منتقل می شـد؛ در حالی 
کـه در بـازار پیـام، وقتی پیام به دیگـری داده 
می شـود، مالکیـت پیـام منتقل نمی شـود. به 
همیـن دلیـل حجـم بـازار پیـام بـه صـورت 
جهشـی و پیوسـته در حـال افزایـش اسـت. 
همین سـبب می شـود مبادله در بـازار پیام، به 
گونه ای فراتر از داد و سـتد دوسـویه باشد و از 
بازارهـای  درهم تنیدگـی  از  فراتـر  خصلتـی 
سـنتی برخـوردار شـود. او ایـن خصلـت را در 
 )Dynamic web( پویـا  هم تنیدگـی 

نامید. 
ایـن اسـتاد علـوم ارتباطات پدیـده ی تک 
فروشـی در بازار های سـنتی شـرقی را هم در 
 mono( بـازار پیـام می بیند. تـک فروشـان
seller(، اگرچـه برای مـدت کوتاهی، نقش 
فروشـنده ی دوره گـرد ) peddler( را ایفـا 
می کردنـد، به خالف فروشـنده های دوره گرد، 
فروشـنده ی حرفـه ای نبودنـد. آنهـا روبه روی 
حجـره ی بزرگی از بازار، کاالی خود را عرضه 
می کردنـد و ممکـن بـود همزمان بـا فروش 
آن، خریـدار کاالیـی از حجره هـای بزرگ نیز 
باشـند. در بـازار پیـام نیـز تـک فـروش پیـام 
بسـیار خواهـد بـود، زیـرا همـه می توانند هم 

ارتباط گیر و هم ارتباط گر باشند. 

تأثیر موانع زبانی بر ارتباطات  ■
میان فرهنگی

او معتقـد اسـت در بـازار پیـام فرهنگ هـا 
همـان قـدر کـه تفاوت هـای میـان خـود را 
آگاه  نیـز  مشـابهت ها  از  شـناخت،  خواهنـد 
خواهنـد شـد. ایـن عمل تـا زمانی کـه موانع 
برقـراری ارتبـاط زبان هـای متفـاوت برطرف 
نشـود، امکان پذیر نخواهد بـود. وقتی اینترنت 
در آینـده، بی نیـاز از خطـوط تلفـن و از طریق 
امـواج و بـه صـورت رایـگان بـرای همـه ی 
جهانیان فراهم شـود، ارتباطات میان فرهنگی، 
کمـاکان همـراه بـا اختـالل خواهد بـود مگر 

زمانی که موانع زبانی آنها برطرف شود. 
ایـن بخش بـه نظر می رسـد با بخشـی از 
آراء او در توضیح »مدل منبع معنی« متناقض 
اسـت. او در این مقاله نوشـته: تعـداد معنی ها 
در افراد بر حسـب سـن، تحصیالت، تجربه و 
فرهنـگ یکسـان نیسـت. بـه گونـه ای کـه 

مهدی محسنیان راد:

مصوبات مجلس یا شورای 
انقالب فرهنگی در آینده 

ارتباطات نقشی ندارد
»بـازار پیـام« تعبیـری بـود که مهـدی محسـنیان راد، اسـتاد علـوم ارتباطـات اولین بـار به طور رسـمی در 
سـال 2001 در کنفرانس بین المللی محققان ارتباطات در بوداپسـت مجارسـتان در یک مقاله ی آینده نگرانه 
مطـرح کـرد. نظریـه ای کـه طی یک سـال بعد به زبـان انگلیسـی در آمریکا و عربی در مصر منتشـر شـد. او 
در ایـن مقالـه پیش بینـی می کـرد کـه پـس از »دهکده ی جهانـی« مک لوهـان عصـری فراخواهد رسـید با 
مشـخصاتی متفـاوت با دهکـده جهانی که محسـنیان راد با ایده از سـاختار و کارکرد بازارهـای دوران آل بویه 
ایـران، آن را نـه »مسـیج مارکـت«، بلکه »مسـیج بـازار« نامید. محسـنیان راد در سـال های بعد ایـن ایده را 

پروراند و درباره ی آن در چند کشور از جمله هند، تونس، عمان و آمریکا سخنرانی کرد. 

گفت و گو: سمیرا سلطانی
س: نینا مختارباف  

عک
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ــت را  ــای موقعی ــرل بازده ه ــوان کنت ــه ت ک
دارند. 

تصمیم گیران و برنامه ریزان باید  ■
چه کار کنند؟

عضو هیئت علمی دانشـگاه امام صادق)ع( 
بـا تکیـه بـر نظریـه بـازار پیـام کـه بعضـی 
ویژگی هـای آن را در حـال حاضر تحقق یافته 
می داند، معتقد اسـت ترکیب مخاطب پنداری، 
بـر  کنتـرل  قـدرت  کاهـش  و  سـویی،  از 
رسـانه های بیگانـه ی در دسـترس مـردم در 
ایـران، سـوای نگرانـی عمیـق مسـئوالن و 
دلسـوزان، حجابـی ایجـاد کـرده کـه ارتبـاط 
بـدون پرده پوشـی ارتباط شناسـان ایـران را با 
تصمیم گیـران و دلسـوزان ایـن حـوزه تقریبـا 
غیرممکـن کـرده اسـت؛ زیـرا آگزیـوم آنهـا 
بـا  مغایـر  کـه  اسـت  پنـداری  مخاطـب 
آگزیوم های ارتباط شناسـان اسـت. ایـن امر در 
شـرایطی اسـت که با توسـعه چشمگیر شبکه 
تلفـن و تلفـن همـراه در کشـور، مدل شـبکه 
اجتماعـی ایران از مدل سـنتی و چندپاره قبلی 
بـه مدلی یکپارچه تر تبدیـل و در حال نزدیک 
شـدن بـه آخریـن مـدل شـبکه اجتماعـی در 
کشـورهای پیشـرفته اسـت. این تحول سبب 
شـده تـا گاه خبرهایی که رسـانه های رسـمی 
بـه آن توجـه نشـان نمی دهنـد، ظـرف چنـد 
سـاعت به شیوه های غیر رسـانه ای در سراسر 

شبکه اجتماعی توزیع شود.
او البتـه در ادامـه ی ایـن تحلیل هـا تالش 
می کنـد بـا نگاهـی بـه آینـده ی مطلـوب و 
ترجیحـی راهکارهایـی هـم ارائه بدهـد: برای 
بایـد تصمیم گیـران و  از سـردرگمی  خـروج 
و  افقـی  ارتبـاط  فرصـت  برنامه ریـزان، 
غیرپرده پوشـانه را میان خود و ارتباط شناسـان 
فراهـم کننـد و بدون قائل شـدن بـه حق وتو 
بـرای خـود، با اجتنـاب از شـیوه های عاطفی، 
اتخـاذ کننـد کـه بـه شـناخت  تصمیماتـی 
واقعیت هـای بیرونـی و درونـی جامعه منتهی 

شود.
محســنیان راد ادامــه می دهــد: رســانه های 
ــرای گفت وگــوی ســه  ــزاری ب ــه اب دولتــی ب
و  »ملــت«  »دولــت«،  میــان  ســویه 
»نخبــگان« تبدیــل شــود و بــه جای ســرازیر 
کــردن اطالعــات بــه رســانه ها )کــه اغلــب 

بــه شــکل پروپاگانداســت(، امــکان دســتیابی 
مســتمر نخبــگان و در نتیجــه رســانه ها را بــه 
»داده هــای خــام« فراهــم کننــد. در واقــع بــه 
ســخنگوی  رســانه ها  کــه  ایــن  جــای 
ــه  ــا ب ــگر داده ه ــند، پردازش ــا باش حکومت ه
منظــور ســاخت اطالعــات محســوب شــوند. 
همچنیــن در تأمیــن نیــاز مخاطبان بــه جای 
ــب  ــه در قال ــع اقتدارگرایان ــتفاده از مواض اس
رفتارهــای بــه ظاهــر مصلحانــه از شــیوه های 
علمــی نیازســنجی ارتباطــی جامعــه اســتفاده 

کنند.

چگونه از آثار سوء تداخل فرهنگی  ■
اجتناب کنیم؟

ــن  ــذاری  در ای ــت قانون گ ــه اهمی او البت
زمینــه را فرامــوش نمی کنــد و معتقــد اســت 
ــای  ــانه ای، خصلت ه ــن رس ــع قوانی در وض
جدیــد رســانه ها و واقعیــات ارتباطــی جهــان 
ــن  ــود. همچنی ــه ش ــر گرفت ــر در نظ معاص
ــاره ی  ــی درب ــان داخل ــود مخاطب ــالش ش ت
ســاخت و کارکــرد بــازار جهانــی پیــام و 
ــای  ــکل دهنده ی آن از »تداخل ه ــر ش عناص
ــای  ــه ج ــع ب ــوند. در واق ــی« آگاه ش فرهنگ
ایــن طــرح پرســش قدیمــی کــه »رســانه ها 
بــا مــا چــه می کننــد؟« ایــن پرســش مطــرح 
ــان هایی  ــوان انس ــه عن ــا ب ــه م ــود ک می ش
ــه رفتــار  ــا رســانه ها چگون گزینشــگر بایــد ب
کنیــم و چگونــه از آثار ســوء تداخــل فرهنگی 

اجتناب کنیم؟ 

نقش تحوالت ارتباطات در جهان  ■
در آینده ارتباطات در ایران 

امــا دکتــر محســنیان راد آینــده ی ممکــن 
بــرای رســانه های ایرانــی را بــا ادامــه ی 
ــه  ــد؟ او ب ــه می دان ــود چگون ــت موج وضعی
ــروز  ــان ام ــد: جه ــانه« می گوی ــفقنا رس »ش
»جبرهــا« و »اختیارهایــی« را فراهــم کــرده 
کــه مقدمــه مناســبی بــرای حداکثــر دو دهــه 
دیگــر و زمــان ورود بــه بــازار پیــام اســت. بــه 
عنــوان مثــال در ایــران جامعــه بــا ایــن جبــر 
ــی  ــون اساس ــق قان ــه طب ــت ک ــه اس مواج
رادیــو وتلویزیــون بایــد در انحصــار حکومــت 
باشــد، امــا ضمنــاً با ایــن اختیــار مواجه شــده 
ــد و  ــگان اســتفاده کن ــه از فیلترشــکن رای ک

خبــری را از یکــی از کانال هــای ماهــواره ای 
زیــر بمبــاران امــواج پارازیتــی ایــن بــار نــه در 
تلویزیــون بلکــه در لپ تــاپ یــا تلفــن 
هوشــمند خــود تماشــا کند. ســپس اگــر اراده 
کــرد، آن را در تلگــرام بــا دیگران به اشــتراک 
ــای  ــش وزن جبره ــه پی ــک ده ــذارد. ی بگ
ــروز  ــان بســیار بیشــتر از ام ارتباطــی در جه
بود.یــک دهــه بعــد بــاز هــم کمتــر خواهــد 
شــد. وقتــی 20 ســال پیــش موقــع بازگشــت 
از کنفرانــس در ســنگاپور یــک دســتگاه 
فکــس بــا خــودم آوردم، گمــرک ایــران آن را 
مصــادره کــرد چــرا کــه فکــس در انحصــار 
ــدل  ــاال رد و ب ــود. ح ــرات ب ــرکت مخاب ش
ــس.  ــک فک ــی ی ــل، یعن ــر ایمی ــه ه آزادان
ــه  ــران را ن ــات در ای ــده ارتباط ــدم آین معتق
مصوبــات مجلــس یــا شــورای انقــالب 
ــخت افزاری و  ــوالت س ــه تح ــی بلک فرهنگ
نــرم افــزاری ارتباطــات در جهــان و تمایــالت 

نسل جدید به تغییر، تعیین خواهد کرد.

بـرای  را  معنـی  درجـه  اصطـالح  می تـوان 
مقایسـه های نسـبی تعدد معنی افراد اسـتفاده 
کـرد. امـا صرفا تفـاوت تعداد معنی ها نیسـت 
کـه ارتبـاط را می توانـد دشـوار کنـد، بلکـه 
مهمتـر از آن تفاوت معنی میـان افراد و تفاوت 
معنی هـا  میـان  و همبسـتگی های  ربـط  در 
اسـت که دو انسـان با دو منبـع معنی متفاوت 
می کنـد.  ارتبـاط  پیچیدگی هـای  درگیـر  را 
محسـنیان راد در گفت وگو با »شـفقنا رسـانه« 
دربـاره ی ایـن نکتـه چنیـن توضیـح می دهد: 
داشـتن زبان مشـترک به هیچ وجه به مفهوم 
داشـتن معنی هـای مشـترک نیسـت. یـک 
چوپـان زاده فارسـی زبـان  کـه در تمـام طول 
کودکی و نوجوانی اش شـاهد پاسـداری سـگ 
گلـه از امـوال خانوادگـی بـوده بـا فـرد شـهر 
نشـینی که تمام طول کودکـی و نوجوانی اش 
شـنیده سگ نجس اسـت، معنی مشابه سگ 
در مولکول هـای بـزرگ پروتئیـن موجـود در 
سـلول های هیپوکامپ مغزشـان ندارد. اگر در 
بـازار پیـام همـه، همـه ی زبان هـا را خواهنـد 
فهمیـد، بـه هیـچ وجه بـه این مفهوم نیسـت 
که همه معنی های مشـترک خواهند داشـت. 
واژه  جهانیـان  همـه  تقریبـاً  اکنـون  هـم 
دموکراسـی را با همین تلفظ به کار می گیرند، 
ولـی می بینیـد چـه تفـاوت گاه عمیقـی میان 
کـه  دارد  وجـود  کشـورهایی  همـه  سـران 
برچسـب »جمهـوری« را همـراه دارنـد. زن و 
شـوهر هـم زبانـی کـه بـا دو پـاره فرهنـگ 
پیونـد  گوناگـون  ارزشـی  نظـام  و  متفـاوت 
زناشـویی دارنـد، نمی تواننـد به دلیل داشـتن 

زبان مشـترک بـدون مدیریـت ارتباطات خود 
مشـکل تفاوت هـای معنی با یکدیگـر را حل 
کنند. زندگی در عصر بازار پیام و شـکل گیری 
پدیـده ای بـه نـام »فهم همـه زبان هـا« این 
امـکان را می توانـد فراهـم کنـد کـه بیش از 
گذشـته انسـان ها از طریـق دیالـوگ و تفهم 

به معنی های مشترک نزدیک شوند.

مخاطب پنداری، بازمانده از  ■
نظریه های قدیمی ارتباطات

بـا توضیحات محسـنیان راد اگـر بخواهیم 
بـر بعد نـگاه بـه آینده ی ایـن نظریـه تمرکز 
کنیم، شـاید توجه به تغییـرات مخاطب یکی 
از مهمتریـن وجـوه آن باشـد. او بـه همیـن 
معتقـد  ارتباطـی اش  تحلیل هـای  در  دلیـل 
در  رسـانه ها  حـوزه ی  تصمیم گیـران  اسـت 
کشـورهای در حـال توسـعه، طـی دهه هـای 

1960 و 1970، بـا اتـکا بـه نظریـه ی سـاده 
گلولـه ی جادویـی، به حل و فصل مشـکالت 
حضـور  پیامدهـای  از  ناشـی  ناگشـوده ی 
تولیـدات فرهنگـی بیگانـه در کشـور خـود 
و  جدیدتـر  علمـی  مباحـث  از  و  پرداختنـد 
دسـتاوردهای بعـدی غافـل شـدند و بـا بـاور 
فعالیت هـای  سـویی  از  تزریقـی،  نظریـه ی 
تبلیغـات سیاسـی درون مرزی خود را سـامان 
می دادنـد و از سـوی دیگر، با اعمال سانسـور، 
را  بیگانـگان  تبلیغاتـی  تزریقـات  جلـوی 
می گرفتنـد. او نتیجه ی حاصـل از این تفکر و 

رفتار را مخاطب پنداری می نامد. 
مخاطب پنــداران بــه تعبیــر او بــر اســاس 
روان شناســی،  »نظریــه ی مشــابهت« در 
مشــابهت های ظاهــری میــان رســانه ی 
ســنتی پرپیشــینه و مانــدگاری همچــون میز 
ــی  ــد و حت ــانه های جدی ــا رس ــه را ب خطاب
نظــر  در  ارتباطــی  نویــن  فناوری هــای 
حتــی  مــواردی  در  او  می گیرنــد. 
ــاید  ــد: ش ــر موضــوع را می بین کمی بدبینانه ت
حــوزه ی  تصمیم گیــران  رفتــار  بتــوان 
رســانه ها را در مانــدگاری در وادی نظریــه ی 
ــرل«  ــم کنت ــه ی توه ــا »نظری ــی ب تزریق
تبییــن کــرد. ایــن نظریــه بیــان می کنــد در 
ــاور  ــن ب ــه ای ــان ها ب ــی انس ــن مواقع چنی
و  آرزوهــا  کــه  می شــوند  متمایــل 
ــا،  ــته ی آنه ــوع پیوس ــه وق ــته های ب خواس
محصــول اعمــال و رفتــار آنهــا اســت. ایــن 
نظریــه می گویــد موفقیت هــای اولیــه ی 
افــراد ایــن اعتقــاد را در آنــان ایجــاد می کنــد 

برای خروج از سردرگمی 
باید تصمیم گیران و 

برنامه ریزان، فرصت ارتباط 
افقی و غیرپرده پوشانه را 

میان خود و ارتباط شناسان 
فراهم کنند و بدون قائل 

شدن به حق وتو برای خود، 
با اجتناب از شیوه های 

عاطفی، تصمیماتی 
اتخاذ کنند که به شناخت 

واقعیت های بیرونی و 
درونی جامعه منتهی شود



آگزیوم: گفتاری اسـت فرضیه ای، که 
از سـوی دانشـمندان بـدون ایـن کـه الزامًا 
اثبـات شـده باشـد، بلکه فقط چـون معقول 
به نظر می رسـد، پذیرفته شـود و  به عنوان 
سر منشـاء و بنیان، در یک نظام و  زنجیرهء 
اشـتقاق قیاسـی قرا ر می گیرد تـا از آن)ها( 
بـر مبنـای ضوابطـی ، گفتارهـای دیگـری 

استنتاج شود.
مهمترین منابع بررسی شده:

محسـنیان راد، مهـدی. »بازسـازی مدل 
ارتباطـی »منبع معنـی««، فصلنامه ی علوم 
 .1394 تابسـتان   ،69 شـماره  اجتماعـی. 
تهران: دانشـکده علـوم اجتماعی، دانشـگاه 

عالمه طباطبایی. صص 1-47.
محسـنیان راد، مهـدی. »آسیب شناسـی 
رسـانه ها،  حـوزه ی  در  مخاطب پنـدای، 
جهانـی شـدن و عصـر پـس از دهکـده ی 
فرهنگـی.  تحقیقـات  فصلنامـه  جهانـی«، 
سـال اول، شـماره 3، پاییـز 1387، تهـران: 
پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی اجتماعـی 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری. صـص 

.79-113
محسـنیان راد، مهـدی. چهار کهکشـان 
ارتباطـی. )ج 3(. تهـران: سروش)انتشـارات 

صداوسیما(، چاپ سوم، 1390.
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فرصت آفرینی ارتباطات نو برای توسعه 
بیش از تهدیدات است

هادی خانیکی:

باید درباره ی روند تحوالت رسانه ای در ایران آینده پژوهی کرد

بحث را با نظریه های توسعه  ■
شروع کنیم؛ به نظر می رسد این 

نظریه ها هم نگاهی به گذشته دارند 
که بررسی موانع از دل آن بیرون 

می آید و هم نگاهی به آینده دارند. 
تا چه حد این نگاه رو به آینده را 

در این نظریات قوی می دانید؟ در 
ایران وضعیت به چه صورت است؟ 

ــم  ــی می خواهی ــخص وقت ــور مش ــه ط ب
وضعیــت ارتباطــات و توســعه را در پیونــد بــا 
ــه دو  ــم، ب ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع ــم م ه
ــی اول،  ــیم. ارزیاب ــی می رس ــطح از ارزیاب س
نوعــی تحلیــل مســیر از آنچــه در دهه هــای 
ــک  ــران در نزدی ــا ای ــان ی ــته در جه گذش

کــردن تعاریــف و مفاهیــم توســعه بــه 
تعاریــف و مفاهیــم ارتباطــی رخ داده اســت. 
ــا  ــی ی ــده پژوه ــی آین ــم نوع ســطح دوم ه
آینــده نگــری از تحــوالت اســت، چــه 
تحــوالت توســعه بــر پایــه ارتباطــات و چــه 

تحوالت ارتباطی بر پایه توسعه. 
می تــوان گفــت در ســطح اول کــه نوعــی 
ــعه  ــی و توس ــات ارتباط ــی مطالع تبارشناس
اســت، نقطــه عطــف از آنجــا آغــاز می شــود 
کــه توســعه بــه مفهومــی گســترده تر مــورد 
نظــر قــرار می گیــرد. یعنــی تعریــف توســعه 
از وجــه اقتصــادی و مــادِی صــرف بــه وجوه 
ــی و...(  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــر )اجتماع دیگ
غیــر  عوامــل  و  می کنــد  مــکان  نقــل 

فــرض  دخیــل  توســعه  در  اقتصــادی 
می شــوند. در اینجــا اســت کــه مســئله 
ارتباطــات بــه طــور عــام و مســئله رســانه ها 

به طور خاص برجسته می شود.
ــر  ــه دکت ــدم ب ــل تق ــم فض ــران ه در ای
تهرانیــان و تالش هــای او در پژوهشــکده 
علــوم ارتباطــی و توســعه ای ایــران در دهــه 
ــه  ــاً ب ــا اساس ــن تالش ه ــردد. ای 50 برمی گ
دنبــال ایــن بودنــد کــه نقــش رســانه ها را بر 
ــد.  ــرار دهن ــه ق ــورد مطالع ــی م ــعه مل توس
ــن  ــاال رفت ــم ب ــی ه ــعه مل ــور از توس منظ
ظرفیت هــای معنــوی و مــادی نظــام ملــی 
بــود. یعنــی چه کنیــم تــا ظرفیــت اجتماعی، 
ــه  ــی و... ب ــی، سیاس ــن فرهنگ ــانی، بی انس

اتــکاء تحولــی کــه در ارتباطــات رخ می دهد، 
افزایــش پیــدا کنــد و متقابــاًل توســعه ای کــه 

رخ می دهد چه اثری بر رسانه ها دارد. 
اگــر آن بحث هــا را بــه صــورت تاریخــی 
بخواهیــم دنبــال کنیــم، توجــه بــه ایــن کــه 
ــم  ــی، در ه ــه ایران ــن جامع ــئله بنیادی مس
آمیختگــی و در هــم تنیدگــی روندهــای 
توســعه در حوزه هــای مختلــف تحــت تأثیــر 
گســترش ارتباطــات اســت و اینکــه مــا بــه 
ــه  ــر دامن ــا تحــوالت پ ــان ب صــورت همزم
ــی،  ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص اجتماع
روانــی و ارتباطــی مواجــه شــدیم. می توانیــم 
بگوییــم در ایــن رویکــرد مســئله ارتباطات و 
توســعه ارتباطــات خیلــی اهمیــت پیــدا 

ــه در درون  ــن ک ــوص ای ــه خص ــد. ب می کن
ــا و  ــن الیه بندی ه ــم ای ــات ه ــود ارتباط خ
مواجهه هــای مــورد نظــر دکتــر تهرانیــان بــا 
ایــن رویکــرد توســعه ملــی قــرار می گیــرد. 
ــی و  ــئله ارتباط ــه 50 مس ــه در ده ــن ک ای
رویارویــی بیــن ارتباطــات چهــره بــه چهره و 
ــانه ای  ــا چندرس ــا ی ــی مدی ــات مولت ارتباط
ــرورت  ــل ض ــری مث ــی از تعابی ــت و حت اس
ورود ایــران بــه جامعــه اطالعاتــی یــا جامعــه 
ــان دهنده ی  ــود، نش ــاد می ش ــده ی ــم ش گ
محوریــت و موضوعیت ارتباطــات در آن دوره 

بوده است.

فکر می کنید در حال حاضر هم  ■

این درهم آمیختگی و درهم تنیدگی 
وجود دارد؟

ــود دارد.  ــم وج ــن اآلن ه ــده م ــه عقی ب
ایــن بحــث توســعه ملــی عمــاًل در میانــه دو 
رویکــرد خوشــبینانه و انتقــادی بــه رســانه ها 
هــم اســت. یــک رویکــرد رســانه را ابــزاری 
نوســازی  تســریع  و  تســهیل  بــرای 
می دانســت، یعنــی آن خوشــبینی ای کــه در 
ــود  ــعه وج ــه توس ــرمایه داری ب ــرد س رویک
داشــت و دوم رویکــردی بــود کــه رســانه ها 
ــی  ــی و هژمون ــال مصرف گرای ــل انتق را عام
ــرد  ــد. رویک ــان می دی ــرمایه داری در جه س
ــی ســعی می کــرد بیــن ایــن دو  توســعه مل
بــر اســاس پتانســیل ها و ظرفیت هــای 

رسـانه ها و توسـعه ملی یکـی از مباحثـی بود که 
مجیـد تهرانیـان در دهـه ی 50 دنبـال می کـرد. 
ایـن رویکـرد در میانـه دو رویکـرد خوشـبینانه و 
انتقـادی بـه رسـانه ها قـرار می گرفـت و سـعی 
می کـرد بیـن ایـن دو بـر اسـاس پتانسـیل ها و 
ظرفیت هـای موجـود در جامعـه، ارتباطـات را از 
این دوپارگی به سـمت نوعی همگرایی بکشـاند 
کـه در یـک طـرف فرهنـگ و هویـت ملـی مورد 
توجـه قـرار می گیرد و در طـرف دیگر فنـاوری و 
رسـانه های جدیـد. هـادی خانیکی، عضـو هیئت 
علمـی دانشـگاه عالمه طباطبایـی در گفت وگـو با 
»شـفقنا رسـانه« معتقد اسـت امروز هم می توان 
ایـن رویکـرد را دیـد چـون مشـخصاً بـا ورود 
جهـان و به تبـع آن، جامعه ی ایـران به جامعه ی 
شـبکه ای و برجسـته شـدن نقـش شـبکه ها و 
فضـای مجـازی، مـا بـا نوعـی شـتاب گرفتـن 

تحـوالت و از سـویی نقش پیدا کـردن ارتباطات 
شـدیم.  روبـه رو  تحـول  زمینه هـای  همـه ی  در 
شـاید بتوان گفت تحوالت در عملکـرد ارتباطات 
در جهـان و جامعـه مـا گرانـی گاه قضیـه را از 
خوشـبینی و بدبینـی به پذیـرش ایـن واقعیت و 
فکـر کردن به واقعیت رسـانه ها کشـانده اسـت. 
خانیکـی، فرصت آفرینـی شـبکه ها و ارتباطات نو 
را بـرای تسـریع توسـعه بیشـتر از تهدیدات آن 
می دانـد، نـه بـه ایـن معنـا کـه تهدیدهـا وجود 
نداشـته باشـد، ولـی معتقـد اسـت هـم تقویت 
زیرسـاخت های فنـی ارتباطـات و هـم رویکردها 
راسـتای  در  سیاسـی  و  حقوقـی  تالش هـای  و 
دفـاع از فعالیت هـای آزاد و قانونمنـد  و هم ورود 
فعـاالن مدنـی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی به 
بـه  اسـت  توانسـته  جدیـد  ارتباطـی  فضـای 

فعالیت های شبکه ای قوت و غنا بدهد.

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ   زهرا حکیمی
س: شایان محرابی   

عک
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منجر به دولت قوی هم می شود.
ــد آن  ــه، می خواه ــرد بدبینان ــا در رویک ام
ــای کالســیک و قدیمــی را در  ســاز و کاره
ارتباطــات  بــه جامعــه امــروز تســری دهــد و 
ــا  ــا ب ــع م ــت. در واق ــر نیس ــن امکان پذی ای
ــتیم. در  ــه هس ــات مواج ــم ارتباط ــوع عال تن
تنــوع ایجــاد یکســانی ناممکن اســت و وقتی 
ناممکــن می شــود، طبیعتــاً احســاس نگرانی 
می شــود،  احســاس  و  می کنــد  ایجــاد 
رشــته هایی کــه اطالع رســانی متمرکــز 

ایجاد کرده بود همه پنبه می شوند.
ایــن دغدغــه ای کــه شــما گفتیــد، جدیــد 
نیســت و همیشــه در برابــر همــه گونه هــای 
رســانه ای وجــود داشــته اســت. یعنــی وقتــی 
ــه  ــی ک ــد، ذهنیت های ــی می آی ــانه نوی رس
بــه رســانه گذشــته عــادت کــرده بودنــد، این 
ــم  ــطو ه ــان ارس ــد. در زم ــه را دارن دغدغ
ــن  ــد، ای ــه آم ــر خطاب ــت در براب ــی کتاب وقت
ذهنیــت وجــود داشــت. بــه هرحــال خطابــه 
ــت  ــی کتاب ــود ول ــام ب ــتقیم پی ــال مس انتق
ــی  ــن نگران ــود و ای ــتقیم ب ــال غیرمس انتق
ــه  ــد خطاب ــت مانن ــه کتاب ــت ک ــود داش وج
قــدرت حفــظ امانــت در انتقــال پیــام بــرای 
ــته  ــم را نداش ــان قدی ــل یون ــه ای مث جامع
باشــد. در همیــن دهه هــا و ســده های اخیــر 
هــم در برابــر مواجهــه ارتباطــات شــفاهی و 
صنعــت چــاپ یــا مواجهــه رســانه های 
ــداری-  ــانه های دی ــر رس ــتاری در براب نوش

شنیداری این نگرانی وجود داشته است. 
نیــازی نیســت خیلــی بــه عقــب برگردیم؛ 
در جامعــه خودمــان هــم در همیــن دهه های 
ــه  ــت ک ــود داش ــان وج ــن گم ــته ای گذش
می تــوان حتــی بــا ویدئــو -کــه بــه رســانه 
یاغــی معــروف بــود- برخــوردی داشــت تــا 
ــا  ــه محــدود شــود ی ــش در جامع تأثیرگذاری
و  ماهــواره ای  مســتقیم  پخــش  بــرای 
ــور  ــن ط ــم همی ــی ه ــبکه های اینترنت ش
ــه  ــات اولی ــان در مطالع ــر تهرانی ــود. دکت ب
ــوان  ــا عن ــی ب ــر معروف ــران تعبی ــعه ای توس
و  دارد  رســانه ها«  ناتوانــی  و  »توانایــی 
می گویــد رســانه ها نــه توانــای مطلــق 
هســتند و نــه ناتــوان مطلــق. بــه زبــان دیگر 
فرصــت  خلــق  هــم  گفــت  می تــوان 
می کننــد و هــم خلــق تهدیــد. بســتگی بــه 

ایــن دارد کــه جامعــه در چــه موقعیتی باشــد 
تهدیدهــا  دِر  از  را  رســانه ها  خالصــه  و 

بشناسند یا از درِ فرصت ها.
ــا همیــن  ــه عقیــده مــن امــروز هــم ب ب
منطــق می تــوان نــگاه کــرد. اگــر بخواهیــم 
و  رســانه ها  زمینــه گســترش خــود  در 
ــی  ــاوت کل ــک قض ــران ی ــبکه ها در ای ش
کنیــم، می بینیــم بیشــتر ظرفیت افزایــی 
کــرده اســت تــا ایجــاد تهدیــد. اگــر بخواهم 
دقیق تــر اشــاره کنــم، عامــل تغییــر و 
ــده در  ــد تعیین کنن ــل تهدی ــخصاً عام مش
جامعــه، وضعیــت مدنــی و اســتواری خــود 
جامعــه بــوده اســت. اگــر در جامعــه زمینــه 
تقویــت مدنیــت و رفتارهــای مدنــی وجــود 
ــت  ــه تقوی ــم ب ــبکه ها ه ــت، ش ــته اس داش
همیــن مدنیــت کمــک کرده انــد و اگــر 
ــی و  ــی ناهنجــاری، آنوم ــار نوع ــه دچ جامع
آســیب بــوده اســت. رســانه ها هــم بــر روی 

همین آسیب ها اثر گذاشته اند. 
ــت و  ــواب درس ــم ج ــر می کن ــن فک م
علمــی بــه ســؤال شــما ایــن اســت کــه باید 
هــم دربــاره ی مســائل ایــران و هــم درباره ی 
ایــران  در  رســانه ای  تحــوالت  رونــد 
آینده پژوهــی کــرد. حداقــل ایــن اســت کــه 
می تــوان گفــت تحــوالت رســانه ای در 
ــد  ــر پیون ــم دیگ ــه مه ــه مقول ــا س ــران ب ای
ــوالت  ــا، تح ــی از آن ه ــد. یک ــک دارن نزدی
نظــام ارزشــی یــا ترجیحــات ارزشــی اســت 
کــه فقــط امــر رســانه ای نیســت بلکــه امری 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت. بــه میزانــی که 
پیــدا  تغییــر  ارزشــی  نظــام ترجیحــات 
می کنــد، مصــرف رســانه ای هــم تغییــر پیــدا 
ــرف  ــر مص ــزان تغیی ــاًل می ــد و متقاب می کن
رســانه ای بــر نظــام ترجیحــات ارزشــی هــم 

اثر می گذارد. 
مقولــه دوم نســبت بیــن رســانه ها و 
وضعیــت ســرمایه اجتماعــی اســت. ســرمایه 
ــظ  ــی در حف ــی مهم ــل خیل ــی عام اجتماع
ــا  ــه ب ــا آنچ ــت ی ــه اس ــوام و دوام جامع ق
عنــوان کلــی مدنیــت بــه آن اشــاره کــردم. 
تغییــرات در جامعــه مــا تغییراتــی اســت کــه 
عمدتــاً از ســوی ســنتی شــدن بــه مدرن تــر 
شــدن، روســتایی بــودن بــه شــهری تر 
ــه آموزش هــای  شــدن، آموزش هــای کــم ب

ــارکت های  ــه مش ــم ب ــارکت ک ــتر، مش بیش
نشــان  این هــا  همــه  و  اســت  بیشــتر 
ــی  ــرمایه اجتماع ــت س ــر وضعی ــد اگ می ده
ــت نشــود و  ــرات تقوی ــن تغیی ــا ای ــراه ب هم
روی  بــر  حقیقــت  در  شــود،  تضعیــف 
فرایندهــای توســعه مــورد نظــر شــما تأثیــر 
ــی  ــیب های اجتماع ــت آس ــذارد. وضعی می گ
ــه ســومی اســت کــه منتــج از دو  هــم مقول

مقوله اول است. 
بــه هرحال هرچه شــتاب توســعه بیشــتر و 
ــت  ــد، الزم اس ــیع تر باش ــعه وس ــه توس دامن
قــدرت انطبــاق و انتخــاب شــهروندان و 
ــود.  ــتر ش ــم بیش ــی ه ــای اجتماع گروه ه
ارتباطــات و رســانه ها عامــل مهمــی در بــاال 
ــدرت ســازگاری و جــذب و هضــم  ــردن ق ب
ــردن و  ــازگار ک ــا در ناس ــوالت ی ــن تح ای
ــر  ــه ه ــتند. ب ــه هس ــردن جامع ــاره ک چندپ

باید نسبت بین نهادها و 
شبکه ها را سنجید. چون دنیای 

ارتباطی فقط کنشگری در 
یک فضای شبکه ای و مجازی 

نیست. بلکه تغییرات در جهان 
واقع صورت می گیرد و شبکه ها 

آن را تسریع می کنند. اگر 
تغییرات از شبکه ها به جامعه 
واقعی و از جامعه واقعی به 

شبکه ها و نهادهای واسط آن 
هم نهادهای مدنی باشند، این 

جامعه می تواند در جهت توسعه 
بیشتر و قوی تر قدم بردارد

موجــود در جامعــه، ارتباطــات را از ایــن 
دوپارگــی بــه ســمت نوعــی همگرایــی 
ــگ و  ــرف فرهن ــک ط ــه در ی ــاند ک بکش
هویــت ملــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و 
در طــرف دیگــر فنــاوری و رســانه های 
جدیــد. ولــی آیــا می تــوان در حــال حاضــر با 
ــگاه کــرد؟  ــه ارتباطــات ن همیــن رویکــرد ب
شــاید نتوانیــم بگوییم عینــاً همــان مصادیق 
ــروز  ــن ام ــده م ــه عقی ــی ب ــد ول وجــود دارن
ــون  ــد چ ــرد را دی ــن رویک ــوان ای ــم می ت ه
ــع آن،  ــه تب ــان و ب ــا ورود جه ــخصاً ب مش
ــه ی شــبکه ای و  ــه جامع ــران ب ــه ی ای جامع
برجســته شــدن نقــش شــبکه ها و فضــای 
ــن  ــتاب گرفت ــی ش ــا نوع ــا ب ــازی، م مج
ــردن  ــدا ک ــش پی ــویی نق ــوالت و از س تح
زمینه هــای تحــول  ارتباطــات در همــه 
روبــه رو شــدیم. شــما کــدام بخــش از جامعه 
ــدون  ــد ب ــان را می توانی ــا جه ــا ی ــروز م ام
شــبکه ها و قدرت شــان مــورد مطالعــه قــرار 

دهید؟

یعنی معتقدید آن دو رویکرد به  ■
نوعی هنوز در جامعه ما وجود دارد و 

فقط یک مقدار تغییر کرده است؟
آن دو رویکــرد بــه ایــن معنــا اســت کــه 
بگوییــم یــک خوشــبینی و بدبینــی مفــرط یا 
یــک شــیفتگی و یــک گریــز هــم هســت. 
ــرد  ــت تحــوالت در عملک ــوان گف ــاید بت ش
ارتباطــات در جهــان و جامعــه مــا گرانــی گاه 
قضیــه را از خوشــبینی و بدبینــی بــه پذیرش 
ــت  ــه واقعی ــردن ب ــر ک ــت و فک ــن واقعی ای
ــی و  ــی بدبین ــت. یعن ــانده اس ــانه ها کش رس
ــی در دو  ــود دارد ول ــر دو وج ــبینی ه خوش
انتهــای طیــف هســتند. بخــش مرکــزی این 
ــا نظــر در  ــرد ی ــن رویک ــف را بیشــتر ای طی
برگرفتــه اســت کــه چــه کنیــم تــا از قــدرت 
ــاال  ــرای ب ــبکه ها ب ــدرت ش ــات و ق ارتباط
ــال  ــتغال، انتق ــوزش، اش ــطح آم ــردن س ب
ــن  ــهروندان، تأمی ــارکت ش ــات، مش اطالع
حقــوق شــهروندان و ... بهتــر اســتفاده کنیم. 
ارتباطــات در خدمــت توســعه و آن هــم 
خــود  را  آن  پایه هــای  کــه  توســعه ای 
مشــارکت آگاهانــه شــهروندان تشــکیل 
ــه  ــتر ب ــته بیش ــه گذش ــبت ب ــد، نس می ده

چشم می آید. 

می توانم این طور برداشت کنم  ■
که ارتباطات برای توسعه ایران 

عامل پیشران بوده است؟  
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــر م ــورد نظ ــه، م بل
ارتباطــات یــک محرکــه شــده اســت و بــه 
تغییــرات جامعــه ما شــتاب و دامنه بیشــتری 

داده است.

در بحث توسعه متوازن گفته  ■
می شود، ابعاد مختلف باید در 

راستای یکدیگر باشند و همه با 
هم توسعه یابند. فکر می کنید 

رسانه های ما با دیگر ارکان جامعه 
چه  قدر همسو هستند؟ آیا این 

همراهی و رشد متوازن وجود دارد؟
ارتباطــات  و  رســانه  از  بیشــتر  مــن 
)مطلــق( بــه تنــوع و چندگونگــی آن فکــر 
می کنــم. یعنــی می گویــم ارتباطــات یــا بــه 
ــی در  ــا و حت ــانه ها در دنی ــام رس ــور ع ط
ــد  ــم می توانن ــد ه ــان دادن ــا نش ــه م جامع
ــه  ــع. بســتگی ب راهگشــا باشــند و هــم مان
ــن سیاســتگذاری  ــه نســبت بی ــن دارد ک ای
سیاســتگذاری  و  توســعه  برنامه هــای 
ــه  ــت. چ ــه اس ــی چگون ــای ارتباط برنامه ه
قــدر بــا هــم همخوانــی دارنــد و چــه قــدر 
ــن  ــانه ها، مهمتری ــتند. رس ــوان هس ناهمخ
ارتباطــات و ارتباطــات جدیــد،  ویژگــی 
ــه اســت.  ــی کــردن کنش هــا در جامع تعامل
ــراغ  ــه س ــوان ب ــته نمی ت ــل گذش ــی مث یعن
ــاال  ــه و از ب ــتگذاری های تمرکزگرایان سیاس
ــن  ــم ای ــانه ها را ه ــت و رس ــن رف ــه پایی ب

گونه در خدمت گرفت. 
ــی ارتباطــات  ــر در جای ــا اگ ــن معن ــه ای ب
ــو و مشــارکت بیشــتر و  ــه گفت وگ منجــر ب
گشــودگی می شــود طبیعتــاً در خدمــت 
ــه  ــا ک ــرد. در آنج ــرار می گی ــم ق ــعه ه توس
ــکار  ــتکاری در اف ــت دس ــات در خدم ارتباط
عمومــی، زمین گیــر کــردن و منفعــل کــردن 
مخاطــب )حتــی بــا ارســال انبوهــی از 
اطالعــات( می شــود و قــدرت گزینش گــری 
ــی را از  ــی و ادراک انتخاب ــی انتخاب و رویاروی
مخاطبــان ســلب می کننــد، حرکت شــان 

توســعه ای  و حتــی ضــد  غیرتوســعه ای 
می شــود. بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان یــک 
فرصت، پیشــران توســعه و مهمترین محرکه 
ــی،  ــارکت سیاس ــطح مش ــردن س ــاال ب در ب
ــًا  ــده اند. اساس ــادی و ... ش ــی، اقتص اجتماع
ــی و  ــرای ظرفیت افزای ــده اند ب ــیله ای ش وس
گشــودن  بــرای  شــده اند  ظرفیت هایــی 
عرصه هــای جدیــد در حــوزه ی دانــش، 
کنــش سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... . 
بــه عقیــده ی مــن، مؤثرتریــن متغیــری کــه 
ــته  ــر گذاش ــه اث ــا در جامع ــر نهاده ــر دیگ ب
اســت و آن هــا را متحــول کــرده یــا می کنــد، 

ارتباطات است.

وقتی بحث از آینده ی رسانه ها  ■
در ایران می شود، معموال نگرانی 
وجود دارد از حضور بدبین ها در 

بخش هایی از حاکمیت که می توانند 
بر روندها تأثیرگذار باشند. فکر 

می کنید چه قدر این نگرانی نزدیک 
به واقعیت است؟ 

ــدرت سیاســی، نخســتین  اساســاً نهــاد ق
ــبکه ای  ــترش و ش ــه گس ــت ک ــادی اس نه
ــد.  ــش می کش ــه چال ــات را ب ــدن ارتباط ش
بــه ایــن دلیــل کــه ویژگــی ارتباطــات جدید 
ــا همــان ارتباطــات خودگزیــن، محوریــت  ی
پیــدا کــردن یکایــک شــهروندان در تولیــد، 
ــات  ــت. ارتباط ــام اس ــت پی ــع و دریاف توزی
خودگزیــن بــه جــای ارتباطــات جمعــی 
گذشــته نشســته اســت و طبیعتــاً ایــن چالش 
دو رویکــرد خوشــبینانه و بدبینانــه پیــدا 
ــه  ــد ب ــد. رویکــرد خوشــبینانه می گوی می کن
میزانــی کــه قــدرت دموکراتیــزه می شــود و 
ــش بیشــتر  ــه پایه های ــد -ک انتخــاب می کن
ــه  ــه و شــهروندان اســت- ب ــان جامع در می
همــان نســبت فرصــت پیــدا می کنــد و 
ــدا  ــترش پی ــدر گس ــرد آن ق ــانه های خ رس
کننــد تــا قــدرت سیاســی را بی نیــاز از ایــن 
ــه  کنــد کــه بخواهــد همــه پیام هایــش را ب
صــورت متمرکــز، یــک ســویه و از بــاال بــه 
ویژگــی  اصــاًل  کنــد.  منتقــل  پاییــن 
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــن گون ــم ای ــی ه دموکراس
ــر می شــوند،  ــه شــهروندان توانات ــی ک میزان
قــدرت هــم تواناتــر می شــود و جامعــه قــوی 
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حــال بــه نظــر مــن بــاز هــم در آخــر بایــد 
ــر تحــوالت رســانه ای را کــه زمینه ســاز،  اث
ــتند، در  ــاز هس ــد س ــا تهدی ــاز ی فرصت س
ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــرات اجتماع تغیی

جامعه دید. 
ــای  ــر و بنیه ه ــه نهادمندت ــه ای ک جامع
مدنــی  آن قوی تــر اســت، آســیب پذیری 
اگــر  متقابــاًل  و  کمتــر  رســانه ها  از  آن 
از  آســیب پذیری اش  باشــند  ضعیف تــر 
ــن  ــر م ــرف آخ ــتر اســت. ح ــانه ها بیش رس
ایــن اســت کــه بایــد نســبت بیــن نهادهــا و 
شــبکه ها را ســنجید. چــون دنیــای ارتباطــی 
فقــط کنشــگری در یک فضای شــبکه ای و 
مجــازی نیســت. بلکــه تغییــرات در جهــان 
ــبکه ها آن را  ــرد و ش ــورت می گی ــع ص واق
تســریع می کننــد. اگــر تغییــرات از شــبکه ها 
ــه  ــه جامعــه واقعــی و از جامعــه واقعــی ب ب
شــبکه ها، و نهادهــای واســط آن هــم 
نهادهــای مدنــی باشــند، ایــن جامعــه 
و  بیشــتر  توســعه  جهــت  در  می توانــد 
قوی تــر قــدم بــردارد. تــا جامعــه شــبکه ای و 
مجــازی آن، جامعــه ای باشــد کــه در تقابــل 
بــا جامعــه واقعــی یــا حتــی بخشــی از ایــن 
ــر رســمی  ــر رســمی و غی ــه از نظ دو جامع
ــی  ــد. یعن ــرار بگیرن ــم ق ــر ه ــودن در براب ب
محدودیــت هــا در فضــای رســمی جامعه را 
بــه فعالیــت در فضــای مجــازی ســوق دهد. 
ایــن انقطــاع روندهــای توســعه را نامتــوازن 

یا ناموزون می کند. 

فکر می کنید آینده ای که به  ■
سمتش می رویم، ممکن است این 
انقطاع را به وجود بیاورد؟ و اساساً 

به کدام سمت می رویم؟ 
در  کـه  اسـت  تهدیدهایـی  جـزء  ایـن 
فضـای شـبکه ای هـم وجـود دارد. در واقع 
همـان دوگانگی یـا انقطـاع می تواند مخل 
توسـعه شـود. مگر این که داد و سـتد بین 
فضـای واقعـی و مجـازی مرتبـًا صـورت 
بگیـرد. مـن تاکنـون حداقـل در ایـن سـه 
انتخابـات اخیـر 92، 94 و 96 فرصت آفرینی 
شـبکه ها و ارتباطـات نـو را بـرای تسـریع 
توسـعه بیشـتر از تهدیـدات آن دیـدم. نـه به 
ایـن معنا کـه تهدیدها وجود نداشـته باشـد، 

فنـی  زیرسـاخت های  تقویـت  هـم  ولـی 
ارتباطـات در ایران)کارهایی کـه دولت انجام 
داده( و هـم رویکردهـا و تالش های حقوقی 
و سیاسـی کـه در ایـن حـوزه از فعالیت های 
آزاد و قانونمند از شـبکه ها دفاع کرده اسـت؛ 
و هـم از طـرف دیگـر، ورود فعـاالن مدنـی، 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی بـه فضـای 
ارتباطی جدید توانسـته اسـت به فعالیت های 

شبکه ای قوت و غنا بدهد.
مبــارزه بــا فســاد ســازمان یافتــه یکــی از 
اولویت هــای توســعه در ایــران اســت و یکی 
ــت  ــن ظرفی ــل آن همی ــن عوام از قوی تری
ــفافیت،  ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــد ارتباط جدی
تقویــت دولــت الکترونیــک و پاســخگو 
کــردن نهادهــا کمــک می کنــد و ایــن 
ارتباطــات در حــال نزدیــک شــدن بــه هــم 
هســتند. در حــوزه آمــوزش و حتی گســترش 
ــبکه ها  ــترش ش ــم، گس ــا می بینی مهارت ه
ــه را  ــی از جامع توانســته اســت بخــش های
بیشــتر وارد کند که در گذشــته نمی توانستند 
ــدا  ــعه ورود پی ــری توس ــره کنش گ ــه دای ب
ــراد  ــا اف ــه ت ــه دار گرفت ــان خان ــد؛ از زن کنن
ناتــوان و نیــز کــودکان و نوجوانــان گرفتــه 

تا سایر اقشار جامعه. 
ــاال  ــی کــه ســطح مشــارکت ب ــه میزان ب
مــی رود بــه همــان میــزان می تــوان گفــت 
روشــن تر  هــم  توســعه  انــداز  چشــم 
می شــود. آقــای آمارتیاســن کــه اقتصــاددان 

اســت، تعریــف جامعــی دارد و از منظــر 
اقتصــاد بــه توســعه نــگاه می کنــد. او جوهــر 
ــن آزادی را  ــرد و ای ــعه را آزادی می گی توس
مبتنــی بــه دو مؤلفــه آشــنایی بــا حقــوق و 
بــاال رفتــن ســطح مشــارکت می دانــد. 
می بینیــم در اینجــا هــر دوی اینهــا حتــی در 
عرصــه اقتصــاد رخ می دهنــد. بــه هــر حــال 
ــق  ــه خل ــد ب ــا نیازمن ــتابنده م ــه ی ش جامع
ــد و  ــی جدی ــغلی و آموزش ــای ش فرصت ه
ــد  ــی جدی ــای اجتماع ــق فرصت ه ــز خل نی
دارد و ایــن ابــزار و رســانه می توانــد در ایــن 

زمینه خیلی کمک کند.
ــه  ــه عقیــده مــن ب ــه همیــن دلیــل ب  ب
میزانــی کــه ظرفیت هــا و کاربردهــای 
ــود،  ــانده می ش ــو شناس ــات ن ــتر ارتباط بیش
نگرانــی و هراســی کــه گفتیــد کمتــر 
ــی  ــراس وقت ــی و ه ــون نگران ــود. چ می ش
بــه وجــود می آیــد کــه شــبکه ها را محــدود 
بــه شــبکه های سیاســی و شــبکه های 
ــه  ــدود ب ــی مح ــه نوع ــم ب ــی را ه سیاس
خــاص  جهت گیری هــای  و  برداشــت ها 
سیاســی می کنــد. در حالــی کــه اگــر 
دریــای بــزرگ ارتباطــی و رســانه ای را 
ببینیــم، متوجــه می شــویم مثــل هــر 
ــگ  ــدرت فرهن ــاً ق ــری نهایت ــاوری دیگ فن
می توانــد رســانه را در خدمــت توســعه قــرار 

دهد.

با توجه به این که به نظر  ■
می رسد زمینه ی پذیرش اهالی 

رسانه نسبت به تحوالت رسانه 
کمی پایین است، به عقیده شما 

چه شرایطی الزم است تا این دو 
در راستای هم حرکت کنند؟ 

مهمتریـن آن قدرت نوزایـی و آفرینندگی 
فرهنگـی اسـت یعنـی وقتـی جامعـه پویا و 
زنـده باشـد، فناوری هـای جدیـد را هم اهلی 
می کنـد و در خدمـت خـود می گیـرد ولـی 
وقتـی توانایـی فرهنگـی منجمـد می شـود 
طبیعـی اسـت از تکنولوژی جدید می ترسـد. 
بـه  نسـبت  نسـل های جـوان  اساسـاً  چـرا 
نسـل های مسـن تر در مواجهه بـا پدیده های 
نـو واهمه کمتـری دارنـد؟ یکـی از دالیلش 

این است که قدرت استفاده بیشتری دارند. 



مبارزه با فساد سازمان 
یافته یکی از اولویت های 
توسعه در ایران است و 

یکی از قوی ترین عوامل 
آن همین ظرفیت جدید 

ارتباطی است که با 
شفافیت، تقویت دولت 
الکترونیک و پاسخگو 
کردن نهادها کمک 

می کند و این ارتباطات 
در حال نزدیک شدن به 

هم هستند

سرمایه گذاری ها در فضای مجازی بیشتر می شود
تحـول و تغییـرات در آینـده بـه خیلـی از عوامـل بسـتگی دارد. چندان نمی تـوان آینده ی 
رسـانه ها را پیش بینـی کرد اما از نظر شـکلی قطعاً تکنولوژی به سـرعت در حـال تأثیرگذاری 
اسـت و در حـال حاضـر فضـای مجازی بسـیار مخاطـب دارد. به همین خاطـر مطبوعات ما 
اگـر می خواهنـد مانـدگار بشـوند، بایـد راهی بـرای رقابت بـا این حریـف قدر پیـدا کنند. در 
واقـع مطبوعـات باید بتواننـد، این فضـا را در خدمت خود بگیرند. هرچنـد مطبوعات کاغذی 
خیلـی چشـم انداز روشـنی ندارند ولـی می توانند بـا برنامه ریزی از پتانسـیل فضـای مجازی 
بـرای پیشـبرد اهـداف خود بهـره ببرنـد و در واقع از این فضـا به عنوان یک همکار اسـتفاده 

کنند که شانس بقا را برای خود افزایش دهند.
سـاختار رسـانه ها، به متغیرهای سیاسـی وابسـته اسـت و منطقاً باید به سـمت خصوصی 
بـودن پیـش برویـم، چراکـه در حال حاضـر اراده بر خصوصی سـازی اسـت و مطبوعات هم 
بایـد بـه این سـمت بروند. ولـی در اینجا یـک نکته کلیدی وجـود دارد اگر قبـاًل  مطبوعات 
مـا بیشـتر دولتـی بود، به ایـن خاطر بود که رسـانه ها به ویـژه روزنامه ها تنها بازیگـران افکار 
عمومـی بودنـد و بـه  نوعـی این افکار را شـکل و جهـت می دادنـد. اما االن بـا آمدن فضای 
مجازی و گسـترش آن در پوشـش دادن اخبار،  بخش دولتی هم رغبتی نخواهد داشـت که 
بـرای مطبوعـات سـرمایه گذاری کنـد. در واقـع مطبوعـات، کارکـرد اولیـه خود را از دسـت  
داده انـد چـون رقبـای نیرومنـدی دارند کـه نمی خواهند شـکل گیری افکار عمومـی فقط در 
حـوزه مطبوعـات باشـد. پیش بینـی من این اسـت کـه دولتی ها بـرای تأثیرگذاری بـر افکار 
عمومی مطبوعات را کنار نخواهند گذاشـت ولی گرایش بیشـتری به سـمت فضای مجازی 
خواهنـد داشـت. بـه نظـرم تنهـا مطبوعـات و نشـریات قوی تر که خـود را بـا الزامـات بازار 
تطبیـق دهنـد، ماندگار می شـوند. هرچند تعداد کمتر می شـود ولی رقابـت حرفه ای تر خواهد 

شد و سود آن را مخاطب می برد.

داوود محمدی
 سردبیر روزنامه 

»ایران«



24شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران23

در مـدل پویـش و پایـش محیـط آینده بان 
کـه هـر سـاله در مراحـل ابتدایـی پژوهـش 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، تاکنـون حوزة 
موضوعـی جداگانـه ای بـا عنـوان ارتباطات یا 
بـه  اسـت.  نشـده  گرفتـه  نظـر  در  رسـانه ها 
همیـن دلیـل مسـائل مرتبـط با این حـوزه در 
حوزه هـای کالن تـری مانند جامعـه، فرهنگ، 
اقتصـاد یـا علم و فناوری توسـط کارشناسـان 
شناسـایی و مـورد طبقه بنـدی قـرار می گیرند. 
عـالوه بـر ایـن، در مراحـل بعـدی پژوهـش، 
میـزان اهمیـت و نیـز میزان عـدم قعطیت هر 
یک از مسـائل توسـط کارشناسـان امتیازدهی 
بـرای  برتـر  مسـائل  از  بتـوان  تـا  می شـود 
سناریوسـازی  و  ریخت شـناختی  تحلیـل 
اسـتفاده کـرد. در جـدول زیر رتبة هـر یک از 
مسـائل ارتباطات و رسـانه ها، حوزة موضوعی 
و  اهمیـت هـر مسـئله  هـر مسـئله، درصـد 
میـزان عـدم قطعیـت آن مسـئله مشـخص 

شده است)جدول شماره 1(. 
بـه طـور متوسـط درصـد اهمیـت مسـائل 
منظـر  از  ایـران  در  رسـانه ها  و  ارتباطـات 
کارشناسـان حـدود 70 درصـد بـرآورد شـده 
اسـت که اهمیت زیادی اسـت اما در مقایسـه 
بـا اهمیـت مسـائل دیگـری چـون »ضرورت 
اصالحـات سـاختاری در اقتصـادی ایران« که 
درصـد   91/26 کارشناسـان  را  آن  اهمیـت 
بـرآورد کرده اند، مسـائل رسـانه ها و ارتباطات 

در رتبه هـای اول تـا 20 قـرار نگرفته انـد. بـه 
همیـن ترتیـب، عـدم قطعیـت متوسـط این 7 
مسـئله در حدود 38 درصد اسـت کـه پایین تر 
از حد متوسـط محسـوب می شـود. معنای این 
بـرآورد ایـن اسـت کـه از منظـر کارشناسـان 
انتظـار نمـی رود در مـدت زمـان یـک سـال 
آینـده کشـور شـاهد تغییراتـی جـدی یـا غیر 
قابـل پیش بینـی در وضعیـت ایـن مسـائل و 

چالش ها باشد. 

مفهوم اهمیت و عدم قطعیت ■
در آینده نـگاری راهبـردی شناسـایی میزان 
اهمیـت و نیز میـزان عدم قعطیـت هر یک از 
مسـائل برای انتخاب فهرسـت محدودتری از 
مسـائل و متغیرهـا در فرآیندهـای تکمیلـی و 
پیشـرفتة سناریوسـازی اهمیت زیادی دارد. به 
میـان  از  می تـوان  شـاخص ها  ایـن  کمـک 
فهرسـت بلندباالیـی تعـداد اندکـی از مسـائل 
کلیـدی را انتخـاب کـرد. شـاخص اهمیت به 
میـزان اهمیـت یـک مسـئله در مقایسـه بـا 
مسـائل دیگر اشـاره دارد. مسـائلی که اهمیت 
باالتـری دارند، نیازمند اقدام، سیاسـت گذاری، 
کنتـرل، پژوهـش یـا مـواردی از ایـن قبیـل 
هسـتند و بـه نوعی اولویت کشـور محسـوب 

می شود. 
تعریـف  از  قطعیـت  عـدم  واژة  مقابـل  در 
پیچیده تـری برخـوردار اسـت. عـدم قطعیـت 

سبک زندگی و فرهنگ جدید در راه است... 
مروری بر مهمترین چالش های ارتباطی و رسانه ای 1396

حامد طالبیان
عضو گروه پژوهشی 

»آینده بان«

ایـران  »آینده پژوهـی  یافته هـای 
1396« نشـان می دهـد کـه از میان 
صد مسـئله اول ایران در سـال جاری 
هشـت مـورد در حـوزة ارتباطـات و 
اسـت.  طبقه بنـدی  قابـل  رسـانه ها 
ایـن پژوهش سـالیانه توسـط گروه 
www.( آینده بـان  تحقیقاتـی 
ayandeban.ir( انجام می شـود. در 
ایـن پژوهـش سـاالنه با اسـتفاده از 
علمـی  روش هـای  مجموعـه 
نظـر  از  بهره گیـری  و  آینده پژوهـی 

خبـرگان و شـهروندان، آینـده یـک 
ترسـیم  ایـران  روی  پیـش  سـال 
بهره بـرداری  منظـور  بـه  می شـود. 
بیشـتر از یافته های ایـن پژوهش در 
در  کشـور،  سیاسـت گذاری  فضـای 
مسـئولیت  و  حقـوق  جـاری  سـال 
مرکـز  بـه  گـزارش  انتشـار 
پژوهش هـای اسـتراتژیک ریاسـت 
و  اسـت  شـده  واگـذار  جمهـوری 
گـزارش عمومـی از طریـق این نهاد 

منتشر خواهد شد. 

مسائل ارتباطی و رسانه ای ایران در رتبه کل
درصد موضوعسال 1396
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پدیده هایـی  اصلـی  ویژگی هـای  از  یکـی 
اسـت کـه در آینـده رخ می دهنـد. بـه دلیل 
وجـود عـدم قطعیـت، یک موضوع، مسـئله، 
یا چالش، ممکن اسـت در آینده هر شـرایط 
یـا حالـت ممکنـی را داشـته باشـد و تنهـا 
مطـرح  آن  دربـاره  حدس هایـی  می تـوان 
کـرد. اگـر یک موضـوع، مسـئله یـا مفهوم 
عـدم قطعیت کمـی داشـته باشـد، وضعیت 
آن در آینـده نزدیـک بـا تغییـر یـا تحولـی 
عمـده روبـرو نخواهـد شـد. ممکـن اسـت 
اهمیت یک مسـئله بسـیار زیاد باشـد اما در 
آینـده شـاهد تغییراتی جـدی در وضعیت آن 
نباشـیم: ماننـد تغییـرات اقلیمـی. اما ممکن 
اسـت یـک مسـئله در مقایسـه بـا مسـائل 
دیگـر اهمیـت کمتـری داشـته باشـد اما در 
آینـده شـاهد تحـول یـا تغییـری جـدی در 
وضعیـت آن باشـیم: مانند نتیجة بـازی تیم 
والیبـال. بنابرایـن، بـه طـور سـاده می توان 
مفهـوم عـدم قطعیـت را بـا مفهوم »دامنـه 
پیش بینـی«  و »قابلیـت  تغییـرات« 

شبیه سازی کرد. 
از آنجـا کـه مسـائل ارتباطات و رسـانه ها 
در مقایسـه بـا مسـائل و چالش هـای دیگـر 
در سـال جـاری نـه اهمیت نه عـدم قطعیت 
در  مسـائل  ایـن  از  دارنـد،  زیـادی  بسـیار 
تکمیلـی  تحلیلـی  و  روشـی  فرآیند هـای 
بـه  اسـت.  نشـده  اسـتفاده  آینده پژوهـی 
و  ریخت شـناختی  تحلیـل  دیگـر،  عبـارت 
تکمیلـی  مراحـل  در  سـناریوپردازی 
»آینده پژوهـی ایـران 1396« بـا اسـتفاده از 
چالش هـا و مسـائل دیگـر صـورت گرفتـه 
اسـت. بـا ایـن وجـود می تـوان در مطالعات 
دیگر با اسـتفاده از این متغیرهـا و ابزارهایی 
بـرای شناسـایی  چـون تحلیـل سـاختاری 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مسائل از یکدیگر، 
مشـخص  بـرای  ریخت شـناختی  تحلیـل 
توصیف گرهـای  یـا  حالت هـا  کـردن 
ایـن مسـائل،  از  بـرای هریـک  جایگزیـن 
تحلیـل باالنـس اثـرات متقابـل بـه منظـور 
بـرای  بازیگـران  تحلیـل  سـناریونگاری، 
شناسـایی ذی نفعـان اصلـی هـر مسـئله و 
راهبردهـای هـر یـک از بازیگـران و دیگـر 
بـه  اسـتفاده کـرد.  آینده پژوهـی  ابزارهـای 
عبـارت بهتـر، در مطالعـات بعـدی مختص 

بـه ارتباطـات و رسـانه ها در ایـران می توان 
تنهـا بـرای حـوزة ارتباطـات و رسـانه ها به 

آینده پژوهی پرداخت. 
ایـن موضـوع از آن جهت اهمیت دارد که 
شناسـایی مسـائل اصلـی هر حـوزه یکی از 
کلیدی تریـن و مهم تریـن مراحـل اسـت و 
اعتبـار و روایـی مراحـل و فرآیند های بعدی 
تـا حد زیـادی به ایـن مرحله بسـتگی دارد. 
از آنجـا کـه در »آینده پژوهی ایـران 1396« 
طیـف گسـترده ای از خبـرگان متخصص در 
سراسـر کشـور شـرکت کرده اند، می توان تا 
حـد زیـادی از اعتبار و ضـرورت پرداختن به 
ایـن مسـائل و چالش هـا اطمینـان حاصـل 
کـرد. بـا ایـن وجـود از آنجا که این مسـائل 
بـه مراحـل پژوهشـی بعـدی وارد نشـده اند، 
تنهـا بـه توصیف هر یک از مسـائل بسـنده 

شده است. 
در  مسـئله  هـر  شناسـایی  بـرای 
»آینده پژوهـی ایـران 1396« از هفـت منبع 
ورودی مختلـف اسـتفاده شـده اسـت کـه 
متخصصـان،  و  خبـرگان  نظـرات  شـامل 
نظرسـنجی شـهروندی، داده کاوی، پویـش 
گزارش هـای علمـی و غیره اسـت. مسـائلی 
کـه بـه کمـک هریـک از منابـع گـردآوری 
شـده اسـت، تنها در حـوزة جامعـه در حدود 
498 مسـئلة مختلف اسـت. بسـیاری از این 
و  دارد  هم پوشـانی  یکدیگـر  بـا  مسـائل 
بسـیاری از آن هـا را می تـوان در دسـته های 
فرآینـد  در  کـرد.  طبقه بنـدی  مختلفـی 
سـاماندهی مسـائل، این مهم صورت گرفته 
اسـت و منظومه ای از مسـائل مرتبط با یک 
مسـئلة کالن بـه همراه توصیـف  دقیق ولی 
موجـز از هـر مسـئله ارائـه شـده اسـت. در 
ادامـه می توانیـد این شـیوة توصیف مسـائل 
را دربارة سـه مسـئلة برتر حـوزة ارتباطات و 

رسانه ها مشاهده و مطالعه کنید. 

کارکردهای اجتماعی فضای  ■
مجازی 

یکـی از پدیده هـای قابل بحـث در ایران 
افزایـش ضریـب نفـوذ اینترنـت علی رغـم 
سـرعت کـم آن اسـت کـه باعـث شـده در 
یک دهـه اخیر تعـداد کاربران رشـدی قابل 
توجـه پیدا کرده و به باالتریـن رقم کاربران 

اینترنـت در منطقـه برسـد. اشـتیاق بسـیار 
مجـازی  فضـای  در  حضـور  بـه  ایرانی هـا 
می توانـد علـل مختلفـی داشـته باشـد امـا 
هم زمـان معضـالت مختلفـی را نیـز با خود 
بـه همـراه دارد. یکـی از پدیده هـای رایـج 
و  مجـازی  وندالیسـم  اخیـر،  سـال های 
حمالت متنـاوب به صفحات سـلبریتی های 
داخلـی و خارجـی بـه بهانه هـای مختلـف 
اسـت. ظرفیت ایجـاد گسـیختگی در مواقع 
بحـران، افشـای حریم خصوصـی در فضای 
مجـازی، کاله برداری هـای آنالیـن و رشـد 
صفحـات  و  مجـازی  قمارخانه هـای 
رشـد  منفـی  وجـوه  دیگـر  از  شـرط بندی 
فضـای مجـازی در ایـران اسـت. از سـوی 
شـهروندی،  نظـارت  امـکان  ایجـاد  دیگـر 
ایجـاد گروه هـای همـکاری در سـطح خرد، 
دسترسـی بیشـتر عموم به دانش و خدمات، 
و  گفت وگویـی  ظرفیت هـای  ایجـاد 
همبسـتگی در مواقـع بحـران نیـز از جملـه 
پیامدهـای مثبـت رشـد حضـور در فضـای 
مجازی اسـت. ضمـن اینکه فروشـگاه های 
تخفیف دهنـده  وب سـایت های  و  اینترنتـی 
بـرای رسـتوران ها و غیـره در حـال ایجـاد 
جدیـد  فرهنگـی  حتـی  و  زندگـی  سـبک 
هسـتند و در ادامـه بـا ورود تکنولوژی هـای 
بایـد منتظـر  ایـران بـاز هـم  جدیدتـر بـه 
پدیده هـای تازه تـر باشـیم. اینترنـت اشـیا و 
وب 3 و دیگـر مفاهیم شـاید زودتـر از آنچه 
که تخمین زده می شـود در جهـان و متعاقبًا 
در ایران رایج شـده و شـاهد مسائل جدیدی 
اعـم از مثبـت و منفـی در ایـن مـورد نیـز 
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مسائل صدا و سیما ■
صداوسـیما رسـانه ای انحصاری است و از 
آنجایـی کـه طبـق قوانین فعلی شـبکه های 
خصوصـی تلویزیونـی نمی تواننـد در ایـران 
فعالیـت کننـد، بنابرایـن ایـن رسـانه بایـد 
باشـد.  مطالبـات  از  بسـیاری  جواب گـوی 
صداوسـیما بـا »بحـران اعتبـار نـزد افـکار 
عمومـی به ویـژه در کالن شـهرها« مواجـه 
امـر در سـال 1396 هـم  اسـت و همیـن 
اقشـار  برخـی  بـود.  خواهـد  چالش آفریـن 
مختلـف از بازنمایـی خـود در این رسـانه ها 
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»حـذف  بـه  دیگـر  برخـی  و  ناراضی انـد 
چهره هـا« از صداوسـیما معترضند. از سـوی 
دیگـر، به خاطر توسـعه کمی نیروی انسـانی 
و شـبکه های رادیویـی و تلویزیونـی شـاهد 
»تداوم کسـری بودجه صداوسـیما« هستیم 
و  »آنتن فروشـی«  بـه  ماجـرا  همیـن  کـه 
تغییـر جایگاه این رسـانه به بنـگاه اقتصادی 
منجر شـده اسـت. اینجاسـت که با افزایش 
آنتن فروشـی و توجیـه آن از سـوی مدیـران 
»برنامـه  سـاخت  عنـوان  بـا  صداوسـیما 
مشـارکتی«، »مـرز بیـن محتـوا و آگهـی« 
آنچـه در سـال های  اسـت.  به هـم خـورده 
اخیـر از آن غفلـت شـده جایگاه صداوسـیما 
به عنـوان بزرگ تریـن نهاد رسـانه ای کشـور 
اسـت کـه می تواند نقشـی الگودهنـده برای 
سـایر رسـانه های کشـور ایفـا کنـد. پدیـده 
به ظاهر سـاده »آنتن فروشـی« بـرای جبران 
کسـری بودجه اثر مخـرب و جبران ناپذیری 
بـر فضـای فرهنگی کشـور گذاشـته اسـت. 
»فـروش  رویـه  تسـری  باعـث  امـر  ایـن 
بـه  رسـانه ای  فرصت هـای  و  محتـوا« 
صاحبـان قـدرت و ثروت در سـایر رسـانه ها 
ماننـد  پدیده هایـی  اسـت.  شـده 
»سکانس فروشـی در سـینما«، »تیترفروشی 

در  »صفحه فروشـی  یـا  و  روزنامـه«  در 
مطبوعات« در سـال های اخیـر به رویه های 
عـادی تبدیـل شـده اند و در تخریـب اعتماد 
عمومـی و سـرمایه اجتماعـی کشـور نقـش 

دارند)تصویر شماره 2(.

فقدان سواد رسانه ای  ■
امـروز  رسـانه ای  و  مـدرن  دنیـای  در 
مواجهـه مـا بـا پدیده هـا معمـوال با واسـطه 
یـک رسـانه امکان پذیـر اسـت. بـرای کار با 
ایـن رسـانه ها بایـد بدانیـم چه طـور بـا آن 
همیـن  خـود  همچنیـن  و  کنیـم  برخـورد 
رسـانه  چه قـدر در شـکل دهی شـناخت ما از 
کـه  هرچنـد  اسـت.  موثـر  اطـراف  دنیـای 
مدت هـای زیـادی از مطـرح شـدن بحـث 
سـواد رسـانه ای در دنیـا می گـذرد، ولی این 
مفهـوم آنچنـان کـه بایـد در ایران درسـت 
فهمیـده نشـده و به نوعـی بـا غفلت نسـبت 
بـه  آن مواجـه هسـتیم. هرچنـد کـه طـی 
یکـی دو سـال اخیـر توجـه بیشـتری به آن 
شـد و حتـی در ایـن زمینه یک کتـاب برای 
دانش آمـوزان پایـه دهـم بـه نـگارش درآمد 
ولـی هنوز سرنوشـت آن مشـخص نیسـت. 
ایـن درحالـی اسـت کـه بـا وجود گسـترش 

مجـازی  پیام رسـان های  و  شـبکه ها 
و  دیجیتالـی«  سـواد  »کمبـود  همچنـان 
»فقـدان سـواد انتقـادی« در میـان عمـوم 
مـردم حـس می شـود. از طرفی بـا توجه به 
فناورانـه  و  رسـانه ای  تحـوالت  سـرعت 
ضـرورت توجـه بـه سـایر سـوادهای جدید 
بیـش از پیـش مطـرح شـده اسـت. البته به 
نظـر می رسـد آسـیب پذیری از تبلیغـات هم 
در شـبکه های ماهـواره ای و صداوسـیما و 
هم شـبکه های مجـازی در سـال 1396 نیز 
در  رو  پیـش  مهـم  چالش هـای  از  یکـی 
عرصه سـواد رسـانه ای باشـد)تصویر شماره 

.)3

شروع یک پایان  ■
سال گذشته پس از انتشار گزارش عمومی 
»آینده پژوهی ایران 1395« توسط آینده بان، 
آینده  نگاری  روش های  از  مجموعه ای 
آینده نگری  و  بیشتر  فهم  برای  راهبردی 
فضای مجازی در ایران به کار گرفته شد. در 
سال 1395 از میان بیش از 200 متغیری که 
محیط  پایش  و  پویش  نخستین  مراحل  در 
شناسایی شد، هفت مسئله مرتبط با فضای 
این  از  گزارش،  انتشار  از  پس  بود.  مجازی 
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حمید فروتن
رئیس انجمن صنفی 

عکاسان مطبوعاتی ایران

در مسیر جامعه رسانهای مطلوب
اگـر بخواهـم دربـاره ی نقـش انجمـن صنفـی در آینـده  بنویسـم و آنچـه بـه نظرم 
می توانـد در کمـک به صنف عکاسـان مطبوعاتی مؤثر باشـد، قطعا بخش زیـادی از آن 
بـه مباحـث بخشـنامه ای و قانونـی مربـوط نمی شـود. اگـر چـه امیدواریـم با جلسـات 
مشـترک انجمـن بـه عنوان یـک نهاد صنفـی تخصصی با مسـئوالن و نماینـدگان در 
یـک بـازه ی میان مدت بتوانیم مشـکالت عکاسـان را حل کنیـم و زمینه های حمایتی 

از آنها در زمان کار فراهم کنیم. 
عکاسـان دنیـا ایـن روزهـا بـه سـمتی حرکـت می کننـد کـه بیشـتر مراحل ابتـدا تا 
انتهـای کار عکاسـی از ایـده تـا نوشـتن سـناریو، هماهنگی هـای الزم، عکس بـرداری، 
ادیـت، نوشـتن شـرح عکـس و خروجـی آن در فرمت هـای مختلـف بـرای انتشـار در 
رسـانه های رسـمی و شـبکه های مجـازی را به تنهایی بر عهـده دارند. بـه همین دلیل 
شـاید یکـی از مهمتریـن مواردی کـه انجمن صنفی بتواند در آن بسـیار نقش ایفا کند و 
هـم بـه ارتقـاء وضعیـت عکـس در رسـانه ها و ارتقـاء دانـش عکاسـان منجـر شـود،  
آموزش هـای نویـن باشـد. در روزهـای اخیر تـالش کرده ایم وب سـایت انجمـن، کانال 
و... را بـه سـمت تولیـد محتـوا برای اعضـای صنف و بقیه عکاسـان ببریـم؛ به صورتی 
کـه بتواننـد از ترجمـه مقاالت روز دنیا در کمترین زمان ممکن اسـتفاده کنند. البته هنوز 
طرح جدید سـایت قابل دسترسـی برای عکاسـان نیسـت و امیدواریم تا اواخر مردادماه 
ایـن اتفـاق بیفتد. همچنین آگاهی عکاسـان به حقوق صنفی حرفه ای و رسـانه ای خود، 
و دعوت از اسـاتید بنام بین المللی و برگزاری کارگاه های حضوری در ایران و کشـورهای 
دیگـر و تعامـل بـا انجمن هـای بین المللی عکـس می تواند در دسـتور کار انجمـن قرار 
گیرد. تسـلط به زبان های خارجی بویژه انگلیسـی برای عکاسـان بسـیار مهم و راه گشـا 
اسـت و شـاید بتوانیم با همکاری و همفکـری اعضای انجمن در این زمینـه اقداماتی را 

انجام دهیم.
امیدواریـم در سـال های آینده بتوانیم با کمک مسـئوالن از حقـوق صنفی )معنوی و 
مادی( عکاسـان خبری در تمام رسـانه های سراسـری و محلی دفاع کنیم و تسـهیالت 
الزم را بـرای ایـن صنـف پرتـوان و زحمت کـش فراهـم کنیـم. از جمله ایـن که بحث 
کپی رایـت دربـار ه ی عکاسـان رعایـت شـود یـا اگـر بنـا اسـت عکاسـان بـرای تهیـه 
عکس هـای مطبوعاتـی به خارج از کشـور اعزام شـوند، طبق قانـون آن، از انجمنی این 
امـر صـورت گیرد کـه انجمنی صنفـی و مورد تأییـد معاونـت مطبوعاتی وزارت ارشـاد 
قـرار داشـته باشـند. البتـه انجمـن بخشـی از مسـئله اسـت و امیدواریـم وزارتخانه هـا، 
سـازمان ها، نهادهـا و دسـتگاه های ذیربـط در مسـیر رسـیدن بـه یک جامعه رسـانه ای 

مطلوب و حرفه ای ما را یاری کنند.

هفت متغیر حوزة فضای مجازی برای تحلیل 
ریخت شناختی فضای مجازی و سناریوسازی 
استفاده شد. به منظور سناریوسازی گمانه های 
مجازی  فضای  حوزة  متغیرهای  با  مرتبط 
سناریوهای  و  شناسایی  خبرگان  توسط 
محتمل تدوین شد. یکی از این گمانه ها آن 
بود که دسترسی عموم شهروندان به اینترنت 
از طریق ابزارهای همراه به دالیل مختلف از 
جمله رقابت میان اپراتورهای تلفن همراه به 
یافت؛  خواهد  افزایش  توجهی  قابل  میزان 
گمانه ای که در سال 1396 می دانیم تا حد 
مرحلة  در  است. سپس  یافته  تحقق  زیادی 
دیگری  متغیرهای  تغییرات  سناریوسازی 

چون جرایم سایبری، میزان سواد رسانه ای، 
فشارهای سیاسی برای افزایش فیلترینگ و 
محدودیت بر اینترنت و تغییرات فرهنگی از 
جمله تغییر در سبک زندگی در ارتباط با این 
سناریوهای  و  شد  مطالعه  کلیدی  متغیر 
در  پژوهش  این  نتایج  شد.  ارائه  محتمل تر 
قالب یک مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده 

است.
پژوهش های  و  دست  این  از  پژوهشی 
متغیرهای  ساختاری  تحلیل  چون  دیگری 
خط مشی گذاری  ایران،  بین الملل  روابط 
تحلیل  رسانه ای،  سواد  برای  چندمعیاره 
غیره  و  آب  بحران  کلیدی  بازیگران 

مختلف  ماژول های  از  کاربردهایی 
فرانسوی  رویکرد  با  راهبردی  آینده نگاری 
توسط  گذشته  سال  که  است  الپراسپکتیو 
به عنوان  آینده بان  تحقیقاتی  گروه 
پژوهش  بر  عالوه  تکمیلی  پژوهش های 
در  نیز   1396 سال  در  شدند.  انجام  ساالنه 
حوزه ارتباطات و رسانه ها انجام پژوهش های 
تکمیلی با استفاده از یافته های اولیه پژوهش 
می تواند   »1396 ایران  »آینده پژوهی  ملی 
سازمان های  و  پژوهشگران  توجه  مورد 
از  تا تصویری روشن تر  گیرد  قرار  پژوهشی 
آینده پیش روی فضای رسانه ای و ارتباطی 

کشور به دست آید.

)تصویر شماره 2(

)تصویر شماره 3(
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حرکت از »قانونگذاری« به»خط مشی گذاری« 
برای رسانه ها

داتیس خواجه ئیان:
در ایران بازار رسانه ای اثربخش نداریم

نیاز به رسانه های متنوع با منابع درآمدی متفاوت داریم

به نظر می رسد ساختار اغلب  ■
رسانه های ایرانی دولتی است و 

این می تواند بر مدیریت و اقتصاد 
رسانه تأثیرگذار باشد. تا چه حد با 

این موضوع موافق هستید؟
بـر  رسـانه ها  دولتـی  سـاختار  اینکـه  در 
عملکـرد آنهـا تأثیـر گذاشـته اسـت تقریبـًا 
مناقشـه ای نیسـت ولـی بایـد بـرای پرهیز از 
حکـم کلـی دادن ایـن تأثیـرات را تفکیـک 
کنیم. من قائل به این نیسـتم که از رسـانه ها 

بـه عنـوان یـک کل صحبـت کنیم. بـه نظر 
غالـب  سـاختار  بگوییـم  می توانیـم  مـن 
رسـانه های ایـران دولتـی اسـت امـا در عین 
حـال رسـانه های کوچـک و خـرده رسـانه ها 
هـم نقـش مهمـی ایفـا می کننـد و مالکیـت 
چالـش  بـه  را  بـزرگ  رسـانه های  دولتـی 
می کشـند. در حـال حاضـر سـاختار دولتـی 
را  چابکی شـان  و  مدیریـت  نـوع  رسـانه ها 
حضـور  و  اسـت  داده  قـرار  تأثیـر  تحـت 
رسـانه های کوچـک، از صفحات اینسـتاگرام 

تـا  گرفتـه  تلگرامـی  کانال هـای  و  سـاده 
روزنامه هـای  مثـل  کوچکـی  رسـانه های 
ورزشـی و ...، نیز بر عملکرد مالی رسـانه های 
دولتـی آنها تأثیر مسـتقیم گذاشـته اسـت. از 
را  بحـث  مثـال کالسـیک می توانیـم  ایـن 
تأثیـر  تحـت  تلویزیـون  کـه  کنیـم  تبییـن 
شـبکه های خصوصی ماهواره ای و درآمدهای 
آن قرار گرفته اسـت و سـایت های برجسته و 
معتبـر جهانی تحت تأثیر رسـانه های کوچک 

ناگزیر شده اند مسیرشان را عوض کنند. 

هر نقطه ای که بایستید و دنیا را تماشا کنید؛ آنچه می بینید احتماال با دیگران متفاوت و گاهی حتی متناقض 
خواهد بود. داتیس خواجه ئیان، دکترای تخصصی مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با 
استدالل مشابهی، انتقال حقیقت محض از یک رسانه را امکان ناپذیر می داند و در گفت وگو با »شفقنا رسانه« 
تأکید می کند ما نیاز به رسانه های متنوع با منابع درآمدی متفاوت داریم و این را شاید تنها راه برای کسی 
می داند که دغدغه کشف حقیقت را دارد. خواجه ئیان فکر می کند بهترین آینده برای صنعت رسانه ایران این 
است که با قانون زدایی و حذف مقررات بازدارنده به جامعه ایرانی اجازه داده شود با رهایی از قید قانون های 
از »قانون گذاری رسانه« به سمت  را هم در حرکت  راه حل  بزند.  نوآوری  به  پاگیر دست  و  زاید و دست 
»خط مشی گذاری رسانه« می داند. آنچه به تعبیر او به دلیل فرایند طوالنی قانون گذاری نه در ایران بلکه در 
جهان کمک می کند تا نیازهای جامعه به سرعت برطرف شود. یعنی در چارچوب این خط مشی ها بتوانیم فقط 
از »مقرراتی« پیروی کنیم که سازمان های مربوطه به شکل شناور و منعطف مرتب وضع می کنند. عالوه بر 
این ها در بخش مهمی از این گفت وگو به این پرداختیم که ساختار دولتی اغلب رسانه ها در ایران می تواند چه 
تأثیراتی بر نوآوری، جذب مخاطب، نحوه ی انتشار مطالب و البته اقتصاد این رسانه ها داشته باشد. خواجه ئیان 
اگرچه طرفدار خصوصی سازی است اما رسانه را یک کار زیرساختی می داند که در مواردی دولت به خاطر 
غیرسودآور بودن آن برای بخش خصوصی باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد. او معتقد است الزاماً مالکیت 
دولتی رسانه ها عامل ناکارآمدی شان نیست و البته آسیب هایی را یادآور می شود که مدل درآمدی تبلیغات برای 

رسانه های بخش خصوصی دارد. 

البتـه مـن فکـر می کنـم صـرف ایـن که 
تصـور کنیـم مالکیـت دولتـی باعـث کندی 
بـوده اسـت، می توانـد مـا را فریـب دهـد و از 
عمیق تر شـدن باز دارد. بسیاری از رسانه های 
بـزرگ دنیـا مالکیـت دولتـی دارند. رسـانه با 
توجـه بـه این که یـک کار زیرسـاختی انجام 
اسـت  ناگزیـر  نیسـت،  سـودآور  و  می دهـد 
دولتـی باشـد؛ همان طـور کـه نیـاز داریـم تا 
دولـت کارهای زیرسـاختی را برعهـده بگیرد 
کـه بـرای بخش خصوصی سـودآور نیسـت. 
یـک خبرگزاری ممکن اسـت سـود مسـتقیم 
نداشـته باشـد ولـی قـرار اسـت وقایعـی را 
پوشـش دهـد کـه گاه رسـانه های خصوصی 
رغبتـی بـه آنهـا نمی بیننـد یـا توان پوشـش 
آنهـا را ندارنـد. مـن الزامـاً مالکیـت دولتـی 
رسـانه ها را عامـل ناکارآمدی شـان نمی دانم. 
امـا فکـر می کنم دولتـی بودن سـاختار باعث 
می شـود نتواننـد تا حـد زیادی از شایسـتگی 

استفاده کنند.

شاید اگر ابتدا بحث را بر  ■
رسانه های دولتی متمرکز کنیم و 
بعد به رسانه های خرد بپردازیم، 

بهتر بتوانیم موضوع را بررسی 
کنیم. اشاره کردید بسیاری از 

رسانه های بزرگ دنیا مالکیت دولتی 
دارند. آیا در این کشورها هم تعدد 

رسانه های دولتی وجود دارد به 
این شکل که هر قوه، وزارتخانه یا 
سازمان برای خود رسانه ای داشته 

باشد؟
طبیعتـاً چـون اشـرافی بـه همه جـای دنیا 
نـدارم، نمی توانـم نظر دهم کـه چنین تعددی 
در سـایر نقـاط نیـز وجـود دارد یـا نه. بـا این 
حـال می توانیم برای دانسـتن تعـداد بهینه، از 
دانش موجود اسـتفاده کنیم. تئـوری »بنگاه« 
در علـم اقتصـاد به این می پـردازد که در یک 
بخش اقتصاد چه تعداد شـرکت بهینه اسـت؟ 
بـه همیـن خاطـر بـر اسـاس دانشـی کـه در 
علـم اقتصـاد می خوانیـم، بایـد مرتـب پایش 
کنیـم تـا بدانیم بـا توجه بـه رقابـت، تقاضا و 
نیازهـای موجود، چه تعداد شـرکت حد بهینه 
را تشـکیل می دهنـد. از آنجـا کـه مـن چنین 
ارزیابـی ای نکـرده ام و آمـار و اطالعات کافی 
نـدارم، نمی توانـم پاسـخ دهـم که چـه تعداد 
رسـانه کافـی اسـت ولـی می توانـم بگویـم 

تقاضـا بایـد پاسـخ داده شـود و ما بـه وضوح 
می بینیـم تقاضـا پاسـخ داده نمی شـود. ایـن 
یک نشـانه اسـت. ما در فقـدان احاطه به کل 
اطالعـات، از نشـانه ها بـرای ارزیابی وضعیت 
اسـتفاده می کنیـم، همچـون پزشـکی کـه از 
نشـانه های حیاتـی وضعیـت سـالمت بـدن 
بیمـار را متوجـه می شـود. با توجه بـه این که 
تقاضا پاسـخ داده نمی شـود، به نظر می رسـد 

وضعیت سالم نیست. 
اقتصاد اساسـاً علـم کمیابی ها اسـت. ولی 
وقتـی وارد اقتصاد رسـانه می شـویم وضعیت 
اطالعـات،  وفـور  چـون  می شـود  عـوض 
تلویزیـون، ماهـواره، رسـانه، سـایت و... وجود 
دارد. سـؤال اینجاسـت که چگونـه می توانیم 
آنچـه علـم منابـع کمیاب اسـت، بـر آنچه به 
وفـور وجـود دارد، اعمـال کنیـم؟ پاسـخ ایـن 
اسـت کـه بایـد میـز را بچرخانیـم. در چنیـن 
فضایـی، توجه مخاطب کاالی کمیابی اسـت 

که برای کسب آن رقابت سر می گیرد. 
دربـاره ی اقتصاد رسـانه باید ببینیم چگونه 
می تـوان تقاضـای مخاطـب را برطـرف کرد. 
مخاطبـی کـه زمانش محـدود اسـت و از 24 
سـاعت 8 سـاعت را می خوابـد و زمانـی را 



 توجه مخاطب کاالی 
کمیابی است که برای 

کسب آن رقابت سر 
می گیرد

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی
س: روزبه فوالدی  

عک
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صـرف کار و سـایر امـور زندگی می کنـد و در 
نتیجـه زمـان محدودی بـرای صـرف کردن 
بـرای رسـانه دارد. ایـن تعـداد زیاد رقبـا مرتبًا 
برای دسـتیابی بـه چنین منبع محـدودی که 
بـرای  می جنگنـد.  اسـت،  مخاطـب  توجـه 
این کـه ارزیابـی کنیم چه قدر موفق هسـتند، 
بایـد ببینیم آن نشـانگر حیاتی، یعنـی برآورده 
شـدن تقاضا، به مـا چه می گوید. بـه گونه ای 
کـه مـا از خـود مسـئوالن رسـمی، دولتـی، 
آمارهـا و... می شـنویم؛ بـه نظر می رسـد این 
تقاضـا از طریـق کانال های غیردولتی پاسـخ 
داده می شـود. در حالی که بیسـت سال پیش 
تنهـا رسـانه در دسـترس مـا کانـال 1 و 2 
تلویزیـون بـود کـه از سـاعت 5 تا 11 شـروع 
می شـد و همـه پـای تلویزیـون و برنامه ها و 
سریال هایشـان میخکـوب بودنـد، اآلن ایـن 
مسـئله برعکـس شـده اسـت و گزینه هـای 
انتخـاب مخاطـب چنان زیاد اسـت کـه انواع 
شـبکه های تلویزیونـی بـر سـر جلـب توجـه 
مخاطب و انتخاب شـدن توسـط بینندگان به 
سـختی بـا هم می جنگنـد. بنابرایـن من فکر 
می کنـم بایـد بـه میزان پاسـخ داده شـدن به 
عالقـه مخاطـب توجـه کنیـم و ایـن بـه مـا 
قـدر موفـق هسـتیم.  نشـان می دهـد چـه 

نشانه های فعلی تا حدی سؤال برانگیزند.

پس می توانم برداشت کنم که  ■
شما مخالف فعالیت رسانه ها با 

مدیریت دولتی و حاکمیتی نیستید...
من کامـاًل طرفـدار رسـانه های غیردولتی 
هسـتم و بـه شـدت پرهیـز دارم از ایـن کـه 
رسـانه دولتـی باشـد ولی می خواهـم به نقش 
بسـیار مهـم و الزم رسـانه های دولتـی هـم 
نیازهـای  کل  نمی توانیـم  مـا  کنـم.  تأکیـد 
جامعـه را بـه بخش های خصوصی بسـپاریم، 
دیربـازده  یـا  غیرسـودآور  بخش هـای  زیـرا 
قربانـی می شـوند. همان طور که گفتم اساسـًا 
اقتصـادی مدیریـت  وظیفـه دولـت در هـر 
بخش هـای غیرسـودآور و برعهـده گرفتـن 
اموری اسـت که بخش هـای خصوصی انجام 
و  جـاده  کشـیدن  مثـال  بـرای  نمی دهـد. 
زیرسـاختی  امـور  بـرق  خطـوط  راه انـدازی 
هسـتند کـه معمـواًل هیچ شـرکت خصوصی 
آن را انجـام نمی دهـد. وظیفه دولـت ورود به 

ایـن حیطه هاسـت. در صنعـت رسـانه هـم 
چنیـن امـور غیـر سـودآوری وجـود دارد کـه 
بـدون حضـور دولـت و توانایی هـای مالـی و 
عملیاتـی آن جهـت انجـام امـور غیرسـود ده 

ولی ضروری، انجام نمی گیرند.  

در صحبت هایتان به انتشار  ■
حقیقت اشاره کردید. اما یکی 
از نگرانی ها در مدیریت دولتی 

رسانه ها تحت تأثیر قرار گرفتن 
حقیقت و واقعیت از ایدئولوژی ها و 

منافع قدرت است...
کردیـد.  اشـاره  خـوب  خیلـی  شـما 
بخش هایـی وجـود دارنـد کـه تحـت تأثیـر 
قـرار  دولتـی  هـر  ایدئولوژیـک  ایده هـای 
می گیرنـد، پـس ایـن هم سـودآور می شـود. 
چـون سـودی بـه نـام ایدئولوژیـک در پیش 
دارنـد. مـا در عصـری زندگـی می کنیم-بـه 
ویـژه در ایـران- که به شـدت در برابـر اخبار 
جعلـی قـرار داریـم. چنـان حجمـی از اخبـار 
جعلی و نادرسـت از رسـانه ها اعم از سـایت و 
شـبکه های اجتماعـی منتشـر می شـود کـه 
حتـی افـراد برجسـته و تأثیرگـذار جامعه هم 
تحلیل هایشـان را بـر چنیـن اخبـار نادرسـتی 
قـرار می دهنـد. خـود مـن جـرأت نمی کنـم 
خبرهایـی که از رسـانه ها دریافـت می کنم را 
َفکـت و پایه تحلیل به حسـاب آورم تا زمانی 
کـه از چنـد منبـع واقعـاً معتبـر -کـه مـورد 
وثوقم هسـتند- تأیید بگیرم. دلیل این اسـت 
کـه تمـام این هـا از رسـانه هایی می آیـد کـه 
منفعتـی دارنـد و طبیعتـاً بـر روی واقعیـت 
خبـری تأثیـر می گذارند. منظور من از رسـانه 
دولتـی ایـن نیسـت کـه نمی تواند سـوگیری 
داشـته باشـد، بلکـه هر رسـانه ای سـوگیری 
دارد. امـا وقتـی مـا تعارضی داشـته باشـیم و 
یـک بنـگاه خبرپراکنـی دولتـی و بخش های 
متعدد خصوصی داشـته باشـیم؛ مـا به عنوان 
مصرف کننـده می توانیـم تـا حـدی مطمئـن 
باشـیم از میـان این هـا خبـری پیـدا کنیم که 
نزدیـک بـه واقعیـت باشـد. بـه ایـن تنـوع 
رسـانه ای می گوییم که با تکثـر فرق می کند. 
در تکثـر از یـک نـوع رسـانه تعـداد زیـادی 
داریـم مثـل شـبکه های مختلف صداوسـیما 
کـه تکثـر یک نوع رسـانه هسـتند. ولی تنوع 

یعنی رسـانه هایی کـه از بخش های مختلفی 
تأمیـن مالی و پشـتیبانی محتوایی می شـوند. 
رسـانه های خصوصـی  هـوادار  کامـال  مـن 
هسـتم و تردیـدی در آن نیسـت. ولـی بـه 
شـدت بر لزوم حضـور رسـانه های دولتی هم 
تأکیـد دارم تـا تنـوع و تکثـر رسـانه ای وجود 
داشـته باشـد و بـه ویـژه رسـانه های دولتـی 
وجود داشـته باشـند که از مدل هـای متفاوتی 
از رسـانه های خصوصـی اسـتفاده می کننـد و 
کـه  داشـت  امیـد  می تـوان  نتیجـه  در 

دیدگاه های متفاوتی عرضه شوند. 
 
دولتی بودن مدیریت چه قدر بر  ■

نوآوری در رسانه تأثیر می گذارد؟ 
حتمـاً به دلیـل ناکارآمـدی عملیاتی دولت 
چیـزی  دولتـی  مدیریـت  می گـذارد.  تأثیـر 
نیسـت که تأیید و سـتایش شـود. نهاد دولت 
ناکارآمـد اسـت.  و در هـر جـای دنیـا  ذاتـاً 
وظیفـه ی دولـت ایـن اسـت کـه بـه خاطـر 
دسترسـی داشـتن به منابع عمومی نوسـان ها 
را کنتـرل کنـد. شـاید بتوانم این را به سـؤالی 
ربـط دهـم که ممکن اسـت سـؤال بعدی تان 
باشـد. اخیـراً بـا ایـن وضعیت مواجه هسـتیم 
کـه بسـیاری از رسـانه های فاخـر در دام زرد 
بـودن غلتیده اند. رسـانه هایی که مـا به آن ها 
اتـکا می کردیـم و اخبار مهم را مرتب منتشـر 
می کردنـد. اآلن بـه ایـن سـمت رفته انـد که 
اخبـار بـی ارزش ولـی عامـه پسـند را منتشـر 
دروغیـن  فریبنـده  تیترهـای  بـا  یـا  کننـد 
مخاطبـان گذری را به خـود جلب کنند. دلیل 
آن هـم بـه خاطر تغییر دماسـنجی اسـت که 
عـرض کـردم. منظـورم از دماسـنج در اینجا، 
بـه اصطـالح کلیـک خور بـودن ایـن خبرها 
اسـت. وقتی معیار موفقیت تعـداد بازدیدکننده 
اسـت و بـا ایـن معیـار درآمدهـای تبلیغاتـی 
حاصل می شـوند، بنابراین رسـانه هم طبیعی 
اسـت کـه تیتر جنجالی بزند تـا مخاطب را به 
سـمت خـود جلب کنـد. اگـر قرار باشـد همه 
و  معیـار  و  باشـد  خصوصـی  رسـانه  چیـز 
سـنجه هایی کـه داریم، تعـداد کلیـک خور و 
مـدل پـول درآوردن مـا مـدل تبلیغات باشـد، 
طبیعتـاً اثـر می گـذارد بـر آنچـه ما -کسـانی 
کـه دنبـال اخبـار فاخـر هسـتیم- بـه عنوان 

رسانه آن را دنبال می کنیم.

اگـر همه رسـانه ها خصوصی باشـند، پس 
مـدل درآمدی شـان چگونـه می شـود؟ اگـر 
بخواهیم سـوگیری یک رسـانه را بدانیم، باید 
از آن بپرسـیم منبـع مالی تـان از کجـا اسـت. 
اگـر درآمد من از تبلیغات باشـد، طبیعتاً سـعی 
عمـل  تبلیغات کننده هـا  میـل  بـه  می کنـم 
کنم. میـل تبلیغات کننده ها هـم کلیک خور و 
الیک خـور باال اسـت. پـس بـرای آن الیک 

هر کاری می کنم. 
بـه همیـن خاطـر مـدل درآمـدی بسـیار 
بسـیار مهـم اسـت. شـما نمی توانیـد مـدل 
درآمـدی تبلیغـات را داشـته باشـید و در عین 
حـال از آنچـه مـورد نظـر تبلیغات کننده هـا 
اسـت، چشـم بپوشـید. ناگزیر هسـتید کاری 
کنیـد کـه تبلیغات کننده هـا می خواهنـد. بـه 
همین خاطـر تأکید می کنـم، بخش کوچکی 
از رسـانه ها بایـد متکی بر دولـت و درآمدهای 
بـزرگ دولت باشـد. چون او حداقـل می تواند 
از مـدل درآمـدی متفـاوت از تبلیغـات پیـش 
بـرود. در بسـیاری از نقـاط دنیا »رسـانه های 
 )public service media( »عام المنفعه
وجـود دارد کـه نمی تواننـد آگهـی بگیرنـد و 
صرفـاً بـر بودجـه دولتـی و نیز حق اشـتراک 

ماهانه مخاطبان متکی هستند. 

در ایران که چنین رسانه هایی را  ■
نداریم...

بلـه، تلویزیـون مـا بـه دلیل این کـه مجاز 
اسـت از درآمدهـای تبلیغـات اسـتفاده کنـد، 
»رسـانه های  رایـج  و  جاافتـاده  مفهـوم 
عام المنفعـه« در مورد آن صـدق نمی کند. اما 
نکتـه اینجـا اسـت کـه اگرچـه مـا فرزنـدان 
مکتب خصوصی سـازی و اقتصاد آزاد هستیم 
ولـی  می کنیـم  دفـاع  آن  از  شـدت  بـه  و 
فرامـوش نکنیم بخش خصوصـی هم مبتنی 
بـر دولتی اسـت کـه از زیرسـاخت ها حمایت 
می کند. در صنعت رسـانه هم ناگزیر هسـتیم 
کـه بخش هـای دولتـی داشـته باشـیم تـا از 
بخـش  کـدام  کنـد.  حمایـت  زیرسـاخت ها 
خصوصـی مـا می توانـد خبرنـگار بـه جاهای 
مختلـف دنیـا بفرسـتد تـا برایـش خبـر تهیه 
کننـد. این فقط واحد مرکزی خبر صدا وسـیما 
اسـت کـه می تواند به پشـتوانه بودجـه دولتی 
ایـن کار را بکند و منابع خبری برای رسـانه ها 

تهیـه کند. کـدام رسـانه خصوصـی می تواند 
حـق پخش یـک مسـابقه فوتبـال را بخرد و 
آن را بـا کیفیـت پوشـش دهد؟ فقـط دولت و 
رسـانه دولتـی اسـت کـه امـکان تماشـای 
مسـابقه فوتبـال بین المللـی را بـا پرداخـت 
هزینه هـای هنگفـت فراهـم می کنـد تـا در 
نتیجـه آن فضـا بـرای محتـوای رسـانه های 

خصوصی هم باز شود. 

روشن نبودن خط قرمزها چه  ■
قدر بر این رویه تأثیرگذار است که 
رسانه های خصوصی صرفا به سمت 

تبلیغات و کلیک خور بودن بروند؟
فکـر می کنم زیـاد. بـا توجه به ایـن که از 
اقتصـاد رسـانه آمـده ام، ناگزیـر هسـتم دقیق 
وقتـی  خاطـر  همیـن  بـه  کنـم.  صحبـت 
می گویید چقـدر، چـون اندازه گیـری نکرده ام 

فقط می توانم حدس بزنم که زیاد باشد. 

درباره ی رسانه های خرد صحبت  ■
کردید و این که رسانه های بزرگ 

دولتی هم تحت تأثیر فعالیت 
خرده رسانه ها قرار گرفته اند. کمی 
بیشتر درباره ی این بحث توضیح 

می دهید.
بـا تکنولوژی ارتباطی اتفـاق مهمی افتاد و 
همـه مـا تولیدکننـده شـده ایم. مـا پیش تـر 
فقـط مصـرف کننـده بودیـم، ورود به صنعت 
رسـانه بـه شـدت سـخت بـود، یـک دوربین 
سـاده فیلمبرداری چند میلیـون تومان بود که 
خـارج از توان مـردم عادی بود، امـا ناگهان با 
آمـدن تکنولوژی هـای ارتباطی بـرای همه ما 
ممکن شـد که یک رسانه شـویم. موانع ورود 
بسـیار کم شـدند، هزینـه ی ورود بـه صنعت 
رسـانه بسیار ارزان شـد و ما مصرف کنندگان 
رقبای رسـانه های بزرگ شـدیم. در حالی که 
بـود، اآلن  بـر محتـوا  تأکیـد  پیشـتر تمـام 
تغییری در زنجیره ی ارزش رسـانه ایجاد شده 
بـزرگ،  رسـانه های  قبـاًل  اگـر  اسـت. 
بخـش  اآلن  بودنـد  محتـوا  تولیدکننـده ی 
بزرگـی از محتوا به افراد سـپرده شـده اسـت. 
»محتـوای کاربـر سـاخته« اهمیـت بسـیار 
تمـام محتـوای  اسـت.  پیـدا کـرده  زیـادی 
توییتـر، فیس بـوک و ... توسـط کاربران تولید 

می شـوند. بـه همین خاطـر می توانیم بگوییم 
بـود و  بنیانـی  تغییـر  رسـانه های دیجیتـال 
شـرکت های بزرگ رسـانه ای را از تهیه محتوا 
به سـمت تهیه پلتفرم و کنتـرل و جهت دهی 

محتوا بردند.
 اوایـل گفتـه می شـد همـه حقیقت هـا در 
اینترنـت اسـت و هنـوز هـم می گوییـم همه 
حقیقت ها در اینترنت اسـت ولـی می توان آن 
را در زیـر 99 درصد مطلب دروغ مدفون کرد. 
بـه همیـن خاطـر کار رسـانه های بـزرگ بـا 
آمـدن صنایـع دیجیتـال از تولیـد محتـوا بـه 
سـمت کنتـرل آن رفتـه اسـت. چـون رقابت 
بیـن رسـانه ها ایـن اسـت کـه چگونـه ذهن 
مخاطبـان را کنتـرل کنیـم؟ چـه کار کنیـم 
محتـوای ارائه شـده توسـط ما جذاب تر باشـد 
و مخاطب تمایل بیشـتری داشـته باشد تا آن 
را بـر محتـوای رقبایمـان ترجیـح دهـد؟ بـه 
همیـن خاطـر اگـر بخواهـم به سـؤال شـما 
پاسـخ دهـم باید بگویم دیجیتالی شـدن یک 
انقـالب واقعی در صنعت رسـانه بوده و باعث 
مدل هـای  و  شـد  ارزش  زنجیـره  در  تغییـر 
درآمـدی جدیـدی را پدیـد آورد کـه به رقابت 
رسـانه هایی  شـرکت های  میـان  سـنگینی 
منجـر شـد. شـرکت های رسـانه ای هـم بـا 
تغییـر جایگاه خود بـر روی زنجیـره ی ارزش 
توانسـتند بـه نوعـی بـه ایـن تغییرات پاسـخ 
دهنـد. بخشـی از آن هـا هـم طبیعتـاً منحـل 
شـدند و طبـق تئـوری بـازار معلـوم شـد این 



اگر همه رسانه ها 
خصوصی باشند، پس 

مدل درآمدی شان چگونه 
می شود؟ اگر بخواهیم 

سوگیری یک رسانه را بدانیم، 
باید از آن بپرسیم منبع 

مالی تان از کجا است. اگر 
درآمد من از تبلیغات باشد، 
طبیعتًا سعی می کنم به میل 
تبلیغات کننده ها عمل کنم. 

میل تبلیغات کننده ها هم 
کلیک خور و الیک خور باال 

است
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همه رسـانه نیاز نیسـت. باید تعدادی را حذف 
کنیم تا بتوانیم پاسخگو باشیم.

گفتید همه ی افراد می توانند  ■
محتوا تولید کنند ولی می دانیم 

دسترسی یک رسانه رسمی با یک 
رسانه غیر رسمی متفاوت است. 

رقابت بین رسانه های رسمی و 
غیر رسمی را در چه زمینه هایی 

می دانید؟ آیا صرفا رقابت در دیده 
شدن است؟ 

وقتـی اتفاقـی در دنیا می افتد، کدام رسـانه 
خصوصـی -  به جـز شـهروند-خبرنگاران - 
خبرنـگار دارد؟ ایـن واحـد مرکزی خبر اسـت 
کـه بـا پشـتوانه دولـت هـر جـای دنیـا کـه 
خواسـته خبرنـگار فرسـتاده اسـت. علی رغم 
ایـن کـه خودم هـم مدافـع خصوصی سـازی 
هسـتم اصـرار دارم تا بگویـم ما نبایـد در دام 
افـراط بیفتیـم. باید اهمیت رسـانه های دولتی 
در جـای خـود باشـد ولـی الزم اسـت نقـش 
محدودی داشـته باشـند. خیلی از رسـانه های 
کوچـک نمی تواننـد بـا مسـئوالن صحبـت 
کننـد و دسترسـی ندارند. یک رسـانه رسـمی 
اسـت کـه می توانـد ایـن کار را انجـام دهـد. 
همان طـور کـه گفتم رسـانه دولتی اسـت که 
می توانـد یـک رویـداد مهـم جهانـی مثـل 
مسـابقات فوتبـال را پخـش کند. پـس وجود 
آن هـا مهم اسـت. ولی به ایـن تبعیض ایجاد 
شـده مزیـت رقابتـی می گوییـم. رسـانه های 
رسـمی مزیـت رقابتی دارنـد، آن هـا کماکان 
دسترسـی هایی دارنـد کـه حضور آن هـا را در 
می کنـد.  توجیه پذیـر  رسـانه ای  بازارهـای 
ایـن  نبودنـد  آن هـا  اگـر  گفـت  نمی تـوان 
دسترسـی بـه رسـانه های کوچک می رسـید. 
و  باشـند  آن هـا  اسـت  خیلـی خـوب  پـس 
بخش هایـی از آن خالء را پـر کنند. فقط باید 
بـه تعـداد بهینـه باشـند و بـه انـدازه ای کـه 
دسترسـی الزم ایجـاد و آن شـکاف پر شـود. 
البتـه کـه درک و رسـیدن به آن تعـداد بهینه 

کار دشواری است.

اگر بخواهیم درباره ی بحث  ■
تجاری سازی رسانه ها صحبت 

کنیم، فکر می کنید مدل درآمدی در 

رسانه های ایرانی چه قدر اهمیت 
دارد؟

مـدل درآمـدی تقریبـاً مهمتریـن چیـزی 
اسـت که با آن مواجه هسـتیم. شیوه دستیابی 
مـا بـه موفقیـت آن مـدل درآمدی اسـت که 
در  درآمـدی  مدل هـای  می کنیـم.  تعریـف 
رسـانه بـه صـورت کلـی دو دسـته هسـتند؛ 
مـدل تبلیغـات یـا مـدل فـروش بـه مصرف 
کننـده. البتـه مدل هـای دیگـری هـم داریم، 
مثـل مدل وابسـتگی به بودجـه دولت یا مدل 
فـروش داده هـای کاربـران و مدل های متعدد 
دیگـر؛ ولی اغلب رسـانه ها بـه دو مدل عمده 
تبلیغـات یا فـروش بـه مصرف کننـده مبتنی 
هسـتند که البته وابسـتگی به مـدل تبلیغاتی 

رایج ترین مدل درآمدی است. 
شـیوه های  دارای  خـود  تبلیغـات  مـدل 
متفاوتـی اسـت. این کـه آیا مسـتقیم از تبلیغ 
کننـده پـول بگیریـم یـا ایـن که مشـتری را 
گـوگل  کـه  کاری  همـان  مثـل  بفروشـیم 
می کنـد. محصـول گوگل، ما هسـتیم. گوگل 
همـه خدمـات را مجانـی می دهـد تا مـا را به 
دسـت بیـاورد و اطالعات ما را بفروشـد. مدل 
کسـب و کار مـا، ماهیت ما را شـکل می دهد 
و بـه همین دلیل مدل کسـب و کار رسـانه ها 
بسـیار اهمیت دارد. بخش بزرگی از مشکالت 
رسـانه های ما بـه دلیل مدلی اسـت که برای 
بقـا در پیـش گرفته انـد. آنهـا کـه بـه دنبـال 
مدل تبلیغات هسـتند به سـمت محتوای زرد 
پیـش می رونـد و آنهـا کـه بـه دنبـال بودجه 
دولتـی هسـتند بـه سـمت انتشـار محتـوای 
مطابـق میل سـازمانهای تأمین کننـده منابع 

مالی، حتی به قیمت اخبار جعلی. 
مدل های  ایران  در  ما  می رسد  نظر  به 
کسب و کار جدید را چندان پی نگرفته ایم. مدلی 
 )Gamification( بازی گونه سازی  مثل 
تازه آمده، ببینید با چه استقبالی مواجه شده 
برنامه ای«  درون  »خرید  مدل  است. 
رواج  ایران  در  هنوز   )Monetization(
فروش  با  چگونه  که  نکرده  پیدا  مناسبی 
این ها  بیاوریم.  در  پول  محتوایی  بخش های 
از  حتی  خود  بازار  در  ما  می دهد  نشان  همه 
نوآوری های روز هم استفاده نمی کنیم. دلیل آن 
شاید به همان مواردی برگردد که در ابتدا از من 
پرسیدید. نه به خاطر این که شرکت ها دولتی 

هستند، بلکه چون شرکت ها چاالک نیستند و 
البته بخشی از آن به تبع دولتی بودن است ولی 
دارند.  مشکلی  چنین  هم  خصوصی ها  حتی 
ممکن است دلیلش این باشد که هنوز درآمد 
تبلیغاتی به حد راضی کننده ای است یا هنوز 
راضی  برایشان  می گیرند،  دولت  از  که  پولی 
کننده است یا اصاًل متوجه وخامت اوضاع در 
آینده نیستند و در حال زندگی می کنند، مثل 
مدیریتهایی که فقط به دوران مسئولیت خود و 
نه  و  می کنند  فکر  مدت شان  کوتاه  کارنامه 
آینده ی سازمان تحت مدیریت شان. ما هنوز 

کار  و  کسب  مدل های  وارد 
آن هم  دلیل  و  نشدیم  جدید 
عدم استفاده از نوآوری ها است. 
مبهم  واژه  هنوز یک  نوآوری 
است و وقتی می گوییم نوآوری 
این  منظور  می رسد  نظر  به 
افراد  از  گروهی  که  است 
یک  و  هم  دور  بنشینند 
محصول جدید ابداع کنند. خیر، 
از  بتوانیم  ما  یعنی  نوآوری 
در  که  جدیدی  پتانسیل های 
ولی  می گیرد  شکل  جامعه 
مردم توان اجرای آن را ندارند، 

استفاده کنیم.

پایان نامـه خـود مـن دقیقـاً دربـاره ی این 
بـود که چگونه شـرکت های بـزرگ می توانند 
از نوآوری هـای کوچـک افـراد اسـتفاده کنند. 
اثربخـش  رسـانه ای  بـازار  ایـران  در  مـا 
)Efficient Media Market( نداریـم. 
یعنـی بـازاری کـه عوامـل واسـطه ای وجـود 
داشته باشـند تا نوآوری شـرکت های کوچک 
را بـه توان اجرایی شـرکت های بزرگ متصل 
کننـد. تردیدی نیسـت صداوسـیما بـه دنبال 
نـوآوری و خالقیـت اسـت. می تـوان آن را از 
سـعی  شـدت  بـه  کـه  دیـد  تالش هایـش 

می کنـد نـوآوری و خالقیت 
را بـه دسـت بیـاورد و حتی 
دسـت بـه دامـان تقلیدهای 
آشـکار و پرانتقـاد از رقبـای 
خود هم شـده اسـت. با این 
کـه کلی نـوآوری در بدنه ی 
جامعـه وجـود دارد چـرا این 
بـه  موجـود  نوآوری هـای 
پیـدا  راه  صداوسـیما 
عوامـل  چـون  نمی کنـد؟ 
نـدارد.  وجـود  واسـطه 
نمونـه ای کـه اخیراً بررسـی 
کـرده ام تلویزیـون دانمارک 
تلویزیـون  حتـی  بـود. 

کشـوری مثـل دانمـارک هـم تـوان ایـن را 
نـدارد کـه بتوانـد از نوآوری هـا اسـتفاده کند. 
بنابرایـن بـه رغـم اینکـه بودجـه مشـخصی 
برای برون سـپاری بخشـی از تولید خود دارد، 
امـا حاضـر نیسـت آن را صرف شـرکت های 
کوچـک کنـد و به جـای آن به شـرکت های 
واسـط شـناخته شـده اتکا می کند تـا تولید را 
به آنها بسـپارد و سـپس آن ها با شـرکت های 
کوچـک قـرارداد ببندنـد و نـوآوری را از آنهـا 
جـذب کننـد. بنابراین یک بازار کارآمد واسـط 
کمـک می کند تـا نوآوری هـای جامعه–چه از 
نظـر پول سـازی، چـه از نظر محتـوا و...- به 

شرکت های بزرگ برسند.
بـازار مـا حلقه هـای مفقـوده زیـادی دارد. 
ایـن حلقه هـای مفقـوده کلیـد توسـعه بـازار 
رسـانه ای ایـران اسـت. کارآفرینی رسـانه ای 
کنـد.  مرتفـع  را  آن  از  بخشـی  می توانـد 
کارآفرینـی رسـانه ای یعنـی همین بـه وجود 
کـه  بخش هایـی  واسـطه.  عوامـل  آمـدن 
می توانیـم پول بسـازیم و خدمتـی می تواند از 
شـرکت کوچک به شـرکت بزرگ برسـد که 
این شـرکت ها تـوان ایـن را نداشـته اند تا آن 
را بـه دسـت بیاورنـد. بازار رسـانه ای مـا پر از 
نواحـی خـالء اسـت. در نبـود ایـن خالءهـا 
نوآوری هـای افـراد بـه هیـچ جـا نمی رسـد. 
حداکثـر یـک ویدئو می شـود کـه چند الیک 
می گیرد و مدت کوتاهی به اشـتراک گذاشـته 
می شـود و سـپس ناپدید می شـود. می شـوند 
امـا  زودگـذر.  مصـرف  یک بـار  محتواهـای 
شـرکت های واسـط منتقـل کننـده نـوآوری 
ایـن  می تواننـد  باشـند  داشـته  وجـود  اگـر 
نوآوری هـا را بـه یک نشـان تجـاری و چرخه 
درآمـدی و سـپس بـه یـک جریـان دائمـی 
رسـانه ای تبدیـل کننـد. در غیـر ایـن صورت 
مثـل همیـن االن ما یک سـری حرکت های 
جرقـه ای داریم که با گذشـت مـدت کوتاهی 

خاموش می شوند. 

در حال حاضر یک سری  ■
شرکت های واسط مثاًل در زمینه ی 

تبلیغات اینترنتی وجود دارند 
که رابط بین تبلیغ دهندگان و 

نمایش دهندگان هستند. این فضای 
به وجود آمده را محدود و به تعبیر 

خودتان جرقه ای می دانید یا فکر 
می کنید می تواند تداوم داشته 

باشند؟
حضور این شـرکت ها بسـیار مغتنم اسـت. 
چـون این هـا کسـانی هسـتند کـه می توانند 
ایـن حلقه هـای مفقـوده را پـر کنند. ولـی باز 
هـم مسـائل دیگری مثـل قوانیـن و مقررات 
نمی تواننـد  آن هـا  از  بسـیاری  دارد.  وجـود 
خاطـر  بـه  را  مالـی  نویـن  مدل هـای 
پیـاده  کشـور  مالـی  نظـام  محدودیت هـای 
کننـد. احسـاس می کنند اگـر وارد ایـن حوزه 
شـوند چون قوانین بـه روز بابت این فعالیت ها 
وجود ندارد، ممکن اسـت دچـار تبعات قانونی 
سـخت و سـنگینی شـوند. اگرچـه ایده هـای 
مشـخص آن در دنیـا وجود دارد ولـی از پیاده 
کـردن آن پرهیـز می کننـد تـا بـه دردسـر 
نیفتنـد. مـوردی را اخیـراً بررسـی کردیـم که 
از  می کننـد  سـعی  تبلیغ کننده هـا  از  خیلـی 
عناصـر دردسرسـاز پرهیـز کننـد تـا دچـار 

مشکالت احتمالی نشوند.

بیشتر توضیح می دهید... ■
با واژه های انتخاب شـده خـودم بگویم، ما 
بایـد بـه نوعـی از »قانونگـذاری رسـانه« بـه 
سـمت »خط مشـی گذاری رسـانه« حرکـت 
کنیـم. در یک گردهمایـی بین المللی من این 
سـؤال را پرسـیدم و خیلـی با اسـتقبال مواجه 
شـد. گفتـم قانون گـذاری در همـه جـای دنیا 
بسـیار کنـد اسـت. در امریـکا هم بـه صورت 
متوسـط، به گفته سـخنران جلسـه، یک تا دو 
سـال طـول می کشـد تا یـک الیحـه تبدیل 
بـه یـک قانـون شـود. خـب تـا ایـن قانـون 
بخواهد تصویب شـود فناوری آمده و اسـتفاده 
شـده و منقـرض شـده و چنـد تکنولـوژی 
جدیدتـر از آن هـم وارد شـده اسـت! فراینـد 
قانونگـذاری بسـیار کنـد و بطئی اسـت و نیاز 
به شـناخت همه جانبه پدیده مـورد نظر دارد، 
در حالـی کـه من بـه عنـوان یـک کارآفرین 
فنـاور رسـانه ای روی پـروژه ای کار می کـردم 
کـه خودم نمی دانسـتم ماه دیگـر از آن چه در 
می آیـد. چگونه ممکن اسـت وقتـی خود من 
هسـتم،  فنـاوری  یـک  ابـداع  درگیـر  کـه 
نمی دانـم محصولـم چـه خواهـد بـود، یـک 
قانونگـذار بتوانـد همـه جوانـب آن را دریابد و 

رسانه های رسمی مزیت 
رقابتی دارند، آن ها کماکان 

دسترسی هایی دارند که حضور 
آن ها را در بازارهای رسانه ای 
توجیه پذیر می کند. نمی توان 

گفت اگر آن ها نبودند این 
دسترسی به رسانه های کوچک 

می رسید. پس خیلی خوب 
است آن ها باشند و بخش هایی 

از آن خالء را پر کنند. فقط 
باید به تعداد بهینه باشند و به 
اندازه ای که دسترسی الزم 

ایجاد و آن شکاف پر شود
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بـرای آن بـه سـرعت قانـون مناسـب وضـع 
کنـد؟ بـه طـور عـادی یکـی دو سـال طـول 
می کشـد تا یک مشـکل موجـود در جامعه به 
حـدی برسـد کـه نیـاز بـه طـرح در مراجـع 
قانونـی یابـد و بعـد الیحـه ای مطـرح شـود، 
بررسـی شـود، قانون شـود و در آخر اجرا شود. 
تـا ایـن قانـون تصویـب شـود چـه بسـا کـه 
اصـاًل مورد به انتهای عمر خود رسـیده باشـد 
و فنـاوری جدیدی بـا عـوارض و کاربردهای 
مجدد وارد شـده باشـد. وقتی مـن در دل کار 
هسـتم و نمی دانـم فـردا چه اتفاقـی می افتد، 
انتظـار داریـم قانـون و قانون گـذار  چگونـه 
متناسـب بـا الزامـات مـن قانون وضـع کند؟ 
بـه دلیـل  غیرممکـن اسـت. مـن معتقـدم 
سـرعت تکنولوژی، وارد عصری شـده ایم که 
قانون گـذاری رسـانه ای غیرممکـن اسـت. به 
همیـن دلیـل مـا ناگزیـر هسـتیم بـه جـای 
قانـون، به خط مشـی رسـانه ای تکیـه کنیم و 
در چارچـوب این خط مشـی ها بتوانیم فقط از 
»مقرراتـی« پیـروی کنیـم که سـازمان های 
مربوطـه بـه شـکل شـناور و منعطـف مرتب 
وضـع می کننـد. در غیـر ایـن صـورت علـی 
رغـم ایـن کـه دانـش و مـدل مشـخص آن 
وجـود دارد، ولـی همـواره از آن هـا بی بهـره 

می مانیم. 

منظورتان از خط مشی رسانه ای  ■
در اینجا چیست؟

خـط مشـی یـک سـطح، باالتـر از قانون 
اسـت. هنـوز مطمئـن نیسـتم واژه هایـی که 
وضـع کـرده ام معنـای مـورد نظـرم را انتقال 
می دهـد یـا نـه. ولـی اگـر بخواهیـم سـطح 
بنـدی کنیم شـاید بتوانیـم بگوییم مقـررات، 
قانـون، خط مشـی و در انتهـا حاکمیت. یعنی 
اگـر مـا این چهـار سـطح را در نظـر بگیریم، 
مقررات پایین ترین سـطح آن است. بخشنامه 
یـک نـوع مقررات اسـت. ممکن اسـت شـما 
امـروز بگویید از فردا به جای سـاعت هشـت 
از هشـت و نیم شـروع به کار کنیـد. این یک 
نـوع مقررات اسـت و نیـازی به قانون شـدن 
نـدارد. گاهـی مـا بـا قانـون مواجـه هسـتیم. 
مجلـس بایـد طـرح را قانـون کـرده باشـد تا 
الـزام آور باشـد. ایـن یـک فراینـد طوالنی تـر 
اسـت. در سمت دیگر خط مشـی را داریم که 

از دیدگاه نشـأت می گیرد. مثال مشـی کنونی 
دولـت خصوصی سـازی اسـت و در همه چیز 
پیـش  در  را  سـازی  خصوصـی  ذهنیـت 
می گیریـم. هدف گیـری این اسـت کـه تا حد 
خصوصـی  بخـش  بـه  را  خدمـات  ممکـن 
بسـپاریم، پس در لوای این خط مشـی و بدون 
نیـاز بـه وضع قانـون برخـی خدمات توسـط 
مدیـران بـه خـارج از سـازمان برون سـپاری 
می شـوند. خـط مشـی یـک سـطح باالتـر از 
قانون اسـت و قانون زیر مجموعـه ی آن قرار 
می گیـرد یعنی گاهـی برای اجـرای یک خط 
مشـی به وضـع قانون دسـت زده می شـود و 
گاهـی فقـط بـه دلیـل وجود یک خط مشـی 
مشـخص تصمیمـات مدیریتـی خاصـی بـه 
سـرعت گرفتـه می شـوند. ایـن خـط مشـی 
وقتی به شـما یـک دیـدگاه کالن می دهد به 
شـما کمک می کند تا به شـکل منعطف تری 
بـا اسـتفاده از مقـررات بـدون نیـاز بـه وضع 

قانون مدیریت کنید. 

منظورتان همان سیاست گذاری  ■
کلی حاکمیت است؟

بلـه، به نوعـی همان سیاسـت گذاری کلی 
می شـود. سـعی کـرده ام بیـن خـط مشـی و 
حاکمیـت بـر روی واژه های فارسی شـان زیاد 
کار کنـم. وقتـی می گوییـم خط مشـی دقیقًا 
بـه ایـن معنی اسـت. مثاًل مـن می توانم یک 
کار تکنولوژیکـی جالبـی انجام دهـم. نیازش 
ایـن اسـت کـه سیسـتم پرداخت بانکـی دور 
زده شـود. اگـر مـن بخواهم آن را پیـاده کنم، 
برایـم دردسرسـاز اسـت چـون طبـق قانـون 
فـالن هیـچ کسـی جـز  و مصوبـه  فـالن 

بانک ها حق ندارد این کار را بکند.
همـان طـور کـه کارآفرینی خانگـی دقیقًا 
یک خط مشـی بـود. اگرچه هنـوز هم قوانین 
دسـت و پاگیـر داریـم ولـی شـما می گوییـد 
بایـد کارآفرینـی  طبـق الیحـه فـالن کـه 
خانگـی پیش بـرود، افـرادی کـه در خانه کار 
می کننـد، می تواننـد بیمه شـوند. در حالی که 
هنـوز قانـون آن را نداریـم ولـی می توانـی 
شـرکت داخـل خانه ات را هم ثبـت کنی. این 
خـط مشـی می شـود. ایـن کـه بـه شـما این 
امـکان را می دهـد تـا بـدون انتظـار بـرای 
قانون گـذاری بتوانیـد آنچـه مورد نیـاز جامعه 

اسـت را پیاده کنید. بنابرایـن قانون که ماهیتًا 
سـرعت کنـدی دارد، نمی توانـد پاسـخگوی 
سـرعت شـتابان تکنولـوژی باشـد. بنابرایـن 
ناگزیـر هسـتیم تا از سـمت قانون به سـمت 

خط مشی حرکت کنیم. 

فکر می کنید شرایط سیاست  ■
گذاری در جامعه ما به این سمت 

می رود که این چنین فضایی داشته 
باشیم؟ چون در زمینه ی رسانه ها 

هنوز شاهد تالش برای وضع 
قوانینی حتی سخت تر از قوانین 30 

سال پیش هستیم. 
سـؤال خیلی سـختی اسـت. درسـت است 
که کنتـرل در یک بخش رسـانه مانند محتوا 
زیـاد اسـت ولـی در بخش هـای دیگـر آزادتر 
اسـت. مثـال روزنامه نـگاری ورزشـی در ایران 
آزادتریـن  از  یکـی  مـن  عقیـده  بـه 
روزنامه نگاری هـا در تمـام دنیا اسـت. هر خبر 
دروغـی می توانـد در این بخش چاپ  شـود و 
در  شـما  نمی کنـد.  پیگیـری  هـم  کسـی 
روزنامه نـگاری ورزشـی چقـدر محدودیت در 
مقایسـه با روزنامه نگاری سیاسـی و اقتصادی 
روی  بـر  کنتـرل  بنابرایـن  می بینیـد؟ 
بخش هایـی اسـت و بخش هـای دیگـر آزاد 
اسـت. بـه همیـن خاطـر مـن قائـل بـه این 
فضایـی  بگویـم  مطلقـاً  کـه  نیسـتم 
سیاسـت گذاری به سـمت بسـته شـدن رفته 
اسـت. آنچـه مـن صحبـت می کنـم بحـث 
اقتصـادی آن اهمیت بیشـتری دارد تا این که 
بگویـم چـه قـدر بـر روی محتوا کنتـرل پیدا 

می کند. 
روی  بر  بیشتر  که  این  به  توجه  با 
این  می کنم؛  کار  رسانه ای  تکنولوژی های 
مسئله مورد نظر من است که چگونه بیشتر 
جوان های بیکار از این تکنولوژی ها برای پول 
کامال  تکنولوژی  از  و  کنند  استفاده  ساختن 
غیرمحتوایی خدمات ارائه دهند.  نگاه کنید که 
امکانات نقشه )Map( چه قدر کسب و کار 
درست کرده است و اصاًل ربطی به محتوای 
درباره ی  رسانه ای  ندارد. خط مشی  رسانه ای 
این ها اصال خط مشی محتوایی نیست. بلکه 
خط مشی رسانه ای درباره ی این ها اتفاقاً  این 
می شود که ما چه نوع کسب و کارهایی را باید 

ترجیح  کماکان  مورد  این  در  دهیم.  پرورش 
کنم.  صحبت  اقتضایی  شدت  به  می دهم 
مختلف  بخش های  برای  خط مشی گذاری 
می کند.  تغییر  تکنولوژی  به  محتوا  از  رسانه 
تأکید می کنم که بسیاری از خط مشی گذاری های 
مورد نیاز ما خط مشی های تکنولوژیک هستند، 

نه خط مشی های محتوایی. 

یعنی شما معتقد هستید برای  ■
محتوا باید سیاست دیگری را در 

پیش گرفت؟ 
نمی توانـم بگویم باید سیاسـت متفاوتی در 
پیـش گرفـت. چـون سیاسـتی کـه مـا برای 
جـزء  اصـال  می گیریـم،  پیـش  در  محتـوا 
خط مشـی گذاری رسـانه ای مد نظر مـن قرار 
نمی گیـرد. بلکه آن یک خط مشـی سیاسـی 
اسـت. خط مشـی مـورد نظـر من این اسـت 
از تکنولـوژی GPS اسـتفاده  کـه چگونـه 
کنیـم و چگونـه  از تکنولـوژی پرداخـت از 
اسـتفاده   )Mobile Pay(موبایـل طریـق 

کنیم. 

به نظر شما این خط مشی  ■
سیاسی بر اقتصاد رسانه مؤثر 

نیست؟
فقـط می توانـم بگویـم مؤثر اسـت ولی به 
نظـر مـن هنـوز حیاتی نیسـت. چـون من به 
عنـوان فردی محتـاط وقتی می بینـم در این 
حـوزه نمی توانم کار کنم وارد حوزه تکنولوژی 
می شـوم. بـه نوعـی می تـوان گفـت فضـای 
سیاسـی و محتوایـی در کشـور مـا خـاص 
افـرادی شـده کـه تـا حد زیـادی ایـن فضا را 
می طلبنـد و روحیـه خطرپذیـر و چالش گـر 
دارند. چه بسـا ایـن محتواها هـم تحت تأثیر 
تکنولوژی ها قـرار می گیرند. بـه همین خاطر 
مـن فکـر می کنـم خـط مشـی محتوایـی 
دنباله رو خط مشـی تکنولوژیک اسـت. اگر ما 
خط مشـی های  نداشـتیم  جدیـد  تکنولـوژی 
محتوایـی چگونـه خـود را اعمـال می کردند؟ 

این ها متناسب با تکنولوژی پیش می روند. 
مـا در ایـن بحـث یـک دوگانـه داریـم. 
جبرگرایـی تکنولوژیـک یا سـاخت اجتماعی 
تکنولوژیک. جبرگرایـی تکنولوژیک می گوید 
مـا محـدود و محصـور تکنولـوژی رسـانه ای 

هسـتیم کـه اسـتفاده می کنیـم. اگر شـما در 
تلگرام هسـتید به شـدت محدود بـه امکانات 
تلگرام هسـتید و شـما اسـیر محدودیت های 
تکنولوژیکـی هسـتید. عده ی دیگـری معتقد 
بـه سـاخت اجتماعـی تکنولوژیک هسـتند و 
می گوینـد ما هسـتیم کـه به تکنولـوژی معنا 
می دهیـم. فیس بـوک ابزار ارتباط اسـت ولی 
در ایـران تا حدی متفاوت اسـتفاده می شـد و 
وجوهـی از آن برتـری یافته بـود. من معتقدم 
از  اسـتفاده  و  اجتماعـی  شـبکه های  در 
پلتفرم هـای دیجیتـال تـا حـد زیـادی اسـیر 
جبرگرایـی تکنولوژیک هسـتیم. امکاناتی که 
ایـن ابزارهـا فراهـم می کننـد شـیوه ایجاد و 
می دهنـد.  شـکل  را  مـا  محتـوای  تبـادل 
می خواهـم بگویـم خـط مشـی تکنولوژیـک 
اسـت که ما را به سـمت خط مشی محتوایی 
می بـرد. اگـر یـک تکنولـوژی نباشـد اصـال 
یک شـکل خـاص از محتـوا تولید نمی شـود 
تا شـما بخواهید برایش خط مشـی محتوایی 

بگذارید.

می توانم این طور برداشت کنم  ■
که ممکن است به گفته ی شما 

افراد به دلیل محافظه کاری، بیشتر 
به سمت تکنولوژی بروند و فضای 

کلی محتوایی به این سمت برود که 
مطالب کمتر سیاسی شود؟

اصـال نمی تـوان ایـن نتیجـه را گرفـت. 
افـرادی کـه در فضای سیاسـی هسـتند، کار 

خودشـان را انجام می دهنـد. این دغدغه های 
جامعـه اسـت کـه نشـان می دهد چـه چیزی 
رواج پیـدا می کنـد. دغدغـه جامعه هـم الزاما 
نشان دهنده حجم آن نیسـت. همه  روزنامه ها 
فوتبـال  دربـاره  جهانـی  جـام  زمـان  در 
می نویسـند و ایـن نشـان می دهد کـه در این 
زمـان فقـط فوتبـال برجسـته تر شـده اسـت 
ولـی به معنای این نیسـت که حجـم فوتبال 
از سـایر امـور زندگـی افزایـش یافتـه اسـت. 
فقط در دوره ای برجسـته تر شـده اسـت. اآلن 
هم مسـائل سیاسـی برجسته تر شـده اند. ولی 
برجسـته شـدن آنها به این معنی نیسـت که 

اهمیت بیشتری هم دارند. 

یکی از مسائل در  ■
سیاستگذاری ها برای آینده ی 

رسانه ها این است که با توجه به 
وضعیت رسانه های دولتی چه طور 
می توان وضعیت را به نفع بخش 

خصوصی تغییر داد؟ 
مـن رویکـرد تجویزی نـدارم و بـه همین 
دلیـل نمی توانـم بگویـم بایـد چـه کار کنیم، 
بلکـه به هسـت ها می پـردازم. پـس می توانم 
بگویـم وقتـی رسـانه موفـق اسـت کـه بـه 
مخاطـب هدفـش خدمـات درسـت بدهـد. 
رسـانه دولتـی اگـر قـرار باشـد در خدمـت 
مدیرش باشـد و کار را خـوب انجام دهد پس 
رسـانه موفقـی اسـت. مـا موفقیـت را چگونه 
تعریـف می کنیـم؟ ممکـن اسـت شـما مـرا 

من معتقدم در شبکه های 
اجتماعی و استفاده از 

پلتفرم های دیجیتال تا حد 
زیادی اسیر جبرگرایی 

تکنولوژیک هستیم. امکاناتی 
که این ابزارها فراهم می کنند 

شیوه ایجاد و تبادل محتوای ما 
را شکل می دهند 
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ناموفـق بدانید، ولی من بگویـم تعریف من از 
مخاطبـم، گروه مشـخصی اسـت و به خوبی 

به آن ها خدمات دادم پس موفقم.
رسـانه های دولتـی را هـم می توانیـم ایـن 
گونـه بررسـی کنیـم. آیـا رسـانه دولتـی قرار 
اسـت، بـازار بزرگـی را فتح کند؟ خیر. سـایت 
تامیـن اجتماعـی اگـر بتوانـد به خوبـی به ما 
ایـن خدمـت را بدهد که چه قدر سـابقه بیمه 
داریـم، پـس در ارائه این کارکرد خود سـایت 
میـزان  بـه  آن  موفقیـت  اسـت.  موفقـی 
پاسـخگویی بـه نیازهای مخاطبش اسـت نه 
بـه تعداد بازدیـد و رتبه الکسـای آن که برای 
برخـی معیار موفقیت تلقی می شـود. در اینجا 
هـم ایـن گونـه اسـت. یـک رسـانه دولتـی 
مخاطبش چه کسـی اسـت؟ من همیشـه در 
ابتدای یک پروژه از دانشـجوهایم می پرسـم، 
معیار موفقیت آن چیسـت؟ این سـازمان کی 
موفـق اسـت؟ آیـا قـرار اسـت همه مـا کلی 
درآمد تبلیغاتی داشـته باشـیم تا موفق باشیم؟ 
یـا ایـن کـه بایـد ذی نفعان مـان را راضـی 

کنیم؟ 
آیا می توان این سازمان ها  ■

را به صورت مجزا از محیط آن 
بررسی کرد؟ این سازمان ها بر 

روزنامه نگاری مستقل تأثیر منفی 
می گذارند و این که حقیقت برای 

مردم چگونه منعکس شود...
سـؤال  کـرد.  بررسـی  می تـوان  بلـه، 
اینجاسـت که چـه قدر این دغدغه اسـت؟ آیا 
میزان موفقیت شـما در این اسـت که حقیقت 
را منتقل کنید؟ مسئله بسیاری از روزنامه های 

زرد همین اسـت و اصاًل قرار نیسـت حقیقتی 
را منتقـل کننـد. اگر ما دغدغـه حقیقت داریم 
مجددا باید به سـمت نوع دیگری از رسـانه ها 
برویـم. بایـد به سـمت رسـانه هایی برویم که 
پول شـان را از جایـی بـه دسـت می آورند که 
در نحـوه بازتـاب حقیقت منفعتی ندارد. شـما 
همـواره  تحت تأثیر کسـی هسـتید که منبع 
درآمدتـان را تأمیـن می کنـد. چگونـه ممکن 
اسـت رسـانه بـدون سـوگیری اقـدام کنـد؟ 

اصال ممکن است؟

می تواند روایت های مختلفی را  ■
کنار هم بگذارد...

می توانـد. ولـی چرا بایـد ایـن کار را بکند؟ 
مـن معتقـدم امـکان ناپذیـر اسـت کـه یک 
رسـانه، حقیقتی محـض را منتقـل کند. مگر 
مـن و شـما درگیـر ذهنیت هایمان نیسـتیم؟ 
کـدام یـک از مـا می توانیـم کل حقیقت یک 
باعـث  مـا  دیـدگاه  ببینیـم؟  را  موضـوع 
شـکل گیری حقیقـت می شـود. رسـانه ها هم 
مثـل مـا هسـتند. به همیـن خاطر اسـت که 
معتقـدم ما نیاز به رسـانه های متنـوع با منابع 
درآمـدی متفاوت داریم. شـاید تنهـا راه برای 
کسـی کـه دغدغـه کشـف حقیقـت را دارد 
وجود رسـانه هایی اسـت که از منابـع درآمدی 
کامـال متفاوتـی تأمیـن مالی می شـوند. پس 
بـاز هـم به عنوان کسـی که از اقتصاد رسـانه 
آمده اسـت، معتقد هسـتم همه چیز از اقتصاد 

برمی گردد. 

اساساً شما معتقد نیستید  ■
روزنامه نگاری مستقل بتواند مدل 

درآمدی درآمدزا داشته باشد تا 
بتواند بخش بیشتری از حقیقت را 

منعکس کند...
اگـر  می دانـم.  سـخت  خیلـی  شـخصا 
نخواهم قاطعانه بگویم نمی شـود، باید بگویم 
بسـیار سـخت اسـت. گفتـه می شـود کـه ما 
داریـم و رسـانه مسـتقل.  رسـانه بی طـرف 
بی طـرف یعنـی طـرف کسـی را نمی گیرد و 
مسـتقل یعنـی از لحـاظ درآمـدی بـه جایـی 
بـه  اعتقـادی  مـن  ولـی  نیسـت.  وابسـته 
امکانپذیـری هیچ یک از این دو ندارم. رسـانه 
حتـی اگـر از جیـب خـودش هم تأمیـن مالی 

شـود، باز هم منافـع خود را پیـاده می کند که 
می توانـد مالـی، یا اعتقادی باشـد. همان طور 
کـه مـا به عنوان انسـان ظـرف ذهنـی داریم 
کـه بـر دیـدگاه و نـگاه ما بـر حقیقت سـایه 
می افکنـد، رسـانه ها هـم از محلی کـه تأمین 
سـوگیری  دچـار  ناخـودآگاه  می شـوند، 

می شوند. 

اگر بخواهیم درباره آینده  ■
ترجیحی صحبت کنیم، فکر می کنید 

باید به چه نکاتی توجه کرد؟
مـن فکـر می کنـم بهتریـن آینـده بـرای 
بـا  کـه  اسـت  ایـن  ایـران  رسـانه  صنعـت 
قانون زدایـی و حـذف مقـررات بازدارنـده بـه 
جامعـه ایرانی اجازه داده شـود کـه با رهایی از 
قیـد قانون هـای زاید و دسـت و پاگیر دسـت 
به نـوآوری بزنـد. اخیراً دولت به خوبی اشـاره 
کرد در کشـوری مثل فرانسـه دو هـزار قانون 
دارنـد ولـی در ایـران 11هـزار و 200 قانـون 
داریـم. از نظـر مـن ایده آل ترین حالت رسـانه 
ایـن اسـت که مـا بـا قانون زدایـی و در پیش 
گرفتن خط مشـی کارآفرینی رسـانه ای اجازه 
جامعـه  در  رسـانه  تکنولوژی هـای  دهیـم 
گسـترش پیـدا کننـد تـا هـم زندگـی مـا را 
فـراوان  فرصتهـای  هـم  و  کننـد  راحت تـر 

بهره وری و اشتغال ایجاد کنند. 
نکتـه ی دیگر این که سـواد رسـانه مفهوم 
شـنیده  مکـرراً  و  اسـت  شـده  پرطرفـداری 
می شـود کـه می گوینـد بایـد افـراد قـادر بـه 
تحلیـل مطالـب رسـانه بشـوند و آگاه گردند. 
ایـده آل و مطلـوب اسـت ولـی نشـدنی. مگر 
می شـود از همه افراد ژان ژاک روسـو و کانت 

و دکارت سـاخت؟ خیر. ماهیت عامه و اساسـًا 
مخاطب رسـانه در زودباوری و پذیرا بودن آن 
اسـت. مردم عاشق شایعه هسـتند، مردم این 
همـه دروغ را مکرراً در تلگـرام و فیس بوک و 
توییتـر و پیامک و ایمیـل دریافت کردند و باز 
و  می کننـد  اعتمـاد  تکـرار،  رغـم  بـه  هـم 
خبرهـای راسـت و دروغ را بـا دیگـران بـه 
اشـتراک می گذارنـد. ایـن ماهیـت مخاطـب 
اسـت و نمی تـوان بـرای آن کاری کـرد. هـر 
تکنولـوژی بـا خـودش عـوارض منفـی آن را 
هـم مـی آورد. هیچ وقـت نمی توانیـم بگوییم 
شـرایط ایده آلـی می آیـد و همـه افـراد بـه 
حقیقت پاک و تمیز دسترسـی پیـدا می کنند. 
تمایل به شـایعه و دروغ در ذات همه انسان ها 
دارد.  نتیجـه مخاطبـان رسـانه وجـود  در  و 
ایـده آل مـن آن آینده آرمانی نیسـت که همه 
افراد سـواد رسـانه ای داشته باشـند، که چنین 
هـر  در  مـا  می دانـم.  غیرممکـن  را  امـری 
سـناریویی از آینـده دچار همیـن کج فهمی ها 
خواهیـم بـود. در آینـده ایـده آل مـن به جای 
چنیـن آرمانهایـی، از طریـق تکنولوژی هـای 
رسـانه ای زندگی هـا را راحت تـر می کنیـم و 
هزینه هـای تعامل مـان در زندگـی را کمتـر 
می کنیـم تا با فـراغ بالی که حاصل می شـود 
راحت تـر بـه سـمت هدف هـای زندگـی خود 

حرکت کنیم. 

در بخشی از پایان نامه   ■
دکتری تان اشاره کردید نوآوری 
تقلیدی در ایران مناسبتر است. 

فکر می کنید این نوآوری تقلیدی به 
خاطر بحث های حق مؤلف است یا 

هزینه های مادی و معنوی که فضای 
قانونی به آن ها تحمیل می کند...

نـوآوری تقلیـدی بـه خاطر ضعـف قوانین 
نیسـت. بلکـه بـه خاطر زیرسـاخت ها اسـت. 
بالـغ بـر 80- 90 درصد فناوری رسـانه از دره 
سـیلیکون آمریـکا می آینـد. حتـی اروپـا هم 
نتوانسـته چنیـن فضایـی را ایجاد کنـد، چون 
مناسـب  کـه  می خواهـد  زیرسـاخت  یـک 
باشـد.  انقالبـی  و  رادیـکال  نوآوری هـای 
نـوآوری رادیـکال یعنی این که شـما ذهنیت 
پذیـرش شکسـت را داشـته باشـید و حاضـر 
باشـید در صد پـروژه سـرمایه گذاری کنید که 

99 پـروژه آن شکسـت بخـورد. آیـا در جامعه 
مـا و سـازمان های مـا این نـگاه وجـود دارد؟ 
شـما در بیشتر سـازمان های کشـور ما اگر در 
را  عذرتـان  بخوریـد  پـروژه شکسـت  یـک 
خواهنـد خواسـت و شانسـی برای اسـتفاده از 
تجربه شکسـت برای پیروزی در پروژه بعدی 
نداریـد. در حالـی کـه در زیرسـاخت مناسـب 
بـرای نـوآوری رادیـکال مدیـران می پذیرنـد 
تـا  بخورنـد  شکسـت  پـروژه  چندیـن  کـه 
سـرانجام یکـی پیـروز شـود، اما همـان یکی 
هزینـه تمـام شکسـت ها را جبـران می کنـد. 
شـما وینـدوز را ببینید کـه در ازای چند پروژه 
شکسـت خورده یک نسـخه موفق آن عرضه 
می شـود. پـس منطـق اقتصـادی اسـت کـه 
اسـت.  داده  پوشـش  را  رادیـکال  نـوآوری 
نـوآوری  بـرای  کشـورهای درحـال توسـعه 
ندارنـد و اصـال مزیتـی  امکانـات  رادیـکال 
تجـارت  منطـق  طبـق  نـدارد.  برای شـان 
بین الملـل هـم هر جایی در یـک زمینه خوب 
می شـود و بعـد از طریـق تجـارت همـه نفع 
می برند. خیلی مهم اسـت مـا قطب بندی مان 
را بدانیـم. مـا در تجـارت بین الملـل زیسـت 
می کنیـم. مسـیر مـا در راه ابریشـم بـوده و 
مزیـت مـا در تجارت بوده اسـت. کجـا و چه 
زمانـی در تاریـخ مزیت مطلق یـا حتی مزیت 
نوآوری هـای  و  مهندسـی  در  ایـران  نسـبی 
رادیـکال بـوده اسـت؟ چـرا اآلن بایـد دنبـال 
موفق تریـن  باشـیم؟  رادیـکال  نوآوری هـای 
کسـب و کار در ایـران همیـن نوآوری هـای 
را  آن  شکسـت  هزینـه  هسـتند.  تقلیـدی 
مناطقی که مناسـب نوآوری رادیکال هسـتند 
می پردازند )و البته سـود سرشار آن را می برند( 
و مـا هـم با توجه بـه این که هزینه ابـداع آنها 
را نپرداخته ایـم، بـه انـدازه توان خـود از چنین 
بـا  می کنیـم  حاصـل  سـود  پیشـرفت هایی 
بـدون  و  موفقیـت  تجربه هـای  از  اسـتفاده 
موفق تریـن  از  بسـیاری  ببینیـد  ریسـک. 
شـرکت های فعلـی کشـور مبتنی بر نـوآوری 
تقلیـدی هسـتند. نمونه هـای وطنـی گـوگل 
پلی، آمازون، گروپان، یوتیوب و ... شـرکتهای 
بسـیار موفقـی هسـتند کـه هیـچ یـک مدل 
خـود را ابداع نکردند بلکه عینـاً از مدل موفق 
شـرکت هایی که نام بردیم، اسـتفاده کردند و 
در بازار ما هم پیشـتازند و سـهم بـازار باالیی 

کشورهای درحال 
توسعه برای نوآوری 

رادیکال امکانات 
ندارند و اصال مزیتی 

برای شان ندارد. طبق 
منطق تجارت بین الملل 

هم هر جایی در یک 
زمینه خوب می شود و 

بعد از طریق تجارت 
همه نفع می برند

بهترین آینده برای 
صنعت رسانه ایران این 
است که با قانون زدایی 

و حذف مقررات 
بازدارنده به جامعه 
ایرانی اجازه داده 
شود که با رهایی از 

قید قانون های زاید و 
دست و پاگیر دست به 

نوآوری بزند

 ما نیاز به رسانه های 
متنوع با منابع 

درآمدی متفاوت 
داریم. شاید تنها راه 

برای کسی که دغدغه 
کشف حقیقت را دارد 

وجود رسانه هایی است 
که از منابع درآمدی 
کامال متفاوتی تأمین 

مالی می شوند




دارنـد. اینهـا هـم نمونه های نـوآوری تقلیدی 

هستند. 
ــرای  ــا ب ــدم اقتصــاد م ــاً معتق ــن عمیق م
ــت و  ــب نیس ــکال مناس ــای رادی نوآوری ه
ــه  ــوم ب ــه محک ــای نوآوران ــب تالش ه اغل
شکســتند. خیلــی از ایــن کارآفرینــان از نبــود 
ــد  ــد و معتقدن ــی می نالن ــای دولت حمایت ه
ــدن  ــت نش ــل حمای ــه دلی ــان ب شکست ش
اســت ولــی مــن معتقــدم شکســت بســیاری 
ــت  ــق فعالی ــدم تطاب ــل ع ــه دلی ــا ب از آنه
ــور  ــاد کش ــط اقتص ــا محی ــان ب نوآورانه ش
ــه  ــه ک ــن جمل ــا ای ــم ب ــم می کن اســت. خت
هوشــمندی توانایــی تطبیــق و ســازگاری بــا 
محیــط اســت. اگر آنچنــان قدرتمند نیســتیم 
ــراد  ــه اف ــم )ک ــالق کنی ــب خ ــه تخری ک
اســتثنایی قــادر بــه این کارنــد( پــس توانایی 
ــا شــرایط محیطــی ســبب  مــا در تطبیــق ب
موفقیــت و بقــای مــا می شــود. شــرایط 
ــی  ــور تاریخ ــه ط ــا ب ــاد م ــی اقتص محیط
ــت،  ــوده اس ــکال نب ــوآوری رادی ــرایط ن ش
بلکــه مناســب نــوآوری تقلیــدی بوده اســت. 
توصیــه مــن نیــز بــرای کارآفرینــان تمرکــز 
بــر اســتفاده از مزیت هــای نــوآوری تقلیــدی 
ــن  ــح ای ــاب صحی ــه انتخ ــه البت ــت ک اس
ــته  ــارت برجس ــک مه ــز از ی ــا نی نوآوری ه
ناشــی می شــود: توانایــی تشــخیص فرصت. 
اگــر در آینــده مجــال دیگــری دســت دهــد 
ــاره شناســایی فرصتهــا و اهمیــت آن در  درب
موفقیــت رســانه ها و کســب و کارهــای 

رسانه ای گفت وگو خواهیم کرد.
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به نظر می رسد ساختار بیشتر  ■
رسانه های ایرانی دولتی است و 

این موضوع در زمینه ی اقتصادی 
هم رسانه ها را دچار مشکل می کند. 
شما تا چه حد با این تحلیل موافق 

هستید؟
مـن اعتقـاد دارم سـاختار هیـچ صنـف و 
بخشـی مسـتقل از سـاختار کلـی آن جامعه 
یعنـی حاکمیـت و دولـت نیسـت. بنابرایـن 
بخش هـای  و  زیرشـاخه ها  بخواهیـم  اگـر 
ایـن  بشناسـیم الزمـه اش  را  یـک جامعـه 
اسـت کـه سـاختار حاکمیـت و دولـت آن را 
بررسـی کرد تا قضـاوت ما منطقی تر باشـد. 
در کشـور مـا نزدیک بـه 80 درصـد اقتصاد 
و سـازمان های آن به صـورت مسـتقیم یـا 
اسـت.  دولـت  اختیـار  در  غیرمسـتقیم 
مطبوعـات هـم مسـتثنی از ایـن موضـوع 
نیسـت، در واقـع پای دولت و شـبه دولت را 
در  چـه  جامعـه  قسـمت های  تمـام  در 
بخش هـای خرد جامعـه چـه در بخش های 
کشـور  اصلـی  سـازمان های  مثـل  کالن 

می توان مشاهده کرد. 
اآلن حـدود هفت هزار مجوز رسـانه داده 
به ظاهـر  این هـا  از  بسـیاری  اسـت.   شـده 
خصوصـی هسـتند امـا آن هایی که منتشـر 
می شـوند و تیـراژ قابل توجـه دارنـد و منشـأ 
اثـر هسـتند، عموما وابسـتگی دولتـی دارند 
یا مسـتقیم یا غیرمسـتقیم. بنابراین سـاختار 
فضـای حاکـم بـر رسـانه های مـا عمومـا، 
یـک نـگاه دولتی اسـت و منظـور از دولتی، 
مجموعـه حاکمیـت اسـت اعـم از دولـت و 
سـایر قـوا. بـه همیـن دلیـل در رسـانه های 
پـای دخالـت دولـت کامـال دیـده  بـزرگ 
می شـود. اگر بخواهیم در چارت تشـکیالتی 
ایـن رسـانه ها هـم وارد شـویم بایـد گفـت 

این چینش متأثر از همین ساختار است. 

به نظر می رسد چینش در  ■
رسانه ها هم متأثر از همان 

نگاه دولتی است؛ مثل تفکیک 
مدیرمسئول و سردبیر. در حالی که 
در کشورهای دیگر مدیرمسئول به 

معنای اینجا وجود ندارد...
در رسـانه های غربـی هم وضـع به همین 

شـکل اسـت. با توجه به این کـه آن ها مالک 
رسـانه یـا همـان صاحبـان سـهام هسـتند، 
سیاسـت گذاری می کنند و پاسخگوی وظایف 
اجتماعی و حقوقی شان هسـتند. در ایران این 
نقش به نام مدیرمسـئول تعریف  شـده اسـت 
و تفاوتـی در ماهیـت بـا هـم ندارنـد. اگـر 
سـازمان دهی،  نـوع  سـاختار،  از  منظورتـان 
مالکیـت و سیاسـت گذاری در رسـانه های مـا 
اسـت؛ مطبوعات هم مثل بقیه ی بخش های 
کشـور، دسـت دولت و شـبه دولت به مفهوم 

عام است.

فکر می کنید چنین ساختارهایی  ■
تأثیر منفی بر رسانه ها می گذارد؟ 

قطعـاً چنین سـاختارهایی تأثیرگذار اسـت. 
در دنیـا اثبات شـده بخش هایـی کـه دسـت 
و  اسـت  سـنگین  و  حجیـم  اسـت،  دولـت 
می افتـد.  اتفـاق  دیـر  آن  در  تصمیم گیـری 
همچنیـن هزینه هـا افزایـش پیـدا می کنـد، 
چنیـن  نمونـه  و  می یابـد  کاهـش  کارایـی 
رسـانه های دولتی و شـبه دولتی را می توان در 
کشـور دیـد. بنابرایـن آن نـگاه و مالکیـت و 
دخالـت، خودبه خود در سـاختار سـازمان های 
رسـانه ای تأثیرگـذار بوده و طبـق عواملی که 
ذکر شـد باعث ریـزش و کاهش مخاطب هم 
و  دولتـی  وابسـتگی  شـما  وقتـی  می شـود. 
سـازمانی داریـد، علی القاعـده در تولید مطلب 
نقـد کـردن محدودیـت  در  و موضع گیـری 
خواهیـد داشـت و ایـن خـود باعـث می شـود 
بسـیاری از مخاطبـان خود را از دسـت دهید. 
چابک ترنـد،  امـا  خصوصـی  رسـانه های 
اتفـاق  سـریع تر  آن هـا  در  تصمیم گیـری 
می افتـد دایـره جذب مخاطب شـان بیشـتر و 
اثرگذاری شـان البتـه بـا هزینه کمتر، بیشـتر 

است. 

با توجه به همین وضعیت  ■
موجود، فکر می کنید آینده اقتصادی 

رسانه ها چطور خواهد بود؟
واقعیـت این اسـت کـه میـزان مطالعه در 
کشـور مـا بسـیار پاییـن اسـت و طبـق آمـار 
رسـمی اعالم شـده، در روز 900هـزار نسـخه 
روزنامه در کشـور منتشـر می شـود و نیمی از 
ایـن تعداد بـه فروش می رسـد. اگـر این عدد 

را بـر جمعیت فعلی تقسـیم  کنید، پی می برید 
می خواننـد.  روزنامـه  یـک  نفـر  چنـد  هـر 
بـه  روزنامه هـا  ایـن  از  بسـیاری  به عـالوه 
مفهـوم  بـه  الزامـا  کـه  مـی رود  سـازمان ها 
مطالعـه نیسـت. می توانیـد ایـران را بـا ژاپـن 
مقایسـه کنید در این کشـور 65میلیون نسخه 
روزنامـه در روز منتشـر می شـود. جمعیت این 
کشـور0 13میلیون نفر اسـت و مفهوم آن این 
اسـت که هـر دو نفر یک روزنامـه می خوانند. 
بـا وجود دسترسـی بـه اینترنت و شـبکه های 
مجـازی مـا شـاهد چنیـن تیـراژی در ژاپـن 

هستیم. 
در دنیـا رسـانه های جدیـد تأثیر زیـادی بر 
باعـث  و  گذاشـته اند  مکتـوب  رسـانه های 
تغییراتـی در تیراژ آنها در همه جای دنیا شـده 
انـد که درصد و نسـبت آن متفاوت اسـت. به 
ایـران  در  جدیـد  رسـانه های  ایـن  نظـرم 
بیشـترین تأثیـر را بـه  جـا گذاشـته اسـت. با 
توجـه بـه ایـن که مـردم مـا خالصـه خوان 
هسـتند و بیشـتر بـه همان تیتـر و لیـد اکتفا 
می کنند، فضـای مجازی و رسـانه های جدید 
بـر دیگر رسـانه ها هـم تأثیـر گذاشـته اند. اما 
ایـن کـه شـکل رسـانه چگونـه باشـد، مهم 
را  و...  بـرگ  سـنگ ،  گذشـته  در  نیسـت. 
بـه  تـا  می شـناختند  رسـانه  به عنـوان 
نسـخه های کاغـذی و فضـای وب امـروزه 
رسـیده اسـت. امـا نفـس رسـانه موضوعـی 
اسـت کـه نقش آن در آینـده ی جامعه هر روز 

بیشتر می شود.
اما این که قالب و شکل رسانه چگونه باشد؛ 
باید گفت در هر دوره ای مطابق با تکنولوژی و 
فناوری آن دوره متفاوت خواهد بود. به نظرم 
از مطالب هستند که اصال در فضای  خیلی 
مجازی نمی توان آن را عرضه کرد، مثال حجم، 
گستردگی و دسته بندی آن به قدری زیاد است 
که نیاز به چاپ و لمس و دیده شدن دارد. اما 
یک بخشی را می توان در همان فضای مجازی 
منتشر کرد. به نظرم رسانه های مکتوبی که  به 
سمت تحلیل، ارائه بسته درست، نه  فقط انتشار 
خبر بلکه همراه با تحلیل بروند، بازار خود را در 

آینده خواهند داشت. 
آینده  در  است  ناگزیر  ما  کشور  همچنین 
حجم تصدی گری دولت را کاهش دهد یعنی 
هرچند  شود،  فعال تر  خصوصی  بخش 

علیرضا بختیاری:

معتقد است پای دولت و شبه دولت در تمام قسمت های جامعه چه در بخش های خرد چه کالن قابل مشاهده 
است. شاید به همین دلیل است که ساختار فضای حاکم بر رسانه های ما هم عموما  تحت تأثیر نگاه مجموعه 
حاکمیت است و اینها همه بر اقتصاد رسانه ها تأثیرگذار است. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول دنیای اقتصاد که 
به تازگی به عنوان رئیس انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی انتخاب شده است، در گفت وگو با »شفقنا 
رسانه« تأکید می کند معموال در چنین مجموعه هایی هزینه ها افزایش و کارایی کاهش پیدا می کند. او معتقد 
نمی توانند  دیگر  بنابراین  و  دهد  کاهش  را  دولت  تصدی گری  آینده حجم  در  است  ناگزیر  ما  کشور  است 
سازمان های دولتی و شبه دولتی را به رسانه ها تزریق و از طریق آنها یا با یارانه ها امرار معاش کنند. بختیاری 
با همین دیدگاه نتیجه گیری می کند؛ رسانه هایی در آینده می مانند که کار حرفه ای انجام دهند و نیاز مخاطب 
را تأمین کنند. اگرچه شکل رسانه بنا بر اقتضای زمانه تغییر شکل دهد ولی اصل موضوع رسانه در هر جامعه 

و دوره ای نقش تأثیرگذاری خواهد داشت و هر روز هم بهتر خواهد شد.

جبر اقتصادی 
رسانه های آینده را 
ساماندهی می کند

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  سمیرا بختیار
س: روزبه فوالدی  

عک
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سیاست های کلی نظام هم بر این منوال است. 
بنابراین دیگر نمی توانند سازمان های دولتی و 
شبه دولتی را به رسانه ها تزریق و از طریق آنها 
یا با یارانه ها امرار معاش کنند. رسانه هایی باقی 
خواهند ماند که ویژگی های گفته شده را دارند 
بتوانند کاالی  یعنی  کنند  رقابت  و می توانند 
خوب عرضه کنند و مخاطبان خود را نگه  دارند 
و بسته های تحلیلی یعنی فراتر از خبر منتشر 

کنند.

کاالی خوب عرضه کردن با  ■
توسعه سیاسی هم  نسبت دارد؟

بـرای  به خصـوص  دارد؛  نسـبت  حتمـا 
رسـانه هایی که در حوزه ی سیاسـی هسـتند. 
یعنی هر چه توسـعه ی سیاسـی اتفـاق بیفتد، 
بـازار آن هـا گرم تر می شـود. در واقع مشـتری 

و تقاضا برای آن ها افزایش پیدا می کند.

فکر می کنید در آینده چنین   ■
اتفاقی می افتد؟

علی القاعـده همیـن اسـت. ممکـن اسـت 
همراه با فراز و نشـیب هایی باشـد ولی مسـیر 
دنیـا بـه این سـمت خواهـد بود. یعنـی بدون 
پایـدار  توسـعه ی  امـکان  سیاسـی  توسـعه 
اقتصـادی هم وجود نـدارد یـا حداقل ضریب 
موفقیـت آن را کاهـش می دهـد. بنابراین اگر 
رسـانه ها آن نیازهـا را تأمین کننـد، می توانند 
ماندگار شـوند، رقابت کنند و قطعـا تعداد آنها 
محـدود خواهـد بـود و بـه سـمت حوزه های 
تخصصـی خواهند رفـت. به نظـرم فضاهای 
اجتماعـی هـم در آینـده سـامان دهی خواهند 
شـد. البته منظورم این نیسـت دولـت آن ها را 
سـاماندهی می کنـد بلکـه جبـر اقتصـادی و 
جبـر جامعـه آن هـا را سـاماندهی خواهد کرد. 
وقتی هـر پدیـده ی جدیدی شـکل می گیرد، 
افراد سـعی می کنند با امکانات شـخصی هم 
یک رسـانه  شـوند اما ایـن الزاما قابل اسـتناد 
باشـد.  منبـع  نمی توانـد  و  نیسـت  اعتبـار  و 
رسـانه های مجـازی بایـد در آینـده  به عنوان 
ایـن  داشـتن  البتـه  شـوند.  شـناخته  منبـع 
ویژگی هـا الزم اسـت بـرای آن کـه به عنوان 
یک منبع شناخته شـوند؛ اول، کار حرفه ای تر، 
دقیق تـر و مدون تـر بـا سیاسـت مشـخص 
انجـام بدهنـد و این نیـاز به سـرمایه گذاری و 

حاضـر  حـال  در  چـون  دارد  محتـوا  تولیـد 
درآمدهـای آن هـا در حدی نیسـت که بتوانند 
هزینه هـای خود را پوشـش دهنـد. کار خوب 
نیـاز بـه سـرمایه گذاری دارد. بـه نظـرم مـا 
شـاهد سـاماندهی در فضـای مجـازی هـم 
رسـانه ها  از  سـری  یـک  و  بـود  خواهیـم 
می ماننـد و ناگزیرنـد بـرای ایـن مانـدن کار 
حرفـه ای انجـام دهنـد تـا نیـاز مخاطـب را 
تأمیـن کننـد. اگرچـه شـکل رسـانه بنـا بـر 
اقتضـای زمانـه تغییـر شـکل می دهـد ولـی 
اصـل موضوع رسـانه در هر جامعـه و دوره ای 
نقـش تأثیرگـذاری خواهـد داشـت و هـر روز 
هم بهتر خواهد شـد. شـاید اآلن شـما اعتقاد 
داشـته باشـید فضـای مجازی بسـیار آشـفته 
اسـت ولـی مـن معتقـدم در میان  مـدت این 

اتفاق خواهد افتاد.

به ساختار سازمانی رسانه ها  ■
برگردیم، به نظر شما شیوه 

پرداخت به خبرنگاران و اعضای 
تحریریه در چه وضعیتی قرار دارد 

و در آینده چه طور خواهد بود؟
مـن اعتقـاد دارم ایـن مطالبـه بایـد بیـن 
خبرنـگار و جامعه خبری باشـد کـه حداقل ها 
در هـر  نیرویـی  اگـر  یعنـی  رعایـت شـود. 
سـازمان و مجموعـه ی رسـانه ای جذب شـد 
دارای بیمـه و کـف حقـوق باشـد. در واقـع 

این هـا طبیعی تریـن نیازهـا اسـت کـه بایـد 
بـرآورده شـود. کار حرفـه ای و عالـی بـا کف 
شـما  یعنـی  نـدارد.  تأمیـن  امـکان  حقـوق 
نمی توانیـد رسـانه ای بـا محتـوای خـوب و 
تأثیرگـذار داشـته باشـید، بعـد اظهـار کنیـد 
کمتریـن یـا کـف حقـوق را بـه خبرنـگاران 
می دهید. هرچند یکـی از کمترین پرداختی ها 
مـا  همـکاران  و  اسـت  رسـانه  حـوزه  در 
دریافتی هـای قابل توجهـی ندارنـد و می توان 
گفـت بیشـتر عاشـق اند تـا این کـه بخواهند 
بـرای پـول کار انجـام دهنـد. ایـن تقصیـر 
مدیـران نیسـت بلکه مثـل بقیـه بخش های 
کشور به آن سـاختار کلی سازمان برمی گردد. 
سـازمان رسـانه ای وقتی می تواند موفق باشد 
که چابک باشـد و نیازهای متوسـط یا حداقل 
اسـتاندارد را بـرای همکارانش تأمین کند. اگر 
چنیـن اتفاقی نیفتـد، باعث می شـود خبرنگار 
در چنـد جـا کار کنـد و همیـن پراکندگـی، 
تمرکـز را از بیـن می بـرد و قطعـا خروجـی 
خوبـی هـم نخواهـد داشـت. بـرای همیـن 
سـازمان های مـا بایـد بـه سـمت حرفه ای تر 
شـدن و تأمیـن حداقل هـای واقعـی بـرای 

همکاران شان باشند.

به نظر شما به عنوان کسی که  ■
از زاویه اقتصاد، مسائل را تحلیل 
می کنید؛ چه مسیری برای بهبود 

این موضوع باید طی شود؟ آیا 
قوانین دیگری برای پرداختی ها یا 
بیمه خبرنگاران باید تصویب شود؟

مـن با نگاه بـه حوزه خصوصی این پاسـخ 
را می دهـم. بخـش خصوصـی آن نظامـات 
برایـش معنـی نـدارد و ایـن بخـش بایـد بـر 
اسـاس توانمندی هـای افـراد پـول پرداخـت 
کنـد. سـازمان های رسـانه ای بایـد بـه ایـن 
سـمت حرکـت کنند که به کار خـوب و تولید 
خـوب بهـا بدهنـد، در نتیجـه  پرداختی خوب 
بـه خبرنگار خواهنـد داد و زندگـی آنها تأمین 
خواهـد شـد. همچنین نظـام تعلیـم و تربیت 
خبرنـگاران هم باید اصالح شـود. مـا در یک 
برهه ای شـاهد ظهور رسـانه ها به تعـداد زیاد 
در کشـور بودیـم ولـی آیـا بـه همـان میزان 
توانسـته ایم خبرنـگار تربیـت کنیـم؟ در ایـن 
مورد دانشـگاه و آموزشـگاه باید وارد شـوند و 

بـا کمک خود سـازمان های رسـانه ای تالش 
کننـد خبرنـگار مـورد نیـاز جامعـه را تربیـت 
کننـد. از طـرف دیگر سـازمان های رسـانه ای 
بایـد رونـد پرداختی خود را تغییـر دهند؛ یعنی 
غیـر از آن حداقل هـا، پرداختی هـا بایـد بـر 
اسـاس توانمنـدی و تأثیرگـذاری و کارایـی 
افـراد باشـد. در واقـع این پتانسـیل و خروجی 
افـراد اسـت که باید میـزان پرداختـی آن ها را 

تعیین کند.

یکی از مسائل مهم برای  ■
مطبوعات، توزیع روزنامه است که 

پس  از  سال ها هنوز در کشور جا 
نیفتاده است.  شما این وضعیت را 

چه طور ارزیابی می کنید؟ آیا شرایط 
بهتری را می توان برای این بخش 

متصور شد؟
توزیـع در رسـانه های بـزرگ دنیـا به یک 
شـیوه نیسـت. طبق بررسـی ها متوجه شـدم 
بخشـی از توزیـع آن هـا مثل ما اسـت، یعنی 
فـروش از طریـق دکه هـا و سـوپرمارکت ها 
انجـام می شـود. یک بخش عمـده دیگر هم، 
مشـترکان واقعـی دارنـد کـه خـود رسـانه ها 
نظـر  در  آن هـا  بـرای  را  الزم  تسـهیالت 
می گیـرد و از طریـق شـبکه های گسـترده و 
مویرگـی، روزنامه هـا را توزیـع می کنند اما آن 

مشترکان واقعا خواهان رسانه هستند. 
 در جامعـه مـا ایـن توزیـع ناقـص اسـت. 
بهتریـن شـکل توزیـع همیـن کیوسـک ها 
اسـت و خیلـی اوقـات اشـتراک غیرمسـتقیم 
توسـط همین هـا انجـام می گیرد. مـا در حال 
حاضر مشـکل توزیع نداریـم. نباید فکر کنیم 
رسـانه و محتوای خوب داریم ولی نمی توانیم 
خـوب توزیع کنیم. مسـئله ما نخواندن اسـت 
و ایـن کـه مشـتری و مخاطـب نداریـم. اگر 
داشـته  را هـم  توزیـع  بهتریـن شـبکه های 
باشـیم وقتی خواننده ای نباشد کار بی فایده ای 

است.

نظر شما درباره ی راه اندازی  ■
سیستم اشتراک توسط معاونت 

مطبوعاتی چیست؟
ــن طــرح مخالفــم و  ــا ای مــن اصــواًل ب
معتقــدم طــرح اشــتراک نیم بهــا هــدر 

ــدد  ــا اآلن هم ع ــت ت ــال اس دادن بیت الم
بســیار باالیــی را معاونــت مطبوعاتــی 
ــه  ــارد تومــان هزین ــاالی60 میلی حــدودا ب
کــرده و مــن بــه  عنــوان نماینــده ی دنیای 
اقتصــاد هیچ وقــت در ایــن طــرح نبــوده ام. 
ــردود  ــت م ــد عل ــه چن ــرح را ب ــن ط ای
نبایــد  دولــت  اول،  علــت  می دانــم. 
ــت ارتباطــی  ــه دول ــد و ب ــری کن تصدی گ
ــه  ــد، بلک ــاد کن ــتراک ایج ــه اش ــدارد ک ن
اگــر  رســانه ای  ســازمان های  خــود 
می تواننــد  باشــند  داشــته  مخاطــب 
ــر از  مشــترکان خــود را پیــدا کننــد. مهم ت
نخوانــدن  مشــکل  کــه  ایــن  همــه 
ــرای  ــت آن نیســت. ب ــا قیم ــات م مطبوع
ــه  ــرانه مطالع ــاره ی س ــد درب ــن بای همی
ــرم  ــه نظ ــم. ب ــازی کنی ــردم فرهنگ س م
ایــن طــرح، نوعــی توهیــن بــه مطبوعــات 
ــه  ــع ب ــا توزی ــی جاه ــه خیل ــت چراک اس
ــی  ــر احترام ــوده و اگ ــه ای ب ــورت فل  ص
ــن طــرح  ــا ای هــم خــود رســانه داشــته ب
اســت.  آســیب دیده  نیم بهــا   اشــتراک 
ــرکت  ــرح ش ــن ط ــت در ای ــن هیچ وق م
ــرح را  ــن ط ــت ای ــد معاون ــردم. هرچن نک
ــه  ــطح مطالع ــردن س ــاال ب ــر ب ــه خاط ب
عنــوان کــرد ولــی دلیــل اشــتباهی اســت. 
کار  ایــن  هزینــه  بــرای  کــه  عــددی 
صــورت گرفتــه رقــم بســیار باالیــی بــرای 
ــش از  ــت و بی ــه ماس ــرایط اآلن جامع ش
50درصــد آن نصیــب اپراتورهــا شــده 
ــیده  ــزی نرس ــات چی ــه مطبوع ــت و ب اس
اســت. هــر کاری در دســت دولت هــا 
روبــه رو  مشــکالتی  چنیــن  بــا  باشــد 
خواهــد شــد. اصــل دخالــت دولــت غلــط 
ــت.  ــت گذاری اس ــت سیاس ــت. کار دول اس
ــام  ــد کاری انج ــا می خواه ــم واقع ــر ه اگ
بــرای  تلویزیــون  در  می توانــد  دهــد 
تشــویق کــردن مــدام بــه مطالعــه و 
تأثیرگــذاری بــر روی ایــن مســئله هزینــه 

کند. 

شما عضو کارگروه اقتصادی  ■
بودید،  چرا کار را به سمتی نبردید 
که یارانه مطبوعات شکل دیگری 

پیدا کند؟

مــن از ابتــدا عضــو ایــن طــرح بــودم ولی 
به گونــه ای  گــروه  بــودم.  اقلیــت  در 
ــن موضــوع  ــت از ای شــکل گرفته کــه اکثری
حمایــت کردنــد. مــن بــا هــر نــوع آن 
ــد.  ــب ش ــال تصوی ــی به هرح ــم ول مخالف
ــی  ــه وقت ــتباه اســت چراک ــه اش اصــل یاران
ــدا  ــرای آن راه پی ــت ب ــد دول ــه می دهی یاران
ــدارد.  ــا ن ــه دوره دولت ه ــی ب ــد. فرق می کن
وقتــی تصمیم گیــری بــر عهــده دولــت 
گذاشــته می شــود، مشــکل ایجــاد می شــود. 
یارانــه خصوصــا اگــر هدفمنــد نشــد، تبدیــل 
بــه ضــد خــودش می شــود. بــه اعتقــاد مــن 
ــد  ــد بای ــه بده ــد یاران ــت می خواه ــر دول اگ
کــردن  فراهــم  و  اصــالح  ســمت  بــه 
ــرود.  ــانه ها ب ــع رس ــرای توزی ــاخت ب زیرس
توزیــع  در  مشــکالت  از  یکــی  مثــال 
روزنامه هــای تیــراژدار ایــن اســت کــه بایــد 
هوایــی روزنامه هایشــان را بفرســتند و هزینه 
زیــادی را بابــت ایــن ارســال پرداخــت کننــد. 
اگــر دولــت می خواهــد کمکــی کنــد، قطعــا 
راه حلــی بــرای پرداخــت ایــن هزینه هــا دارد. 
ــی  ــل زمین ــرای حمل ونق ــرایط را ب ــال ش مث
ولــی  کنــد.  آمــاده  را  بســتر  و  فراهــم 
تصدی گــری دولــت از ریشــه اشــتباه اســت 
و نتیجــه نخواهــد گرفــت. دولــت اگــر 
می خواهــد یارانه هــا را توزیــع کنــد، بهتریــن 
راه آن اختصــاص مســتقیم بــه ناشــر اســت 
چــون ناشــر متولــی کار اســت و بایــد 
ــول چــاپ را بدهــد  هزینه هــا و بیمه هــا و پ

و این بهترین حالت است.

 بدون توسعه سیاسی  
امکان توسعه ی پایدار 

اقتصادی هم وجود 
ندارد یا حداقل ضریب 
موفقیت آن را کاهش 
می دهد. بنابراین اگر 
رسانه ها آن نیازها را 
تأمین کنند، می توانند 
ماندگار شوند، رقابت 

کنند و قطعا تعداد آنها 
محدود خواهد بود 

و به سمت حوزه های 
تخصصی خواهند رفت
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به نظر می رسد انتظار از دولت ها  ■
برای برعهده  گرفتن بسیاری از 
مسئولیت ها جزو فرهنگ عمومی 

است. شما تا چه حد این تحلیل را 
درست می دانید؟  

تصویری که جامعه مـا از دولت دارد و این 
کـه می توانـد همـه کارهـا را انجـام دهـد، 
تصویر اشـتباهی اسـت. نـه در ایـران و نه در 
هیـچ جـای دنیـا نمی توانید دولتی پیـدا کنید 
کـه خود همه مسـائل را حل کنـد. این تصور 
شـکل گرفته  دولت محـور  کشـورهای  از 
شـرق  بلـوک  کشـورهای  اسـت-»یعنی 
سـابق«- که دولت در آن کشـورها همه کاره 
بـوده و همه چیز مـردم را تأمین کرده اسـت. 
اسـت.  تجربـه شکسـت خورده ای  ایـن  امـا 
بایـد  بایـد سیاسـت گذاری کننـد.  دولت هـا 
شـرایط و بسـتری را فراهـم کننـد کـه اگـر 
را  کار  ادامـه  خـود  مـردم  باشـد  این گونـه 
می گیرنـد و آن را انجام می دهنـد. دولت باید 
کارهـای اساسـی و کالنی را انجـام دهند که 
بخـش خصوصـی قـدرت انجـام آن را ندارد. 
هـر جـا بخـش خصوصـی تـوان دارد، دولت 
فضـا را بهبـود ببخشـد که این بخـش بتواند 
کار انجـام دهـد. دولت باید ریل گـذاری کند. 
البتـه کـه ایـن دو بخـش بایـد کارهـا را بـا 

کمک هم انجام دهند.



 سازمان های رسانه ای باید 
به این سمت حرکت کنند که 

به کار خوب و تولید خوب بها 
بدهند، در نتیجه  پرداختی 

خوب به خبرنگار خواهند 
داد و زندگی آنها تأمین 

خواهد شد. همچنین نظام 
تعلیم و تربیت خبرنگاران هم 

باید اصالح شود. ما در یک 
برهه ای شاهد ظهور رسانه ها 

به تعداد زیاد در کشور 
بودیم ولی آیا به همان 

میزان توانسته ایم خبرنگار 
تربیت کنیم؟

روزنامه نـگاران و خبرنـگاران رسـانه های مختلـف در ایـران، کـم و بیـش بـا همان مسـایلی روبرو هسـتند که از 
سـپیده دم تولـد مطبوعات در ایران وجود داشـته اسـت. عـدم حرفه گرایی، عـدم تحقق تأمیـن آزادی های الزم، 
امنیـت حرفـه ای، فقـر آمـوزش تخصصـی، سیاسـت زدگی و جابه جایـی گسـترده نیروهـای انسـانی از درون به 
مطبوعـات لطمـه می زنـد و در نتیجـه ایـن عوامل باعث شـده کـه مطبوعات ایـران هنوز بـه جایـگاه اصلی خود 

نرسند. 
جواد دلیری

سردبیر روزنامه »اعتماد«

مخاطبان برای ماندگاری رسانه ها تصمیم می گیرند

جذب مخاطب مهمترین هدف باشد ■
تـوی  هـزار  در  همچنـان  روزنامه نـگاران 
معیشـت، سیاسـت و بیکاری و عقوبـت گرفتار 
آمده انـد کـه مجالـی بـرای تأمـل و حوصله ای 
بـرای اندیشـه ندارنـد؛ تـا چـه رسـد بـه این که 
غـور در مبانـی کنند و صغـری و کبری بچینند 
و گوهـر اسـتدالل از صـدف گفت وگـو بربایند. 
سـیطره »روزمرگی« بـر روزنامه نگاری فرصت 
اندیشـیدن را نابـود کـرده اسـت. تمام مشـکل 
مطبوعات، سیاسـت  ها و خط قرمزهای احتمالی 
نیسـت بلکـه مشـکل اصلـی مطبوعـات، عدم 

توجه مخاطبان به نشریات مکتوب است.
بخـش اعظـم حـل ایـن مشـکل بـه خـود 
بـه  مـردم  اعتمـاد  بـاز می گـردد،  مطبوعـات 
مطبوعات از دسـت رفته اسـت و باید بازسـازی 
شـود. در حـال حاضـر بـا وجـود رسـانه های 
شـبکه های  و  مجـازی  فضـای  گوناگـون، 
اجتماعـی، این امـکان برای مردم وجـود دارد تا 
اطالعـات خود را دقیق  تـر، به روزتر و شـفاف تر 
به دسـت آورنـد. مطبوعات باید با این رسـانه  ها 
رقابـت کنند تا بـه جایگاه اصلی خـود بازگردند 
واال انتشـار چنـد نشـریه جدیـد کـه محتوایـی 
بیشـتر از رسـانه های رقیب داشـته باشد، کمک 
شـایان توجهی به جذب مخاطـب نخواهد کرد. 
تمـام مطبوعـات چـه مطبوعـات حاضـر و چه 
مطبوعاتـی کـه در راه هسـتند، بایـد به سـمت 
جـذب مخاطـب حرکت کننـد. در ایـن صورت 
اسـت که سیاسـت های دولت جدید به افزایش 

شـمارگان مطبوعـات کمک می کند. متأسـفانه 
از نـگاه بیرونی، برخورد با مطبوعـات، داوری  ها، 
انتظـارات و اظهارنظرهـا نشـان می دهـد یـک 
نـگاه نامهربانانـه و ابزاری نسـبت به مطبوعات 
وجـود دارد. در رخدادهای مهـم مانند انتخابات، 
ایـن نـگاه نامهربانانه، ابـزاری و تبلیغاتی را البته 

بهتر می توان مشاهده کرد.

فراتر از خبر ■
بایـد توجه کـرد مطلبی فراتر از خبـر و آنچه 
در رسـانه های شـنیداری و شـبکه های مجازی 
به عنوان خبر منتشـر می  شـود، در روزنامه ارائه 
کـرد. یعنی بـا ارائـه ی تحلیـل به خواننـدگان، 
آنها را به سـمت بررسی و تعمق بیشتر پیرامون 
اتفاقات و تصمیمات سـوق داد. وقتی مخاطبان 
رسـانه ها  سـایر  در  کـه  خبـری  بـر  عـالوه 
خوانده انـد با اطالعات بیشـتر، تازه تر و تکمیلی 
در روزنامـه مواجـه شـوند؛ به سـمت مطبوعات 
جـذب می شـوند و همچنیـن مطبوعـات نیز به 
آنهـا کمـک می کننـد تـا اطالعـات جدیدتـر، 

کامل تر و به روزتری داشته باشند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در دنیـا مطبوعات 
حـرف اول را در کسـب آگاهـی می زنـد بـه 
طـوری کـه روزنامه »یومیـوری شـیمبون« در 
کشـور ژاپـن -کـه پرتیراژتریـن روزنامه جهان 
اسـت- در سـال 2010 آمـار تیـراژ خـود را 15 
میلیـون نسـخه در روز اعـالم کـرده اسـت، در 
حالـی که ایـن امر در ایـران دو میلیون نسـخه 

اسـت. امروز و آینده روزنامه نگاری در کشـور ما 
هـر چـه باشـد و بخواهیم یـا نخواهیـم باید به 
پاسـخ  ایـن عرصـه  در  موجـود  پرسـش های 

دهیم.

تقابل یا سازگاری؟  ■
ارتبـاط میـان روزنامه نـگاری و رسـانه های 
جدیـد را از دو دیـدگاه  قابـل بررسـی می دانـم،  
اول، دیدگاهـی که مبتنی بر تقابل اسـت؛ یعنی 
بـا آمـدن پدیـده ای جدیـد، پدیده کهنـه حذف 
می شـود و بنابراین دیگر جایی بـرای روزنامه ها 
نخواهـد مانـد اما در دیـدگاه دوم که سـازگارانه 
اسـت، ابزارهای جدید مکمـل ابزارهای قدیم و 

در امتداد آن ها خواهند بود.
همواره این سـؤال مطرح اسـت که مخاطب 
از روزنامـه چـه چیـزی را بایـد بگیـرد کـه از 
طـور  چـه  روزنامـه  یـا  نمی گیـرد  اینترنـت 
می خواهـد بـا ورژن هـای آن الیـن خـود مقابله 
کنـد. در واقـع مسـئله ایـن نیسـت کـه صرفـا 
بگوییـم تکنیک هـا و ابزارهـای جدیـد باعـث 
فکـر  می شـوند؛  قدیـم  تکنیک هـای  حـذف 
می کنـم ایـن مخاطبـان هسـتند کـه همیشـه 
بـرای اسـتفاده و ماندگاری یـک پدیده تصمیم 

می گیرند.
رسـانه های جدید سرعت و وسعت دسترسی 
را بـرای روزنامه نـگاران کـم کرده انـد، خـب در 
این موضوع شـکی نیسـت اما اگر روزنامه ها به 
تحلیـل اخبـار روز گذشـته بپردازنـد، قطعـا بـه 

خوبـی به فـروش خواهند رفت و مخاطبانشـان 
هـم  طرفـی  از  البتـه  داشـت؛  خواهنـد  را 
روزنامه نـگاری از فاکتورهایـی بهره منـد اسـت 
کـه فضـای وب آن هـا را ندارد. به عنـوان مثال 
فضـای مجـازی را هنـوز عـده ای به رسـمیت 
نشـناخته اند و حتی برخـی از آن ها نفـرت دارند 
و آن هـا را عامـل طـالق یـا جـرم می داننـد در 
حالـی کـه اصـال این طـور نیسـت؛ چـرا کـه 
تولیـد  چیـزی  خـودش  از  مجـازی  فضـای 
نمی کنـد و فقـط بازتابنده فضای بیرون اسـت. 
هرچـه در فضـای مجازی وجـود دارد به فضای 

واقعی تعلق دارد. 
بـه  وقـت  هیـچ  ایـران  در  روزنامه نـگاری 
شـبکه های مجـازی و رسـانه های جدید نباخته 
و نخواهـد باخـت، فقـط بایـد مراکـز آمـوزش 
روزنامه نـگاری در ایـران به خودشـان بجنبند و 
مطمئن باشـید روزنامه نگاری خـودش را دوباره 
اختـراع می کند. اگر بخواهیم دیدگاه سـازگارانه 
را در نظـر بگیریـم، به این نتیجه می رسـیم که 
این هـا در امتداد همدیگر هسـتند؛ به نظرم باید 
بتوانیـم از ابزارهـای مـدرن در روزنامه نـگاری 
بهـره ببریـم. قطعـا در ایـن بیـن تغییـر مفهوم 
مخاطـب، تغییـر مفهـوم تیـراژ، تغییـر سـبک 
فـرد،  بـه  فـرد  ارتباطـات  نـوع  خبرنویسـی، 
سـوژه یابی، تغییر مفهـوم دروازه بانی خبر، تغییر 
مفهوم زمان، تغییر مسـئله اعتبار منبع و شکاف 
نسـلی وجـود خواهد داشـت کـه هـم مي تواند 

تهدید باشد و هم فرصت.  
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معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات:

آینده، فضای »داده« است
صداوسیما فرکانس های با ارزش را تخلیه می کند

بخـش مهمـی از ارزیابی هـا و تحلیل هـای آینـده ی 
رسـانه ها ناگزیـر بـه تکنولوژی هـا و فناوری ها پیوند 
می خـورد. ایـن روزهـا شـرایط اسـتفاده از اینترنت 
امیرحسـین  گفته هـای  و  کاربـران  تجربـه ی  بـه 
دوایـی، معاون فنـاوری و نـوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات بسـیار متفاوت از گذشـته است. از 
تلویزیون هـای اینترنتـی تـا تغییـر قواعـد و قوانینی 
کـه می توانـد در نهایـت بـه شـبکه های تلویزیونی 
خصوصـی در ایران منجر شـود. دوایـی در گفت وگو 
با »شـفقنا رسانه«  معتقد اسـت روندهای تکنولوژی 
و طبیعتـاً  را تحمیـل می کننـد  نـکات  یـک سـری 
مجموعه هایـی کـه سـنتی کار می کردنـد، در برابـر 
ایـن تغییـرات مقاومـت می کننـد. او اما بـه آینده ی 

فناوری هـا در ایران خوشـبین اسـت و فکـر می کند 
تـرس ایرانی هـا از تکنولوژی خیلی کم اسـت و زود 
وارد آن می شـوند. دوایـی توضیح می دهـد در وزارت 
ارتباطـات در زمینـه فرهنگ سـازی سـعی می کنیـم 
محتـوای خوبـی در فضـای اینترنـت تولید شـود که 
بـه ارزش اقتصـادی مفیـد و خوشـبختی اجتماعـی 
شـد،  ایجـاد  محتـوا  ایـن  وقتـی  ختـم  شـود. 
فرهنگ سـازی اتفـاق می افتد. مهمتریـن پروژه های 
وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعـات، آینده ی جدال 
رسـانه های  و  ارتباطـات  وزارت  و  صداوسـیما 
اینترنتـی، و نرم افزارهای ارتباطی بخشـی از مباحث 
مطـرح شـده در ایـن گفت وگـو اسـت کـه در ادامه 

می خوانید.

برای شروع بحث، اگر بخواهیم  ■
عملکرد وزارت ارتباطات را در 
وضعیت موجود بررسی کنیم، 

مهمترین اتفاقات را چه می دانید؟ 
سـال  سـه  طـول  در  ارتباطـات  وزارت 
شـاخص های  مجموعـه  تقریبـاً  گذشـته 
مرتبط با نوع ارتباطات را در الیه زیرسـاخت 
در کشـور  بیـش از 10 برابـر و گاهـی 20 
برابـر ظرفیت سـازی کرده اسـت. همین طور 
فعـال   اپراتورهـا  هـم  دسترسـی  الیـه  در 
شـده اند و بیـش از 750 شـهر متصـل بـه 
شـبکه پهـن باند موبایلـی و ثابت هسـتند و 
ظرفیـت ارتباطـی خیلـی خوبی ایجاد شـده 
اسـت. از نظـر مقـررات هـم سـعی کردنـد 
مقررات گـذاری  طریـق  از  رقابتـی  فضـای 
ایجـاد کنند. در بحـث تخصیص فرکانس به 
اپراتورهـا، بـرای ایـن کـه بتواننـد ارتباطات 
در  فرکانـس  از  بانـدی  بایـد  کننـد  برقـرار 
مسـئله  ایـن  و  گیـرد  قـرار  اختیارشـان 
شفاف سازی شـده و یـک فضـای فرکانسـی 
بـر مبنـای رقابت اقتصـادی به آن هـا واگذار 
شـده اسـت. ایجاد شـبکه ملی اطالعات کار 
مهـم دیگـری بود که انجام  شـده اسـت. دو 
فـاز ایـن شـبکه افتتاح شـده و فـاز سـوم آن 
بـه زودی افتتاح می شـود. چند بحـث در این 
طـرح مهـم بـود. یکـی موضـوع افزایـش 
سـرعت، ضریـب نفـوذ اینترنـت و شـبکه و 
بحـث کیفیت سـرویس اسـت. این سـاختار 
شـبکه ملی اطالعات اسـت و باعث شـده تا 
انجـام  امـکان  قبـاًل  کـه  سـرویس هایی 
نداشـتند، اآلن حاضـر شـوند. مثـال دریافت 
 video on( تصویـر  تقاضامحـور 
demand( در شـبکه هایی مثـل فیلیمـو، 
آپـارات و... که پهنـای باند زیادی می خواهند 
اسـتفاده  طبیعـی  به صـورت  افـراد  اآلن  و 
می کننـد و بـرای آن هـا مسـئله عادی شـده 
اسـت؛ درحالی کـه سـه سـال پیـش افـراد 
بـرای چـک کـردن ایمیل هم دچار مشـکل 

بودند.
در بحـث ترافیـک داخـل هـم یـک نقاط 
تبـادل ترافیـک داخلـی در 5 الـی 6 نقطـه 
کشـور ایجاد شـده اسـت و درحال توسـعه تا 
بیش از 10 نقطه اسـت. نقاط تبـادل داده در 
سـطح داخـل )IXP( کـه جزئـی از شـبکه 

ملـی اطالعات اسـت، باعث می شـود مجبور 
نباشـیم ترافیـک داخلـی را از کشـور خـارج 
نمـوده و دوبـاره به داخـل برگردانیم زیرا این 
مسـئله باعـث می شـود هـم هزینه هـا بـاال 
بـرود و هـم کیفیـت پاییـن بیایـد. در حـال 
حاضـر ترافیـک از داخـل تبـادل می شـود و 
وزارتخانـه در پـی ایـن اسـت تـا ترافیـک 
اختیـار  در  درصـد  تخفیـف 50  بـا  داخلـی 
کاربـران ایرانـی قرار بگیرد تا مجبور نباشـند 

هزینه باالیی را متحمل شوند. 
اینهـا زمینه هایـی ایجـاد می کنـد تـا بازار 
خوبـی در اختیار شـرکت های IT قرار بگیرد 
و بتوانند در این فضای رقابتی سـرویس های 
بهتـری ارائـه دهنـد تـا هـم درآمـدی برای 
خودشـان باشـد و هم بـرای کاربـر به صرفه 
باشـد. می تـوان ایـن را بـه فضـای فراتـر از 
صـرف خبـر، سـرگرمی و اینترنـت معمولـی 
بـرد تـا بـه خدمـات ارزش افـزوده ای تبدیل 
در  اطالعـات  بهتـر  گـردش  کـه  شـود 
نویـن،  رسـانه   های  محتـوا،  حوزه هـای 
خدمـات یـا صنعـت را ایجاد کنـد. اگر هدف 
همـه این هـا به توسـعه بخـش خصوصی و 
توسـعه شـرکت هایی ختم شـود که در حوزه 
 IT واقعـی  مـزه  تـازه  می کننـد،  کار   IT
چشـیده می شـود و خیلـی فراتر از آن اسـت 
کـه افـراد صرفاً بـرای سـرگرمی در اینترنت 
ارزش افـزوده ای  بـه  تبدیـل  و  بچرخنـد 

می شود که به بهره وری کمک می کند.   
معاونـت فناوری و نوآوری بـازوی اجرایی 

وزیـر برای سـاماندهی فعالیت هـای نوآورانه 
در کل وزارتخانـه و نقطه هدایت فعالیت های 
نوآورانـه و مرتبـط بـا توانمندسـازی بخـش 

خصوصی در داخل کشور است. 

می توان به نوعی تعبیر کرد که  ■
بخش نرم افزاری مربوط به اجرایی 

شدن این موضوعات با معاونت و 
نوآوری است؟

هماهنگ کننـده  مـا  گفـت  می تـوان 
هسـتیم تا اهداف اصلـی وزارت ارتباطات در 
چارچوب برنامه های توسـعه و سیاسـت های 
کالن کشـور در ایـن دسـتگاه ها سـاری و 
جـاری شـود. به عنوان مثـال مقدار زیـادی از 
شـامل  ارتباطـات  وزارت  پروژه هـای 
قراردادهـای بین المللـی هسـتند. مـا بـرای 
بین المللـی  قراردادهـای  ایـن  از  کـه  ایـن 
اسـتفاده مفیـدی شـود، توانمنـدی الزم در 
داخل کشـور توسـعه پیـدا کنـد، محصوالت 
طرح هـای  تامیـن  زنجیـره  وارد  ایرانـی 
بین المللـی و طرح هـای مهـم ملـی شـوند، 
کننـد؛  پیـدا  رشـد  ایرانـی  شـرکت های 
برنامه هایـی را بـا عنـوان پیوسـت فنـاوری 
تهیـه کرده ایـم که توسـط وزیر محتـرم نیز 
ابـالغ خواهد شـد. ایـن برنامه هـا زمینه های 
قانونـی و تشـویقی را برای شـرکت کنندگان 
در مناقصـات ایجاد می کند تـا در یک فرایند 
رقابتـی حتما بـه توانمند شـدن دانشـگاه ها، 
شـرکت ها و پژوهشـگاه های ایرانـی کمـک 
ایرانـی هـم  از محصـوالت  البتـه  و  کننـد 
برنامه هـا  گونـه  ایـن  بنماینـد.  اسـتفاده 
وظیفـه  دسـتگاهای  در  طبیعـی  به صـورت 
محور ممکن اسـت انجام نشـود و اینجاست 

که کار معاونت ما می تواند اثرگذار باشد.
موضـوع تولید، اشـتغال و ایجاد توانمندی 
داخلـی به صـورت کلـی جـزء اولویت هـای 
اینجـا  در  اسـت.  وزارتخانـه  در  مـا  اصلـی 
تدویـن  مشـترک  کار  بـا  فرمول هایـی 
همـه  بـرای  این هـا  کـه  می شـوند 
دسـتگاه های اجرایـی الگـو می شـوند. وقتی 
قـرارداد بین المللی بسـته می شـود حتماً باید 
پیوسـت فنـاوری آن قرارداد خیلی شـفاف و 
روشـن و نیـز دارای بندهـا و الزاماتـی باشـد 
کـه مطمئن باشـیم از ظرفیت ایـن قراردادها 


 اگر هدف همه این ها به 
توسعه بخش خصوصی و 
توسعه شرکت هایی ختم 
شود که در حوزه IT کار 
می کنند، تازه مزه واقعی 

IT چشیده می شود و 
خیلی فراتر از آن است 

که افراد صرفًا برای 
سرگرمی در اینترنت 
بچرخند و تبدیل به 

ارزش افزوده ای می شود 
که به بهره وری کمک 

می کند

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی
س: نینا مختارباف 

عک
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بـرای  بین المللـی  یادگیـری  فراینـد  در 
شـرکت ها و دانشـگاه های ایرانـی اسـتفاده 

درستی شود. 

برای نرم افزارهای ارتباطی مثل  ■
تلگرام و ...  همین نقش را انجام 

می دهید؟ 
علـت  و  اسـت  نرم افـزار  یـک  تلگـرام 
موفقیـت ایـن بود کـه مـردم از آن اسـتفاده 
کردنـد. صـد برنامه مثـل تلگرام وجـود دارد 
کـه اگـر مـورد اقبـال قـرار بگیرنـد، رشـد 
می کننـد و اگـر مـورد اقبـال قـرار نگیرنـد، 
حـذف می شـوند و ایـن بحث دیگری اسـت 
کـه وزارت ارتباطـات در آن موضـوع دخالتی 
نـدارد. مسـئله  این اسـت که ایـن نرم افزارها 
ظرفیتـی را ایجـاد می کننـد و همـه دوسـت 
دارنـد از آن اسـتفاده کننـد. مـا بایـد کاری 
اختیـار  در  بیشـتر  ظرفیـت  ایـن  کنیـم 
شـرکت های ایرانـی قـرار بگیـرد و کمـک 
کنیـم تـا شـرکت های ایرانی سـرویس های 
مناسـبی را بـا همـان کیفیـت یا بهتـر تولید 
کننـد تا مـورد اقبال مـردم واقع شـوند. پس 
در کنـار ظرفیت سـازی، فرمول های حمایتی 
یـا  خصوصـی  از  -اعـم  شـرکت ها  بـرای 
کار  حوزه هـا  ایـن  در  کـه  دانشـگاه ها 
فرمول هـای  البتـه  داریـم.  هـم  می کننـد- 
حمایتـی بـه ایـن معنـی نیسـت کـه پـول 
توزیـع می کنیـم. چـون فضـای IT در هیچ 
کجـای دنیا این نیسـت که دولـت پول دهد 
و یـک نفـر سـرویس تولیـد کنـد. مهم ترین 
کار دولـت ایـن اسـت که بـازار ایجـاد کرده 
اسـت و فرایندهـای دسترسـی بـه بـازار هم 
بـرای شـرکت ها فراهـم  کـرده اسـت و این 
شـرکت ها بایـد با هـم رقابت کننـد. البته در 
قالب تسـهیالت وجوه اداره شـده کمک های 
خوبـی بـه شـرکت های حوزه ICT شـده و 

باز هم خواهد شد. 

آیا گروه های حمایت شده به  ■
فضاهای رسانه ای هم وارد شده اند؟ 

محدودیتـی وجود نـدارد ولی بایـد تبدیل 
یـا   )application(اپلیکیشـن یـک  بـه 
یـک سـرویس جدیـد شـوند و بـه ظرفیـت 
رسـانه ای کشـور اضافـه کنـد. به عنوان مثال 

پایـگاه  یـا  از یـک خبرگـزاری  نمی توانیـم 
خبـری حمایـت کنیم ولی اگر شـرکتی بیاید 
و بگویـد در حـوزه خبررسـانی نـوآوری دارد، 
طبـق فرمول هـا حمایت می شـود مثـال این 
سرویس را برای کاربران آن خصوصی سازی 
می کنـد یـا افکارسـنجی می کنـد و مـوارد 

مشابه. 

چند درصد از حمایت ها مربوط به  ■
کسانی بوده که به فضای رسانه ای 

عالقه مند هستند؟
کـه  ایـن  ولـی  اسـت  زیـاد  عالقه منـد 
راه حلـی داشـته باشـند و قابـل اجـرا باشـد، 
مـوارد نـادر بـوده اسـت. واقعیـت این اسـت 
کـه افـراد حرفـه ای اصـواًل سـمت دولـت 
مراحـل  در  کـه  افـرادی  ولـی  نمی آینـد. 
ابتدایی تـر هسـتند و نمی تواننـد ریسـک کار 
مـا  از  کننـد،  ارزیابـی  بـار  اولیـن  بـرای  را 
از  جوان ترهـا  می گیرنـد.  را  حمایت هایـی 
فرمول هـای ابتدایـی مـا اسـتفاده می کننـد 
افـراد  و  اسـت  پایین تـر  آن  ریسـک  کـه 
حرفـه ای که محصـول تولیـدی آنها ممکن 
نرم افـزاری  و  سـخت افزاری  جنبـه  اسـت 
پیچیده داشـته باشـد، چند سـال طول بکشد 
و نیـاز بـه بنیه مالی داشـته باشـند می توانند 
از فرمول هـای گـروه بزرگ تـر مـا اسـتفاده 

کنند.
همچنیـن فضـای کسـب وکار الکترونیک 
بـا فضاهـای دیگـر فـرق می کنـد. یکـی از 
عناصـر کلیدی ایـن فضاها عنصـر خالقیت 
اسـت. بـه همیـن دلیل سیسـتم حمایـت از 
مالکیـت فکری مهم اسـت. وقتـی این فضا 
وجـود نداشـته باشـد، طبیعتـاً افـراد در ایـن 
حوزه هـا محافظه کارانـه عمل می کننـد. اگر 
ایـده افـراد از نظـر قانونـی حفاظـت نشـود، 
دیگـران  بـه  را  خـود  ایده هـای  افـراد 
نمی گوینـد و وقتـی نگفتنـد جریـان دانـش 
قطـع می شـود و ایـن یک آسـیب اسـت. از 
طـرف دیگـر اگـر مـا نظـام مالکیـت فکری 
داشـتیم بـه طور طبیعـی بعـد از فرایند ثبت، 
ایده هـا ضرورتـا افشـا خواهنـد شـد. وقتـی 
افشـا شـدند، مورد قضـاوت قـرار می گیرند و 
پیـدا  طرح هـا  ایـن  بـرای  سـرمایه گذار، 

می شود.

پس با توجه به صحبت های شما  ■
در این زمینه هنوز ضعف داریم...

بلـه، به شـدت. البتـه در حـال حاضـر در 
الیحـه مالکیت فکری، دولت پیشـنهادهایی 
را تقدیـم مجلـس کـرده اسـت کـه بیشـتر 
همـان روحیـه نشـر مکتـوب )کـه قانـون 
خیلـی خوبی هم بـوده( به فضـای دیجیتال 
توسـعه پیداکـرده اسـت. ولـی بـه اعتقـاد ما 
هنـوز جـای کار دارد. چـون دیـد سـنتی بـه 
فضـای دیجیتـال دارد در حالـی کـه فضای 
آینـده ی دنیا فضای »داده« اسـت نه فضای 
اپلیکیشـن. بـه عبارتـی مهـم این اسـت که 
را جمـع می کنـد،  داده ای  اپلیکیشـنی  اگـر 
مالکیـت ایـن داده با چه کسـی اسـت. آیا با 
کسـی اسـت که ایـن داده را جمـع می کند؟ 
یـا بـا کسـی کـه ایـن داده را تولیـد کـرده 
اسـت؟ اینهـا مسـائلی اسـت کـه دنیا بـا آن 
 ،)snap(چالـش دارد. به عنوان مثـال اسـنپ
داده هـای  می تواننـد  و...   )waze(ویـز
ترافیکـی افـراد را چـک کننـد و بفهمند چه 
کسـی، کجـا مـی رود و ایـن سـؤال جـدی 
اسـت کـه آیـا این هـا می تواننـد داده هـای 
افـراد را در اختیـار کس دیگری قـرار دهند؟ 
و مالکیـت آن با چه کسـی اسـت. البته االن 
خیلـی حساسـیت وجـود نـدارد چـون ایـن 
توسـعه یافته  خیلـی  کشـور  در  سـرویس ها 
توسـعه یافته  کـه  به تدریـج  ولـی  نیسـتند. 
شـوند، مسـئله می شـود و ادعاهـای حقوقی 
لـه و علیـه دیگـران شـروع می شـود. این ها 
مالکیـت  قانـون  در  کـه  هسـتند  مسـائلی 
فکـری جدیـد بایـد حتمـاً مـورد توجـه قرار 
گیرنـد و حداقـل عناویـن آن مطرح شـود و 

به تدریج توسعه پیدا کند. 

بحث هایی درباره ی صداوسیما و  ■
فضای اینترنتی شروع ، و این اواخر 

به صورت جدی تری هم مطرح شده 
است. علت آن را چه می دانید و فکر 

می کنید چگونه می توان آن را حل 
کرد؟

روندهـای تکنولوژی یک سـری نکات را 
تحمیل می کننـد. طبیعتـاً مجموعه هایی که 
سـنتی کار می کردنـد، در برابر ایـن تغییرات 
مقاومـت می کننـد و می گوینـد تـا جایی که 

ممکن اسـت این اتفاق نیفتـد. به عنوان مثال 
مقابـل  در  آژانس هـا  و  تاکسـی ران ها 
به طـور  تاکسـی  اینترنتـی  سـرویس های 
طبیعـی مقاومـت می کننـد. ممکن اسـت در 
ابتـدا احسـاس شـود ورود ایـن سـرویس ها 
تعـادل را بـه هـم می زند ولـی بعـد از مدتی 
از  طـرف مقابـل هـم شـروع بـه اسـتفاده 
روش هـای  و  می کنـد  تکنولـوژی  همـان 
جدیـدی را بـه کار می بـرد. در نتیجـه بـرای 
بهره بـرداری  ایـن سـرویس  از  کسـی کـه 
می کنـد، امکانـات و انتخاب هـای جدیدتری 
بـا  می تواننـد  کاربـران  می آیـد.  وجـود  بـه 
سـرویس بهتـر، اطمینـان بیشـتر و قیمـت 
پایین تـر خدمـت بگیرنـد. طبیعتـاً ایـن یک 
حرکـت سینوسـی متعـادل شـونده اسـت و 
ممکـن اسـت در ابتدا نگرانی ایجاد شـود اما 
ممکن اسـت با نوسـاناتی و پـس از مدتی به 
نقطه تعادل برسـد. شـما در کشورهای دیگر 
هم می بینید تاکسـی رانی معمولـی، اینترنتی 
و ... همـه بـا هم به تعـادل رسـیده اند. چون 
ندارنـد  مردم دوسـت  همـه  می گوینـد 
و  دهنـد  سـفارش  اینترنتـی  به صـورت 
خیلی هـا هـم چنین چیـزی را می پسـندند و 

ایـن بـازار به طـور طبیعـی توزیـع و متعادل 
می شود.

در فضـای رسـانه ای هم این  گونه اسـت. 
کـه  گفته شـده  زمانـی  اسـت  طبیعـی 
صداوسـیما انحصـار صوت و تصویـر فراگیر 
دارد. در آن زمـان همـه می دانسـتند صوت و 
و  اسـت  معنـی  چـه  بـه  فراگیـر  تصویـر 
می گفتنـد یـک آنتـن داریـم کـه تلویزیـون 
پخـش می کنـد و یـک آنتن داریم کـه رادیو 
پخـش می کنـد و فـرد دیگـری نمی توانـد 
شـبکه تلویزیونـی درسـت کنـد. بعـد از آن 
تکنولـوژی آرام آرام جلـو می آیـد و اتفاقـات 
تقاضا-محـور  ویدیـوی  می افتـد.  جدیـدی 
)video on demand( مطـرح می شـود 
و ایـن سـؤال پیـش می آیـد که آیـا این هم 
صـوت و تصویر فراگیر اسـت یـا خیر؟ وقتی 
ایـن مسـئله پیـش می آیـد نیـاز بـه قانـون 
جدیـد اسـت و آرام آرام ایـن چالـش ایجـاد 
می شـود که عـده ای می گویند فراگیر اسـت 
و عـده ای می گوینـد فراگیـر نیسـت. بعـد از 
مدتـی می بینند ایـن تکنولوژی رشـد زیادی 
دارد و تقاضـای بـازار باال اسـت و نمی توانند 
بـه آن جـواب دهنـد. در نتیجـه ابتـدا موضع 

محافظه کارانـه و سـلبی به خـود بگیرند ولی 
بعـدا بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه توقـف 
و  دهنـد  مجـوز  می تواننـد  نیسـت،  الزم 
گروه هـای دیگـری وارد ایـن بـازی شـوند. 
اگـر  مـا  و  بزرگ تـر می شـود  بـازار  حجـم 
بتوانیـم سـهمی هـم از آن بگیریـم، سـود 
کپی رایـت  حـق  می توانیـم  می بریـم. 
محصـوالت را حفـظ کنیـم و بگوییـم بایـد 
حـق بهره بـرداری از آن ها داده شـود. به این 
می شـود،  ایجـاد  اشـتغال  کلـی  ترتیـب 
بـرد  یـک  و  می آیـد  نوآورانـه  ایده هـای 
همگانـی اتفـاق می افتد. هم کاربـر راضی تر 
اسـت و هم درآمد تولید کنندگان محتواهای 
صوتـی و تصویـری بـاال مـی رود و از کیک 
بزرگ تـری قسـمت برمی دارنـد و ایـن بهتر 
اسـت از زمانی کـه همه ی کیکـی را بردارند 

که اندازه آن کوچک است. 

با توجه به زمان بندی شما برای  ■
جا افتادن یک ایده،  اآلن در چه 

مرحله ای هستیم؟ 
در حـال حاضـر خیلـی از ایـن سـاختارها 
وجـود دارد و ویدئـو آن دیمندهـای زیادی در 
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حمایـت از توانمنـدی داخلی تحـت تاثیر قرار 
می دهد، ایجـاد یک پارک فنـاوری اطالعات 
در اتوبـان کـرج اسـت کـه به تدریـج در حال 
راه انـدازی اسـت. در آنجـا هدف این اسـت تا 
کار   ICT حـوزه ی  در  کـه  شـرکت هایی 
می کننـد بتواننـد بـا اسـتقرار در آنجـا از یک 
و  سـخت افزاری  زیرسـاخت های  سـری 
بتواننـد  تـا  کننـد  اسـتفاده  نرم افـزاری 
محصـوالت جدیـدی را بخصـوص در حـوزه 
اینترنت اشـیا و انیمیشـن به بـازار ارایه دهند. 
کشـور به زودی وارد این فضا )اینترنت اشـیا( 
می شـود و هنـوز آمادگـی الزم وجـود نـدارد. 
عـالوه بـر اینها بنـا داریم شـرکت هایی که تا 
حـدودی توسـعه پیـدا کرده انـد و بـازار خوبی 
دارنـد با اسـتفاده از خدمات اینجـا بتوانند وارد 

بازار جهانی شوند. 
یـک منطقه ویـژه پیام در مهرشـهر کرج 
داریـم و در آنجـا در حـال مطالعـه ی ایجـاد 
هسـتیم.   ICT بین المللـی  شـهرک  یـک 
هـدف در آنجـا سـرمایه گذاری شـرکت های 
کـه  طـوری  بـه  اسـت،  دنیـا  اول  تـراز 
شـرکت های ایرانـی همکارشـان در اطـراف 
آن ها مسـتقر شـوند و خوشـه ای ایجاد شـود 
تـا شـرکت های ایرانـی از آن طریـق هـم 
مجهـز بـه تکنولـوژی و مدیریـت در تـراز 
بین المللـی شـوند و هـم بتواننـد وارد بـازار 
جهانـی شـوند. از طـرف دیگر شـرکت هایی 
کـه در ایـن شـهرک مسـتقر می شـوند وارد 
بـازار ایـران می شـوند، نه به صـورت فروش 
محصـول بلکـه از طریـق ارزش افـزوده ای 
کـه در کشـور ایجـاد می کنـد. ما مشـاوران 
حرفـه ای بین المللـی داریم که سـابقه انجام 
کارهـای مشـابه و متعـدد را در دنیـا دارنـد؛ 
چنیـن مناطقـی را ایجـاد کرده انـد و چنیـن 

سرمایه گذارانی را برده اند.
این هـا قـدم به قـدم بایـد جلو بـرود و ما 
بـه عنـوان یـک نهـاد دولتـی دسـتمان زیاد 
بـاز نیسـت تـا هزینـه پرداخـت کنیـم. الزم 
اسـت خیلی پخته کار کنیم و آن را به جایی 
برسـانیم کـه ایـن پروژه سـرمایه پذیر شـود. 
ایـن شـرکت ها بایـد بتوانند در یـک فضای 
شـفاف رقابتـی بـه کشـور وارد شـوند و بـا 
همتاهـای خود ارتبـاط برقرار کنند، شـرکت 
های جدید تأسـیس کننـد و نیروهای خالق 

و نوآور بتوانند کنار هم قرار بگیرند. 

زمان بندی اجرای اینها در برنامه  ■
چگونه است؟ 

پنج سـاله اسـت. البته تا دو سـه مـاه دیگر 
فـاز یک پـارک فـاوا راه اندازی می شـود. ولی 
این پـروژه اصلـی )شـهرک بین المللـی فاوا( 
بـه  توجـه  بـا  اسـت.  بزرگـی  پـروژه 
دنیـا  بـا  کـه  ارتباطـی  محدودیت هـای 
داشـته ایم، هـم بـرای آن ها سـخت اسـت تا 
سـرمایه گذاری کنند چون اطالعاتـی از ایران 
ندارنـد و هـم بـرای مـا سـخت اسـت چـون 
تجربـه کار بین المللـی از موضـع قـدرت کم 
اسـت. در حـوزه فنـاوری و نـوآوری، این یک 
فنـاوری  حـوزه  در  مدیریتـی  نـوآوری  نـوع 
محسـوب می شـود نه نـوآوری در یک قلمرو 
تأمین کننـدگان  چـون  فنـاوری.  خـاص 
نـوآوری  مناطـق  ایجـاد  تکنولـوژی  
)Innovation Zones( در دنیـا محـدود 
هسـتند. پس این نـوآوری باید ظرفیتی ایجاد 
کنـد تـا ظرفیـت و پایـه الزم بـرای توسـعه 
اشـتغال تخصصـی، تولیـد و خالقیـت، ارتقاء 
تـوان مدیریـت شـرکت های ایرانـی و تولیـد 
محصـوالت تراز جهانی در کشـورمان ریخته 
شـود. اگر ایـن فرمول موفق شـد قابل تکثیر 
در نقاط دیگر اسـت. این خیلـی مهمتر از این 
اسـت تـا مـا تنهـا دربـاره یـک محصـول 

مخابراتی صحبت کنیم.

لزوما منظور یک محصول  ■
مخابراتی نیست. می تواند فعالیت 

فرهنگی برای پذیرش راحت تر 
تکنولوژی و آموزش آنها تعریف شود 
تا ترس کمتری نسبت به پدیده های 

جدید باشد... 
اتفاقـاً تـرس ایرانی هـا از تکنولوژی خیلی 
کم اسـت و زود وارد آن می شـوند. در کل در 
فرهنگ سـازی  زمینـه  در  ارتباطـات  وزارت 
فضـای  در  خوبـی  محتـوای  کنیـم  سـعی 
اینترنـت تولید شـود که بـه ارزش اقتصادی 
مفیـد و خوشـبختی اجتماعـی ختـم  شـود. 
وقتی این محتوا ایجاد شـد، فرهنگ سـازی 
اتفـاق می افتـد. بـه عنـوان مثـال اگـر شـما 
آن  داخـل  در  کـه  باشـید  داشـته  ظرفـی 

محتـوای خوبی نباشـد، نمی توانید بـه کاربر 
بگوییـد بـا قطره چـکان مفیدهـا را در بیاورد. 
البتـه آمارهـای مـا نشـان می دهد بیشـتر از 
95 تـا 98 درصـد اسـتفاده مـردم از شـبکه 
سـالم و مفیـد اسـت. دو الـی سـه درصـد 
ممکن اسـت استفاده نامناسـب باشد. این در 
حالـی اسـت کـه ما هنـوز محتواهـای بومی 
حـوزه  در  مثـال  اگـر  نداریـم.  هـم  کافـی 
سـالمت اپلیکیشـن هایی بـر روی موبایـل 
باشـد کـه بـه منابـع اطالعاتـی معتبرمتکی 
موبایـل،  طریـق  از  بتوانیـد  شـما  و  اسـت 
تمـام  یـا  بگیریـد  پزشـکی  مشـاوره 
آزمایش های شـما در دسـترس باشـند و هر 
پزشـکی بـا نـگاه کردن بـه اپلیکیشـن خود 
تمـام سـابقه پزشـکی شـما را ببینـد، طبیعتا 

مردم بهره بیشتری خواهند برد.
 در امـر خبـر رسـانی هـم کـه موضـوع 
مـورد عالقـه شماسـت؛ در حـوزه اینترنـت، 
مهمترین مشـکل وجود خبرهای نادرسـت و 
غیـر واقعـی یا فیـک اسـت. ابتدا ایـن اخبار 
جعلـی خیلـی هیجان دارند و همـه برای هم 
می فرسـتند ولـی بعـد از مدتـی همه خسـته 
می شـوند و می داننـد ایـن اخبار دروغ اسـت. 
بعـد از ایـن اثرگـذاری چنین اخبـاری از بین 
مـی رود. در همـه دنیـا تـالش می کننـد این 
کار را انجـام دهنـد که نهادهایـی در فضای 
اینترنـت ایجـاد  شـود )نـه دولتـی( و صحت 
سـنجی خبر می کننـد. در این شـرایط فضای 

خبررسانی مفید می شود. 

 در حال حاضر تعامالت با
صداوسیما خیلی بهتر از قبل 
شده است. تقریبًا االن فضای 

معقول تری در حال جلو رفتن 
است و شرکت هایی از آن ها 

پروانه گرفته اند تا محتوای 
تولیدی شان را به صورت 

قانونی در اختیار مردم 
بگذارند. بحثی هم درباره 

فرکانس ها وجود دارد و بعضی 
از فرکانس ها به صورت سنتی 

چون پرمصرف نبوده است، در 
اختیار بعضی از نهادها از جمله 

صداوسیما قرار داشته  

کشـور در حـال راه انـدازی اسـت کـه حجم 
ترافیـک باالیـی دارنـد و در حـد ترابایت در 
فضـای  داده هسـتند.  تبـادل  حـال  در  روز 
اقتصـادی آن در حال شـفاف شـدن اسـت و 
قیمت ها رقابتی می شـوند. خیلـی از اپراتورها 
ایـن  از  بعضـی  بـه  مجانـی  بـه  صـورت 
سـرویس ها خدمـات اینترنتـی می دهنـد. به 
عبارتـی همـه در حال سـعی و خطا هسـتند 
تـا بـه نقطه ای برسـند که منفعت خـود را به 
حداکثـر برسـانند. ولـی چون در حـال حاضر 
مـردم بازیگـر مهمـی هسـتند، نمی تواننـد 
منفعـت خـود را به تنهایـی حداکثـری کنند. 
چون اگر مشـتری نباشـد، منفعت شـان صفر 
می شـود. پـس مجبـور هسـتند وارد تعامـل 
اقتصادی شـوند. وزارت ارتباطات و سـازمان 
تنظیـم مقـررات هـم در ایـن حـوزه در حال 
نقش آفرینـی اسـت و دائماً جلسـات منظمی 
بـا حضـور آقـای وزیـر و همـه اپراتورهـای 
معـروف  شـرکت های  و  موبایلـی  ثابـت، 
اینترنتـی برگـزار می کننـد و سـعی دارنـد تـا 
این فضای رقابت را تسـهیل و تشـویق کنند 
و جلـوی انحصـار را بگیرند. اگر در این فضاها 
جلـوی انحصارهـا را بگیریـم رشـد می کنیم. 
ولـی اگر انحصـار وجود داشـته باشـد طبیعتًا 
رشـدی اتفـاق نمی افتـد. البته حفـظ انحصار 

هم خوشبختانه به راحتی سابق نیست.

دولت الیحه ای دارد تا این  ■
وضعیت در آینده به نقطه مطلوب 

برسد؟
مـا شـورای اجرایـی فنـاوری اطالعات و 
کمیسـیون تنظیم مقـررات داریم و همچنین 
کنـد.  آفرینـی  نقـش  بایـد  ارشـاد  وزارت 
قوانیـن کمـک  و  مقـررات  از  مجموعـه ای 
تدویـن  رقابتـی  فضـای  حفـظ  بـه  کننـده 
کرده انـد و کارهای زیادی بـر روی آن انجام  
شـده اسـت. این هـا در مراجـع تصمیم گیری 
در حـال بررسـی اسـت کـه ان شـاءاهلل هـر 
موقـع ابـالغ شـوند فضـای شـفافی را ایجاد 
می کننـد. بسـیاری از ایـن کارهـا بـه دلیـل 
قابـل  فنی شـان  و  تکنیکـی  جنبه هـای 
توصیـف دقیـق برای عمـوم جامعه نیسـتند 
ولـی قطعـا مـردم بایـد اثـر آن را احسـاس 

کنند. 

به صورت مشخص، درباره  ■
صداوسیما چه برنامه ای دارید؟

در حـال حاضـر تعامـالت بـا صداوسـیما 
خیلـی بهتر از قبل شـده اسـت. تقریبـاً االن 
رفتـن  جلـو  حـال  در  معقول تـری  فضـای 
پروانـه  آن هـا  از  شـرکت هایی  و  اسـت 
گرفته انـد تـا محتـوای تولیدی شـان را بـه 
صـورت قانونـی در اختیـار مـردم بگذارنـد. 
بحثـی هـم دربـاره فرکانس ها وجـود دارد و 
بـه صـورت سـنتی  فرکانس هـا  از  بعضـی 
اختیـار  در  اسـت،  نبـوده  پرمصـرف  چـون 
بعضـی از نهادهـا از جملـه صداوسـیما قـرار 
داشـته ولـی االن شـرایط مخابراتـی در دنیا 
بـه ایـن سـمت مـی رود کـه آن فرکانس ها 
تخلیـه شـوند و در اختیـار بخـش خصوصی 
بـه صـورت مناقصـه و مزایـده قـرار بگیرند. 
ایـن موضوع نیـاز بـه تفاهم و کار بیشـتری 
دارد. البتـه بـه صورت طوالنـی مذاکراتی در 
حـال انجـام اسـت کـه چگونـه بعضـی از 
فرکانس هـای  و  شـود  تخلیـه  فرکانس هـا 
دیگـری جایگزیـن آن هـا شـود. بعضـی از 
فرکانس هـا به لحاظ سرویسـی کـه می توان 
بـر روی آن ها ایجـاد کرد، با ارزش هسـتند. 
اگـر شـما آن فرکانـس را اشـغال کنیـد ولی 
سـرویس دارای ارزش افزوده ندهید، کشـور 
ضـرر می کنـد. فرکانس جـزء منابـع محدود 
اسـت و طبیعی اسـت دولـت و حاکمیت باید 
بـر روی آن مدیریـت کنـد. اگـر از حالـت 
تقابـالت صنفـی، گروهـی و سیاسـی خارج 
شـود، در فضـای قانـون و اقتصـاد بتدریـج 

انجام می شوند.

درباره ی تلویزیون خصوصی  ■
صحبت می کنید؟ اینها زیر مجموعه 

خود صداوسیما می شوند؟
امـروزه آی پی تـی وی جـای تلویزیون های 
تحـت  و  گرفته انـد  را  گذشـته  خصوصـی 
مجوزهای الزم از صداو سـیما و وزارت ارشـاد 

کار خواهند کرد. 

یعنی این تغییرات باعث می شود،  ■
تلویزیون خصوصی ایجاد شود؟ 

ایـن که مجـوز چگونه داده شـود و به چه 
کسـی داده شـود، بـه وزارت مـا برنمی گردد. 

ارشـاد اسـالمی  بـه وزارت  بیشـتر مربـوط 
اسـت. بـرای ایـن کـه شـبکه های پخـش 
ویدئویـی مبتنی بر IP )روی شـبکه اینترنت 
بـه جـای انتقال بـر روی هـوا(، توسـعه پیدا 
کنـد زیر سـاخت ارتباطـی نوری موجـود در 
کشـور کافـی اسـت. بنابراین نیازی نـدارد تا 
مـا ایـن همـه فرکانـس را اشـغال کنیـم و 
سـیگنال ها را از هـوا منتقـل کنیـم، درحالی 
کـه از طریـق زیرسـاخت های شـبکه ملـی 
اطالعـات با سـهولت و کیفیـت بهتری قابل 
انتقـال اسـت. البتـه بایـد قیمـت آن رقابتی 
ایـن گونـه نیسـت کـه صداوسـیما  باشـد. 
پخـش هوایـی نداشـته باشـد ولـی قیمـت 
اینترنـت بایـد به گونه ای باشـد کـه مردم به 
سـمت آن گرایـش پیـدا کننـد. همـه ایـن 
مـوارد بـه تدریـج باید اصـالح شـود. از نظر 
فنـی افـراد متخصـص می گوینـد مجموعـه 
ایـن کانال هـا ممکـن اسـت در یـک بـازه 
فرکانسـی کوچکی قابـل انتقال باشـند. این 
بحـث هایی اسـت کـه نهادهـای تخصصی 
با هـم مذاکـره می کنند و ان شـاءاهلل به یک 
مجمـوع  در  ولـی  می رسـند.  نتیجـه ای 
رویکردهـا به این سـمت اسـت که اسـتفاده 
شـود ولـی طبیعـی اسـت مذاکـره و چالـش 

هم وجود دارد. 

هر بار بحث جدیدی در فضای  ■
اینترنتی مطرح می شود، گروهی در 
جامعه به صورت طبیعی نسبت به 

این پدیده ها مقاومت نشان می دهند. 
آیا فعالیت های زیربنایی برای 

توسعه بیشتر شرکت های فراهم 
آورنده امکانات جدید در جامعه، 

موضوع فعالیت معاونت فناوری و 
نوآوری هم است؟ 

البتـه ایـن بـه صـورت کلـی بـه وظایف 
وزارت ارتباطـات برمی گردد یعنـی ما طبیعتًا 
در  کنیـم.  دنبـال  را  سیاسـت ها  ایـن  بایـد 
معاونـت مـا دو برنامه کلیدی داریـم و انتظار 
مـی رود به جای این که لزوماً درگیر مسـائل 
روز شـویم، آینـده را مـد نظر قـرار دهیم. بر 
ایـن مبنـا یکـی از طرح های کلیـدی ما غیر 
از موضوع پیوسـت فناوری که اشـاره کردم و 
کل قراردادهـای وزارت ارتباطـات را در جهت 



52شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران51

نقش دولت ها؛ مهم ترین چالش  ■
برای روزنامه ها 

متخصصـان  کـه  مسـئله ای  مهم تریـن 
روی  پیـش  چالش هـای  دربـاره ی 
روزنامه نـگاری آینـده در حـوزه اقتصـادی  به 
گذشـته  رونـد  می کننـد؛  اشـاره  آن 
روزنامه نـگاری ایـران در موضوع اسـتقالل و 
خودکفایـی این رسـانه اسـت. آن هـا معتقدند 
چالـش اصلـی روزنامه ها حضـور و نقش زیاد 

و  سـازمان ها  تولیـد  و  ایجـاد  در  دولـت 
محصوالت رسـانه ای اسـت. بـه همین خاطر 
قـدري  آینـده  در  مسـئله  ایـن  چنـد  هـر 
پیش بینی هـای  امـا  می شـود  کمرنگ تـر 
متخصصان نشـان می دهد همچنان مالکیت 
و مدیریـت دولتـی بخـش بزرگـی از فضـاي 
روزنامه هـا را شـکل می دهد و ایـن خود آفتی 
براي فعالیت مسـتقل آن ها اسـت. این چالش 
سـاختاري  بیـرون  چالـش  مهم تریـن 

روزنامه هاست.
یکـی از موارد درون سـاختاري کـه در این 
مقالـه به آن ها اشـاره شـده، مسـئله ی توزیع 
متخصصـان،  پیش بینی هـای  طبـق  اسـت. 
ایـران  روزنامه هـای  در  توزیـع  مسـئله ی 
همچنـان یکـی از دغدغه هـای مهـم باقـی 
توزیـع  بـه  نیـاز  درحالی کـه  مانـد.  خواهـد 
هوشـمند و پیشـرفته بـا توجـه بـه شـرایط 
امـا  می شـود  بیشـتر  مـدام  امـروز،  دنیـاي 

چالش های اقتصادی روزنامه های ایرانی در آینده
رسانه های آینده؛ کوچک تر، پراکنده تر

خالقیت در تولید، فروش و مصرف محور می  شود
»اقتصـاد روزنامه هـای ایـران در بیسـت سـال آینـده« مقاله ای اسـت کـه در فصلنامـه فرهنـگ ارتباطات در 
سـال 1391 در دانشـگاه آزاد اسـالمی منتشـر شـده اسـت و بیتـا شـاه منصـوری ، غـزال بی بک آبـادی  و 
علیرضـا رضـا خسـروی  با افقی بیست سـاله )سـال 1411(، نمایـی از اقتصـاد روزنامه های ایران را بررسـی 
کرده انـد. ایـن تحقیـق بـه روش دلفـی و مصاحبه بـا متخصصـان روزنامه نـگاری، بـه ایده هایی دسـت یافته 

که گویاي موقعیت ها و ویژگی هایی براي آینده اقتصادي روزنامه ها است. 

روزنامه هـا در ایـران چنین مسـئله ای را دنبال 
نمی کنند.

اتکا به مدیریت مدرن و  ■
غیرمتمرکز

متخصصـان دربـاره ی مدیریـت و اقتصاد 
روزنامه هـای آینده در ایـران و جهان معتقدند 
سـازمان روزنامه هـا مجبور اسـت  در آینده با 
بهـره وری باال کار کنند. از طـرف دیگر وجود 
بدنـه ی  می شـود  باعـث  سـایبر  فضـاي 
شـود.  پراکنده تـر  و  کوچک تـر  روزنامه هـا 
مطالـب  اقتصـاد،  بـه  روزنامه هـا  مدیریـت 
اقتصـادي و سـودآوري بیشـتر توجـه نشـان 
می دهنـد و به نظر می رسـد باید بـه مدیریت 
ایـن  باشـد.  متکـی  مـدرن  و  غیرمتمرکـز 
توسـط  عنوان شـده  پیش بینی هـای 
بـه  بایـد  را  پژوهـش  ایـن  در  متخصصـان 
کاهـش فعالیت های غیرحرفـه ای و جهت دار 
در روزنامه هـا افـزود. همچنین اسـاتید در این 

تحقیـق معتقدند با توجه به این که پتانسـیل 
کاهـش  آینـده  در  روزنامه هـا  اقتصـادي 
می یابـد، الزم اسـت تـا روزنامه هـا بـه نقـاط 
ممیـزه خود بیشـتر تمرکز کننـد و نقطه ثقل 
تولیـدات آن هـا باید به تولید ارزان و گسـترده 
معطـوف شـود. آن هـا معتقدند نـوع فرهنگ 
اقتصـادي مـردم در آینـده به رشـد روزنامه ها 
در ایـران کمـک می کنـد امـا آن هـا بایـد به 
روش هـای  و  درآمدزایـی  نویـن  شـیوه های 
خالقانـه در همه بخش هـای تولید و مصرف 
توجه داشـته باشـند. حتی سرآمدان پیش بینی 
کرده انـد درآمدهـاي غیـر مطبوعاتـی هم در 
آینـده رشـد می یابـد، پـس یکـی از منابـع 
تأمیـن و قوت اقتصادي روزنامه ها را تشـکیل 

می دهند.
پیشروی به سمت سرمایه گذاری  ■

غیرمطبوعاتی

درآمـد روزنامه های ایران در بیسـت سـال 

آینـده طبق گفته متخصصـان همچنان بیش 
از همـه بـه تبلیغـات متکـی اسـت اما سـهم 
درآمدهـاي نویـن بسـیار بیشـتر می شـود و 
بـه  روزنامه هـا  الزم،  مالـی  تأمیـن  بـراي 
سـرمایه گذاری های غیـر مطبوعاتـی هـم رو 
 - آینـده  در  نیـز  تبلیغـات  البتـه  می آورنـد. 
بـه  سـایبر-  روزنامه هـای  در  به خصـوص 
سـمت تولیـد اختصاصـی و مخاطـب محـور 
مـی رود. در ایـن مقالـه متخصصـان درباره ی 
توجـه و نحـوه ی تولید مطالـب می گویند که 
افزایـش رویکـرد فردگرایـی باعـث می شـود 
توجه به سـلیقه ها و نیازهاي مخاطب بیشـتر 
تولیـدات  و  مخاطبـان  نقـش  لـذا  شـده 
اختصاصـی و بـا ویرایش هـا و کیفیت هـای 

متفاوت بیشتر رایج شود. 
در ایـران همچـون دنیا تقاضاي رسـانه ای 
افزایـش می یابـد امـا الزم اسـت روزنامه هـا 
نـگاه متفاوتـی به مخاطبـان و شـرایط آن ها 
داشـته باشـند. درعین حال  تمرکز مصرف نیز 
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در حال تغییر اسـت و به ابزارهاي شـخصی و 
همـراه افـراد منتقـل می شـود لـذا نیاز اسـت 
روزنامه هـا کارکردهـای خـود را بـه اوقـات 
شـیوه های  زندگـی  مهارت هـای  فراغـت، 

نگارش خاص و نرم متمایل کنند. 
متخصصـان در ایـن تحقیـق بـا عبـارت 
کارتـل  ایـران  در  می  شـود  »پیش بینـی 

رسانه ای نخواهیم داشت« موافق نبودند.
گسترش استفاده از   ■

تکنولوژی های مدرن و خودکار
نخبـگان دربـاره ی نقـش فّناوری هـا برای  
اقتصـاد روزنامه هـا در  آینـده معتقدنـد اولین 
اهمیـت فّناوری هـا بـراي روزنامه هـای چاپی 
پایـداري  و  مانـدگاري  در  آن هـا  کاربـرد 
روزنامه هاسـت. درحالی که بـراي روزنامه های 
سـایبر رگ حیاتی و عامـل اصلی ایجادکننده 
چنیـن روزنامه هایی اسـت. نقـش دیگري که 
بر طبـق پیش بینی ها عنوان شـده، گسـترش 
صرفـه اقتصـادي و همچنیـن قابلیت هـای 
تکنولوژي همچون سـرعت و دقـت در انجام 
کار اسـت. به همین دلیل متخصصان تحلیل 
می کننـد، اسـتفاده از تکنولوژی هـای مدرن و 
خودکار بسـیار گسـترش می یابد. حتی برخی 
نانـو  همچـون  نویـن  تکنولوژی هـای  از 
می توانـد ماهیت برخی کارهـا به خصوص در 
حـوزه توزیـع و انتقال را متفـاوت کند. در کنار 
این هـا تبلیغـات نیـز بـه ویژگی هـای مـدرن 
بـراي رشـد و تغییـرات خـود اتـکا بیشـتري 

می یابد. 

روزنامه نگاری ایران در پارادایم  ■
دو جهانی شدن 

در ایـن مقالـه متخصصـان در خصـوص 
جایـگاه روزنامه نگاری در جامعـه اطالعاتی و 
معرفتـی شـکل گرفتـه می گویند کـه به نظر 
کمـی  احتمـال  بـا  بتوانیـم  مـا  می رسـد 
روزنامه هـای بین المللـی در وب و به صـورت 
این هـا  کنـار  در  باشـیم.  داشـته  سـایبر 
مقاومت هـای فرهنگـی و حکومتـی در برابـر 
ورود فّناوری هـای نویـن کمتـر می شـود. اما 
طبـق پیش بینی سـرآمدان در این تحقیق، در 
ایـن جامعه اطالعاتی و معرفتی رشـد چندانی 
نخواهیـم داشـت و حتـی ممکـن اسـت در 
باشـیم.  داشـته  هـم  افـت  کوتاه مـدت 
درعین حال بیشـتر متخصصان معتقدند رشـد 
آزادی هـا در آینـده ناگزیـر خواهد بـود، اما به 
نظـر می رسـد در ایـران، یک بـاره و چنـدان 
چشـمگیر نباشـد. به همین دلیل جریـان آزاد 

اطالعات به معناي واقعی و وسـیع آن- حتی 
شـکل  هـم-  ایـران  بیست سـاله  آینـده  در 
چنیـن  در  ایـران  روزنامه نـگاری  نمی گیـرد. 
شـرایطی دچار ویژگی هـای پارادایم دوجهانی 
شـدن و دو فضایـی شـدن در درون جامعـه 
اطالعاتـی اسـت. در ایـن احـوال می بایسـت 
بـراي قرار گرفتن و اسـتفاده از منافع شـرایط 
جهانی شـدن و جامعـه اطالعاتـی که مفاهیم 
سـریع تر  هسـتند،  چسـبیده  هـم  بـه 

عکس العمل نشان دهیم.
کارکرد روزنامه ها با وجود دنیای  ■

مجازی
مسـئله دیگری که پژوهشـگران این مقاله 
آن را دنبـال کرده انـد رابطـه ی بیـن اقتصـاد 
روزنامه هـا و دنیـای مجـازی اسـت. از یـک  
طـرف در پیش بینی هـا به این مسـئله اشـاره 
می شـود کـه بـراي صرفـه اقتصادي بیشـتر 
وابسـته تر  خبرگزاری هـا  بـه  روزنامه هـا 

می شـوند و از طـرف دیگـر به تغییـر در منابع 
تولیـد محتـوي بـه  واسـطه مخاطبان عـام یا 
نخبـگان اشـاره می شـود. در کنـار این هـا بـه 
تفـاوت کاربرد و کارکـرد روزنامه ها می پردازیم 
بـه صورتـی کـه مجبـور می شـوند بـه نقـاط 
ممیـزه خـود تأکید کنند و به همیـن دلیل باید 
گزارش هـای میدانـی خـود را افزایـش دهنـد. 
طـرح ایـن وجـوه مختلـف راهی بـراي معنی 
کـردن شـرایط خـاص دنیـاي امـروز از جمله 
دنیـاي  وجـود  بـا  روزنامه هـا  اقتصـاد  بـراي 
مجـازي و سـایبري اسـت؛ ایـن کـه مفاهیـم 
مجموعـه  یـک  در  همـه،  متضـاد  به ظاهـر 
پیش بینـی بـه وجـود می آیـد، اینکـه وجـوه 
مختلفـی از یک طیـف براي پیش بینـی آینده 
آن مطـرح می شـود، اینکـه در دنیـاي مجازي 
شـرایطی می گذرد و در دنیاي واقعی شـرایطی 
دیگـر و اینکـه ایـن دودنیـا درعین حـال کـه 
باهـم پیوند ناگسسـتنی دارند امـا موقعیت ها و 

پیامدهـاي متفاوتی براي یـک موضوع یا 
اصلـی  نظـر  می آفریننـد؛  محمـل 
متخصصان درباره ی این مسـئله اسـت و 
همـه با توجه بـه پارادایم دوجهانی شـدن 
و دو فضایی شـدن توضیح داده می شـود. 
سـرآمدان  پیش بینی هـای  در  به هرحـال 
به رشـد وسـیع روزنامه های سـایبر اشاره 
 شـده و به تبلیغـات اختصاصـی و تولید با  
به عنـوان عوامـل  متفـاوت  کیفیت هـای 
اصلـی موفقیـت اقتصـادي و مانـدگاري 

روزنامه ها پرداخته  شده است.
روزنامه نگاری مسئله ای همه  ■

جانبه است 
امـا نظـر متخصصـان ارتباطـات درباره 
سیاسـت ها و برنامه های پیشـنهادی برای 
تحقیـق  ایـن  در  ایـران  روزنامه نـگاری 
مسـائل  معتقدنـد  آنهـا  چیسـت؟ 
روزنامه نگاری مسـائلی همه جانبه اسـت و 
تـا جامعـه مـدرن نشـود، نمی تـوان رشـد 
روزنامه ها را انتظار داشـت. محققان در این 
مقالـه به چند نکته مهم اشـاره کرده اند؛ در 
اقتصـاد روزنامه هـا اولین و مهم ترین بحث 
مانـدگاري آن هاسـت کـه مجبور هسـتند 
به تمامـی نقـاط قـوت خـود توجـه کامـل 
داشـته باشند. دوم، مسـئله درآمدزایی است 
کـه بایـد حتمـا با توجـه ویژه بـه مخاطب 
به عنـوان هـدف اصلـی و بـا توجـه بـه 
مختصـات و ویژگی هـای امـروز مخاطـب و 
خواسـت و نیازهـاي او در دنیاي مجازي-واقعی 
امـروز انجـام گیـرد. مسـئله سـوم هزینه هـای 
رسـانه ای اسـت کـه ایـن موضـوع از اهمیـت 
کاربـرد  چراکـه  اسـت  برخـوردار  کمتـري 
تکنولوژی هـا در ایـران حداقـل در ایـن حـوزه 
چاره سـاز بوده و از طرف دیگر حضور مخاطبان 
به عنـوان تأمین کننـدگان منابـع مالـی و محتوا 
کمک دیگري در این زمینه اسـت. مسئله مهم 
آن اسـت کـه در حـوزه توزیع و انتقـال در ایران 
مشـکالت بزرگی وجـود دارد اما کمترین توجه 
هـم بـه همـان بخـش اسـت و انتظـار رشـد 

چندانی را هم نداریم.
در بخـش دیگری از این مقاله پژوهشـگران 
چنـد ایده را طبق توافق متخصصان این رشـته 
بـرای آینـده ی روزنامه نـگاری ایـران ترسـیم 
در  تبلیغـات  زیـاد  به احتمـال    -1 کرده انـد؛ 

روزنامه هـای سـایبر و الکترونیـک بـه سـمت 
تولید اختصاصی و مخاطب محور برود.

 2- روزنامه نـگاری کاغـذي در 20 سـال 
آینـده از میان نخواهـد رفت اما بـا وجود رقابت 
و تعامـل همزمان فعلـی، سـهم روزنامه نگاری 
سایبر و الکترونیک بسیار بیشتر از روزنامه نگاری 

چاپی خواهد بود.
 3- روزنامه نـگاری در ایـران بـه علت فقدان 
ساختارهاي سیاسی و اجتماعی مناسب نهادینه 
همه جانبـه  توسـعه  ازایـن رو  و  نمی شـود 
روزنامه نـگاری در ایـران منـوط بـه توسـعه و 

مدرن شدن جامعه است.
4- روزنامه نـگاری تخصصـی و فراوانـی آن 
رشـد  عمومـی  روزنامه نـگاری  بـه  نسـبت 

قابل توجهی در آینده خواهد داشت.
بیـن  همـکاري  آینـده  روزنامه نـگاری   -5
روزنامه نـگاران حرفـه ای و غیرحرفه ای اسـت و 
به این ترتیب سـهم مخاطبـان در تولید محتوای 
بیشـتر و منابـع خبـري گسـترده تر و متنوع تـر 

می شود.
6- شـیوه های نویـن درآمدزایـی روزنامه هـا 
)فروش محتواي آموزشـی، تجدید سـاختارهاي 
اقتصـادي، فـروش محتـواي آنالیـن، فـروش 
محصوالت آرشـیوي و عکـس و... ( با توجه به 
روش هـای خالقانـه و جدید، گسـترش خواهد 

یافت. 
ایـران،  چاپـی  روزنامه نـگاری  آینـده  7-در 
سیسـتم توزیـع تغییـر چندانـی نخواهد کـرد و 
بااینکـه هزینـه توزیـع کاهـش پیـدا می کنـد 

توزیع هوشمند و پیشرفته نخواهیم داشت.
سانسـور  و  دولـت  کنتـرل  و  نظـارت   -8
روزنامه هـا هرچنـد با شـیب کم، امـا ضعیف تر 

می شود و خط قرمزها محدودتر می شوند.
9- روزنامه نـگاری چاپـی بـراي مانـدگاري 
بهتـر و طوالنی تـر به سـمت نقاط ممیـزه خود 
بـا دیگـر رسـانه ها به خصـوص بـا روزنامه های 

الکترونیک حرکت می کند.
بـه  دولتـی  یارانه هـای  و  سوبسـید   -10 
مطبوعات در آینده، هدفمند شده و حمایت های 
کمک هـای  سـمت  بـه  آینـده  در  اقتصـادي 

غیرمستقیم کنترل شده می رود.
11-عمده تریـن بخـش درآمـد روزنامه های 
الکترونیکـی و چاپـی در آینـده همچنـان بـه 

تبلیغات و آگهی متکی خواهد بود.


در اقتصاد روزنامه ها  اولین 
و مهم ترین بحث ماندگاري 
آن هاست که مجبور هستند 

به تمامی نقاط قوت خود توجه 
کامل داشته باشند. دوم، مسئله 

درآمدزایی است که باید 
حتما با توجه ویژه به مخاطب 

به عنوان هدف اصلی و با توجه 
به مختصات و ویژگی های 

امروز مخاطب و خواست و 
نیازهاي او در دنیاي مجازي-

واقعی امروز انجام گیرد
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معتقــد اســت انــواع اقدامــات و ابتکارهــا و اختالفات 
ــا در  ــه م ــد ک ــان می ده ــات نش ــوزه ارتباط در ح
ــای  ــررات کل حوزه ه ــن و مق ــازی قوانی ــال بازس ح
ــدان و  ــاری، حقوق ــر انص ــتیم. باق ــات هس ارتباط
ــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی در  عضــو هیئ
ــج  ــاره ی پن ــانه« درب ــفقنا رس ــا »ش ــو ب گفت وگ
ــران  ــات در ای ــا ارتباط ــانه ی ــوق رس ــش حق چال
ــد  ــه بای ــی ک ــرض های ــد و پیش ف ــث می کن بح
ــوان  ــا بت ــود ت ــل ش ــا حاص ــاره ی آنه ــی درب اجماع
وضعیــت رســانه  ها را در کشــور بهبــود بخشــید. او 
عــالوه بــر نقــش صنــف روزنامه نــگاران و حاکمیــت، 
بــر اهمیــت نقــش مخاطبــان هــم تأکیــد می کنــد: 
جامعــه بــه دلیــل آن کــه از منافــع آزادی مطبوعــات 

ــا  ــک ها ی ــی از ریس ــد بخش ــود، بای ــع می ش منتف
ــل  ــل و متحم ــز متقب ــوزه را نی ــن ح ــای ای هزینه ه
شــود. عــالوه بــر اینهــا مشــخص و انتخــاب کــردن 
ــی  ــا همگرای ــانه ای ی ــان انگاری رس ــرد یکس رویک
ــاری در  ــد. انص ــم می دان ــیار مه ــانه ای را بس رس
بررســی چالش هــای پیــش رو، همــه ی نــکات را در 
بــه  دیده بانــی  نقــش  بازگردانــدن  راســتای 
ــه  ــرا ک ــد چ ــل می کن ــور تحلی ــانه ها در کش رس
ــه جــای برخوردهــای ســاختاری و  ــد اســت ب معتق
ــا یــک  ــا فســاد، ب ــرای برخــورد ب ســخت افزاری ب
کار نرم افــزاری خیلــی ســاده یعنــی فراهــم کــردن 
بســتر الزم بــرای دیده بانــی رســانه ها بــر مســائل 

می توان مشکل را حل کرد. 

باقر انصاری:

بستر مناسب برای 
دیده بانی رسانه ها 

فراهم شود

به نظر شما مهمترین چالش های  ■
حقوق رسانه یا ارتباطات در ایران 

در آینده چه خواهد بود؟
در چنـد سـال اخیـر ابتکارهـای قانونـی 
متعـدد در قالب طـرح قانونی یـا الیحه که با 
هدف اصالح قوانین مطبوعات، صدا و سـیما، 
تبلیغـات بازرگانـی و دیگـر قوانیـن و مقررات 
آن  از  حاکـی  گرفته انـد؛  رسـانه ای صـورت 
هسـتند که نظام حقوقی حاکم بر رسـانه های 
کشـور با شـرایط روزگار و نیازهای توسـعه ای 
کشـور سـازگار نیسـتند و باید بازنگری شوند. 
فضـای  حـوزه  در  مقـررات  تنظیـم  اکنـون 
حـوزه  اساسـی  چالش هـای  از  مجـازی 
ارتباطات اسـت. انـواع نهادها بـرای مدیریت 

ایـن فضا فعالیت می کننـد و گاهی اختالفات 
اساسـی دارند. برای مثال، صداوسـیما، وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و وزارت ارتباطات 
دربـاره ایـن کـه صـوت و تصویـر فراگیـر در 
فضـای مجـازی چیسـت و مدیریـت آن بـه 
عهـده چه مرجعی اسـت، اختالف نظـر دارند. 
انـواع اقدامات و ابتکارهـا و اختالفات در حوزه 
ارتباطـات نشـان می دهـد کـه مـا در حـال 
بازسـازی قوانیـن و مقـررات کل حوزه هـای 
ارتباطات هسـتیم. به نظر می رسـد ابتکارها و 
تقنین هـای پیش رو، تغییـری در وضع موجود 
ایجـاد نخواهند کـرد مگر آنکه بـه چند نکته 
و سیاسـت اساسـی توجه کافی صورت گیرد. 
در واقـع، سیاسـت های کلـی جدیـدی بـرای 

وضـع  و  کشـور  رسـانه ای  نظـام  بازسـازی 
قوانیـن رسـانه ای مطلـوب الزم اسـت، یعنی 
نظـام  یـک  کارویژه هـای  از  کـه  قوانینـی 
رسـانه ای کارامـد حمایـت کنـد. بـرای مثال 
رسـانه ها  اساسـی  کارویژه هـای  از  یکـی 
رسـانه های  دیده بانـی  اسـت.  دیده بانـی 
همگانـی در کشـور مـا بـا موانع و اشـکاالت 

مختلف مواجه است.

این که می گویید رسانه های ما  ■
در ایران نقش دیده بانی ندارند، آیا 
به خاطر نگاه حاکمیتی و دولتی به 

رسانه ها نیست؟
بلـه، عمدتـا بـه دلیل ایـن نگاه اسـت. به 

هزینه ها و منافع یک نظام رسانه ای را 
باید بین رسانه ها و مخاطبان توزیع کرد

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی عکس: روزبه فوالدی 
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همین دلیل، تنظیم مناسـبات دولت و رسـانه، 
نظـام  طراحـی  در  مهـم  مسـائل  از  یکـی 
رسـانه ای هر کشـور و بلکه مهمترین مسـئله 
اسـت. دولـت بـه معنـای حاکمیـت مـد نظر 
اسـت. بر این اسـاس، می توان سـه الگو را در 
کشـورهای مختلـف جهـان مشـاهده کـرد. 
برخـی دولت هـا، نظـام رسـانه ای کشـور را 
بـرای خدمـت بـه خـود و در طـول دولـت 
دولت هـا،  نـوع  ایـن  در  کرده انـد.  تعریـف 
رسـانه ها دسـتگاه تبلیغاتـی دولـت و در حکم 
شـیپور دولت هستند. دسـته دوم، دولت هایی 
هسـتند کـه رسـانه ها را در کنـار قـوای سـه 
گانـه و بـه عنوان قوه چهارم تعریـف کرده اند. 
در ایـن دولت هـا، رسـانه ها در عـرض دولـت 
هسـتند و دولـت در بیـان و نشـر مطالـب، 
اشـراف و تقدمـی بـر آنهـا نـدارد. در نتیجـه، 
رسـانه ها حـق دارند در نقـد دولت و خـارج از 
خواسـته های دولت بگویند و بنویسـند. دسته 
سـوم، دولت هایی هسـتند که بین رسانه های 
مختلـف تفکیـک قایـل شـده اند. گونـه ای از 
آنهـا را در طـول دولـت و گونه ای دیگـر را در 
عـرض دولـت تعریـف کرده انـد. نظام هـای 
رسـانه ای سـه گانـه مذکـور را می تـوان بـه 

ترتیب اقتدارگرایانه، آزاد و نیمه آزاد نامید. 
البتـه، پذیـرش الگـوی نظـری خـاص از 
سـوی یک دولت به معنـای رعایت دقیق آن 
در عمـل نیسـت. ممکـن اسـت دولتـی کـه 
نظـام رسـانه ای را در عـرض خـود تعریـف 
کرده اسـت در عمل، حسـب اوضـاع و احوال 
بخواهد در رسـانه ها مداخله کـرده و آنها را به 
خدمـت بگیرد. در این صـورت، دو عامل مهم 
می توانـد از اسـتقالل رسـانه ای حمایت کند: 
نخسـت، وجود یـک قوه قضائیه مسـتقل که 
اسـتقالل  بـه  دولـت  تعـرض  صـورت  در 
رسـانه ها به کمـک روزنامه نگاران و رسـانه ها 
آمـده و از الگوی نظری پذیرفته شـده دفاع و 
حمایت کند و دوم، وجود یک نظام رسـانه ای 
متکثـر از نظـر مالکیـت و نهاد تنظیـم کننده 
مسـتقلی کـه مانـع از انحصـار و تمرکـز در 

حوزه رسانه ها بشود. 
قانـون  متمـم  برخـالف  مـا،  کشـور  در 
اساسی مشـروطیت و پس از اصالح نخستین 
قانـون مطبوعـات کـه بـا اقتبـاس از قانـون 
مطبوعـات فرانسـه تدویـن شـده بـود، نظام 

رسـانه ای به عنـوان ابـزاری در خدمت دولت 
و در طـول دولـت تعریـف شـد. در طـول این 
مـدت بیش از یکصد سـاله، فـراز و فرودهای 
زیـادی بـر ایـن نظام گذشـته اسـت ولـی در 
نهایـت امـر، تغییـر مهمـی در آن صـورت 
نگرفتـه اسـت. بـرای مثـال، بررسـی تاریـخ 
تحـول قواعـد ناظـر بـر مطبوعـات، نشـان 
می دهـد که مسـائل عمده و مهـم مطبوعات 
کشـور، کـم و بیـش، همـان مسـائل یکصد 

سال پیش است. 
بـه عقیـده مـن اولیـن تأمـل اساسـی در 
اصالح نظام رسـانه ای، همین موضوع اسـت. 
ابـزار،  رسـانه ها  می خواهیـم  همچنـان  آیـا 
شـیپور و بـوق دولـت باشـند؟ تا به حـال که 
ایـن گونه بـوده، آیا نتایج مثبتی حاصل شـده 

است؟ 

امیدی برای تغییر این نگاه  ■
می بینید؟

چـاره ای نداریـم. چـون بـه نظـر مـن در 
نظـام  رسـانه ای،  نظـام  موجـود،  رویکـرد 
کارامـدی نبـوده و آسـیب های زیادی داشـته 
اسـت. البته در همه مدل های رسـانه ای حتی 
را در عـرض دولـت  آنهایـی کـه رسـانه ها 
بـه  بیـش  و  دولـت کـم  تعریـف کرده انـد، 
صورت مسـتقیم یا غیر مسـتقیم نظارت های 
خـاص خـود را بر رسـانه ها اعمـال می کند و 
شـکی در ایـن وجـود نـدارد. ولـی مسـئله، 
شـدت و ضعف و میـزان دخالت و کنترل های 
دولـت اسـت. ایـن امـر در برخـی کشـورها 
بسـیار پنهانـی، غیرمسـتقیم و نامحسـوس 
صـورت می گیـرد و در برخی دیگر از جمله در 
کشـور ما بسـیار آشـکار و عریان و مسـتقیم. 
تفـاوت در اینجاسـت. در کل، تجربه بشـری 
اثبـات کرده اسـت که تعریف همـه یا بعضی 
از رسـانه ها در عـرض دولت، بـه دلیل فواید و 
مزایـای بسـیاری کـه در حوزه هـای مختلف 
سیاسـی، اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی دارد 
بـر منافـع نظام هـای رسـانه ای کـه در طول 
دولـت تعریف شـده اند، برتـری آشـکار دارند. 
برای مثال، فسـاد در این کشـورها بسـیار کم 

است. 

چه چالش دیگری در زمینه ی  ■

آینده ی حقوق رسانه وجود دارد؟
چالـش بعـدی، تنظیم مناسـبات مـردم یا 
مخاطبان و رسـانه ها اسـت. نکته مهم در این 
می خواهیـم  مـا  آیـا  کـه  اسـت  آن  زمینـه 
هزینه هـا و منافع یک نظام رسـانه ای )آزادی 
بیـان، آزادی انتقـاد، هتـک حرمـت، نقـض 
...( را بیـن رسـانه ها و  حریـم خصوصـی و 
مخاطبـان توزیع کنیم یـا می خواهیم بگوییم 
رسـانه ها کنشـگران و منتفعـان اصلـی ایـن 
نظـام هسـتند، پس همه ی هزینه هـا هم باید 
متوجـه آنهـا باشـد یـا این کـه مـردم را هـم 
رسـانه ای  فعالیت هـای  ذی نفـع  و  کنشـگر 
می دانیـم کـه بایـد هزینه هـای مرتبـط را نیز 
بپردازنـد؟ البته منظور از هزینـه، هزینه مادی 
نیسـت. منظـور عهـده دار شـدن مسـؤلیت و 
تعهد و تکلیف در نظام رسـانه ای اسـت. برای 
مثـال، تحمـل هزینه هـا و نتایـج ناشـی از 
زودبـاوری یـا سـاده لوحی یـا نداشـتن سـواد 
اول، دولـت  واقـع، در فـرض  در  رسـانه ای. 
هزینـه خاصی بر مخاطبـان تحمیل نمی کند 
و کل هزینه هـای ایـن نظـام را بـر رسـانه ها 
گمـراه  مـردم  می گویـد  می کنـد.  تحمیـل 
می شـود،  مشـوش  ذهن شـان  می شـوند، 
را  اکاذیـب  از  واقعیت هـا  قـدرت تشـخیص 
ندارند و باید از نشـر هرگونه اکاذیب و شـایعه 
پیشـگیری کـرد و ...؛ در ایـن رویکـرد، دولت 
می خواهد همیشـه مواظب مردم یا مخاطبان 
باشـد و از این رو، نگاه قیم مآبانه رسـانه ای در 
کشـور شـکل می گیـرد و در همـه جـا یـک 
مقـام دولتی باید باشـد تـا رسـانه ها را کنترل 
کنـد کـه مبادا بـه مخاطبـان یا مردم آسـیب 
برسـد و گمـراه شـوند. نتیجـه ایـن رویکـرد، 
محدودیت هـای زیاد در حـوزه ی فعالیت های 

رسانه ای است.
در فرض دوم، دولت بخشـی از هزینه های 
نظـام رسـانه ای را بـر عهـده مخاطبـان قرار 
بـه  تـا  از مخاطبـان می خواهـد  و  می دهـد 
سـهم خـود از خودشـان در برابـر اطالعات و 
بیان های رسـانه ای حفاظـت کنند یا مفروض 
می گیـرد کـه مخاطبـان توانمنـدی و سـواد 
رسـانه ای الزم را در برابـر رسـانه ها دارند-جز 
کـودکان کـه بایـد از آنهـا حمایـت شـود. در 
نتیجـه، دولـت در قبـال مطالـب و بیان هایی 
کـه یک مخاطـب معمولی و متوسـط جامعه 

بایـد از خودش در برابر آثار سـوء آنها حفاظت 
کنـد یـا فـرض بـر ایـن اسـت کـه حفاظت 
می کنـد مسـؤلیتی بر عهـده ی رسـانه ها قرار 
نمی دهـد. از همیـن رو از میـزان کنترل هـا و 
نظارت هـای دولـت بـر رسـانه ها تـا حـدی 

کاسته می شود.
برداشـت مـن از مجموع قوانیـن و مقررات 
کل  کـه  اسـت  ایـن  کشـورمان  رسـانه ای 
مسـئولیت را متوجه رسـانه ها و روزنامه نگاران 
کرده اسـت. پیش فـرض نظام صـدور مجوز 
مختلـف  حوزه هـای  در  مـا  قوانیـن  کـه 
فعالیت های رسـانه ای پذیرفته انـد، همین امر 
اسـت و بـر همیـن اسـاس اسـت کـه انـواع 
روش های کنترل پیشینی محتویات رسانه ای 
و  منافـع  مـن  عقیـده  بـه  انجـام می شـود. 
هزینه هـای فعالیت های رسـانه ای در کشـور 
مـا بـه نحـو منصفانه و درسـتی توزیع نشـده 

است.

این به ساختار فرهنگی ما  ■
برنمی گردد؟

بـه نظـر مـن سـاختار فرهنگـی ما نیـز تا 
حـد زیـادی تابعی از سـاختار و نگاه سیاسـی 
اسـت. امـا آیـا مـا می خواهیـم ایـن رویـه را 

اصالح کنیم یا نه؟ 

فکر می کنید نقطه شروع کجا  ■
است؟ 

از  بسـیاری  خـالف  بـه  مـا  کشـور  در 
کشـورهای توسـعه یافتـه، دولت یک سـری 
اخبـار و اطالعـات مهـم را بـه صـورت قوی 
کنتـرل می کنـد و در یـک سـری حوزه ها که 
اتفاقـاً بایـد کنترل کنـد، کنتـرل نمی کند. به 
عنـوان مثـال در حـوزه تبلیغـات کـه کاًل بـا 
هـدف تأثیرگـذاری بـر مخاطـب اسـت و در 
کشـورهای مختلـف جهـان قوانیـن و سـاز 
وکارهـای جدی برای کنترل آنهـا وجود دارد، 
کنترل خاصی در کشـور ما انجام نمی شـود و 
چه بسـا حوزه ی تبلیغات تجاری در کشـور ما 
آزادتـر از هـر کشـور لیبـرال دنیـا اسـت. یـا 
دربـاره ی بیان هایـی کـه اثـر شـدید بـر روی 
کـه  بیان هایـی  مثـل  اشـخاص می گذارنـد 
بـرای مخاطبـان کـودک پخش می شـوند و 
بایـد کنترل شـوند، کنتـرل خاصی مشـاهده 

نمی شـود. امـا در حوزه هایـی مثـل بیان های 
سیاسـی یا اجتماعـی یا فرهنگـی که مطالب 
غالبـاً به عمـوم برمی گردند و نفـع عمومی در 
آنهـا وجـود دارد و بـه همیـن دلیـل کنترل ها 
بیشـترین  مـا  باشـد،  محـدود  بسـیار  بایـد 
کنترل هـا را داریـم. بـه نظـر من ایـن رویه  و 
رویکـرد بایـد اصالح شـود. باید بدانیـم کدام 
کـدام  از  و  کنیـم  کنتـرل  را  بیان هـا  نـوع 

مخاطب مواظبت کنیم. 

به جز اینها چه مسئله ی دیگری  ■
وجود دارد؟

نکته سـوم، تنظیم مناسـبات بین اصحاب 
رسـانه بـا یکدیگـر و رسـانه ها بـا یکدیگـر 
اسـت. بـرای ایـن تنظیـم هـم بایـد بـه یک 
جمع بنـدی برسـیم که آیـا ما نظـام حرفه ای 
رسـانه ای می خواهیـم یـا خیر؟ نظـام صنفی 
رسـانه ای را می خواهیـم یـا خیـر؟ هـر دو را 
می خواهیـم یـا یکـی از این هـا؟ هـر کـدام 
مقدمـات و لوازمـی دارند. به عنـوان مثال اگر 
ما نظام حرفه ای رسـانه ای بخواهیـم، افرادی 
غیـر از متخصصـان حـوزه ارتباطـات نبایـد 
اصـواًل کار روزنامه نـگاری انجام دهند. شـاید 
یکـی از دالیـل ضعـف جریـان اطالعـات در 
کشـور مـا یـا نبـود تنـوع الزم در بیان هـای 
رسـانه ای یا انتشـار مطالب مملو از اشتباهات 
در برخـی رسـانه های مـا، غیرحرفـه ای بودن 

افـراد فعـال در ایـن حـوزه باشـد. گاهـی بـا 
روزنامه نگارانـی مواجـه هسـتیم کـه دربـاره 
موضـوع مصاحبه تخصصی حتی بلد نیسـت 
چنـد سـوال سـاده طـرح کنـد. این وضـع در 
صداوسـیما نیز به دلیل اقتضائـات خاص این 
رسـانه و بسـیاری دیگـر از رسـانه های مـا 
مشـهود اسـت. در حـوزه ی خبرگزاری هـا و 
پایگاه هـای خبـری بخـش عمـده مطالـب 
منتشـر شـده، عیناً کپـی از یکدیگـر و کاماًل 
فاقـد کوچکتریـن  تکـراری هسـتند. حتـی 
نظـام  هسـتند.  متفـاوت  تفسـیر  و  تحلیـل 
حرفـه ای یعنی افرادی کـه تخصص و تجربه 
کـه  دارنـد  صالحیـت  افـراد  ایـن  دارنـد، 

 در حوزه تبلیغات که 
کاًل با هدف تأثیرگذاری 

بر مخاطب است و در 
کشورهای مختلف جهان 

قوانین و ساز وکارهای 
جدی برای کنترل آنها 

وجود دارد، کنترل 
خاصی در کشور ما 

انجام نمی شود و چه بسا 
حوزه ی تبلیغات تجاری 

در کشور ما آزادتر از هر 
کشور لیبرال دنیا است
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جهت گیری های جناحی دارد، شاید 
کار سختی باشد که روزنامه نگاران 
دو جناح در کنار هم قرار بگیرند... 

بـه همیـن جهـت ایجـاد ایـن نظـام در 
کشـوری هماننـد کشـور مـا مسـتلزم وضـع 
در  حرفـه ای  نظام هـای  اسـت.  قانـون 
کشـورهای مختلـف جهـان حسـب سـنت 
سیاسـی و فرهنـگ حقوقی آن کشـور ایجاد 
شـده اسـت. در برخی کشـورها، بـدون وضع 
قانـون اصحاب رسـانه موفق شـده اند نظامی 
را ایجاد کنند که بسـیار به آن پایبند هسـتند. 
در برخـی دیگـر -کـه عمومـاً کشـورهای در 
حال توسـعه هسـتند- قانـون، روزنامه نگاران 
یـا سـایر دارنـدگان مشـاغل رسـانه ای را دور 
هـم جمـع کرده اسـت. ایجـاد نظام بـا قانون 
انجام شـده امـا ادامه ی حیـات آن به خودش 
واگذار شـده اسـت. در کشـور ما، مـدل اول تا 
کنـون جـواب نداده اسـت ولی مـدل دوم کم 

و بیش موفق بوده است. 

عالوه بر اینها، چه چالش دیگری  ■
وجود دارد؟

چالـش چهـارم، تنظیـم نظام مسـئولیت و 
واکنـش در برابـر بیان اسـت که یـک نکته و 
بحـث اساسـی دارد. ایـن نکتـه اساسـی آن 
اسـت که در حوزه فعالیت های رسـانه ای ما با 
حـرف یا سـخن و بیـان کار داریـم. اگر افعال 
را بـه قـول و فعـل یـا حـرف و عمل تقسـیم 
کنیـم، آنچـه در نظـام رسـانه ای مهم اسـت 
حـرف یـا قول اسـت. اصـل بحث این اسـت 
کـه چـرا می گوییـم آزادی بیـان و نمی گوییم 
آزادی فعـل. نکتـه بعـدی، اگر ایـن دوگانه را 
بپذیریـم کـه ایـن دو بـا هم فـرق دارنـد، آیا 
همـان احکامی کـه برای یک عمـل در عالم 
واقـع اجرا می شـود، برای عالم بیـان هم باید 
باشـد؟ یـا در حـوزه ی بیان هـا، برخوردهـای 
دولـت و واکنش هـا بایـد خفیف تـر باشـد. در 
حـوزه ی عمـل اگر کسـی کاری انجـام دهد 
)ضرب و شـتم، تخریب و...( عموم اشـخاص 
جامعـه می تواننـد بگوینـد کار بـدی انجـام 
شـده، بـه دیگـری ضـرر وارد شـده و بایـد 

جبران یا مجازات شود. 
آیـا در حـوزه بیـان هم ایـن گونه اسـت؟ 
وقتـی کسـی حرفـی می زنـد از کجـا بدانیـم 

ایـن حرف بـه دیگـران ضـرر زده یا نـزده. با 
چـه معیارهایـی ارزیابی می شـود تـا بخواهیم 
کنیـم.  مجـازات  یـا  کنتـرل  را  فـرد  ایـن 

کشـورهایی که نظـام رسـانه ای قـوی دارند، 
حـوزه ی بیـان را از عمـل جـدا کرده انـد و 
احـکام حوزه بیـان خیلی خفیف تـر، ظریف تر 
و مالیم تـر اسـت تـا حـوزه فعـل. بـه خالف 
کشـورهایی کـه آگاهانه بیان را در مقایسـه با 
عمـل آزادتـر دانسـته و از آزادی بیـان دفـاع 
کرده انـد، قانونگـذار مـا تفـاوت خاصـی بین 
احـکام حـرف و عمـل قایل نشـده اند و حکم 

عمـل را بر حـرف بار کرده و گاهـی نیز برای 
را  شـدیدتری  واکنش هـای  حـرف،  صـرف 
پیش فـرض  ایـن  اسـت.  کـرده  تجویـز 
مناقشـه آمیز دولتمردان که مردم یا مخاطبان 
تأثیـر  می شـوند  یـا  می بیننـد  آنچـه  از 
می پذیرنـد، منجـر بـدان شـده کـه دربـاره ی 
نفـوذ و تأثیرگـذاری حرف و رسـانه ها، مبالغه 
شـود و در نتیجـه، کنترل هـا و واکنش هـا در 
قبـال بیان هـای رسـانه ای، غیرواقع بینانـه و 
نامتناسـب شـود. به نظـرم عوامـل مختلف و 
متعـددی که در تأثیـر کالم و تبدیل حرف به 
عمـل مدخلیـت دارند، نادیـده گرفته شـده و 
همـه بـار مسـئولیت و در نتیجـه، کنتـرل و 
محدودیـت یـا بر وسـیله بیـان یا بـر گوینده 

بیان وارد شده است. 
در حـال حاضـر احـکام پیش بینـی شـده 
حـرف را خیلی جدی تر از عمل گرفته اسـت. 
در حالـی کـه حـرف، حـرف اسـت و خیلـی 
جاهـا نیـازی بـه واکنـش در قبـال آن وجـود 
نـدارد. برای آنچه اثر نـدارد، چرا باید عصبانی 

شویم و واکنش شدید نشان دهیم؟ 

آیا این نوع برخورد ناشی از نگاه  ■
سنتی و فرهنگ جامعه نیست؟ 

ــال  ــرد. مث ــأت می گی ــگاه نش ــن ن از ای
ــرف  ــات ح ــه در مطبوع ــرادی ک ــرای اف ب
ــده ایم و  ــل ش ــت قائ ــی اهمی ــد خیل می زنن
فکــر می کنیــم ایــن حرف هــا اثرگــذار 
هســتند و ســریعاً واکنــش نشــان مــی دهیم. 
اگــر قــرار بــود بــرای هــر حــرف در کشــور 
واکنــش نشــان دهیــم حــرف کــه زیــاد زده 
می شــود ولــی خیلــی از ایــن حرف هــا 
هیــچ تأثیــری ندارنــد و چــه بســا نــه خوانده 
ــس  ــوند. پ ــنیده می ش ــه ش ــوند و ن می ش
چــه لزومــی دارد واکنش هــای تندی نســبت 
بــه ایــن نــوع حرف هــا داشــته باشــیم. از آن 
طــرف هــم دربــاره ی عمــل خیلــی خفیف و 
تــوأم بــا قصــور عمــل می کنیــم. بــه عنــوان 
مثــال برخــی تقلب هــا یــا فســادها یــا 
ــی و منظــر انجــام می شــود  ــم در مرئ جرای
ولــی هیــچ واکنــش و اقدامــی در ایــن زمینه 
انجــام نمی شــود. برخــالف بســیاری از 
کشــورها، واکنــش مــا در قبــال حــرف 
ــه  ــول نیســت. ب ــوازن و معق متناســب و مت



روزنامه نـگار نامیـده  شـوند. ایـن فـرد کارت 
خبرنـگاری دریافـت می کنـد. ایـن فـرد بـه 
مصاحبـه مطبوعاتـی و سـفر خارجـی اعـزام 
نظـام  حمایت هـای  از  فـرد  ایـن  می شـود. 
صنفـی برخـوردار می شـود و امنیـت شـغلی 
پیـدا می کند و مثـاًل بیمه تأمیـن اجتماعی یا 
بیمـه بیـکاری دریافـت مـی کند. مـا فعال نه 
نظـام حرفـه ای رسـانه ای داریـم و نـه نظـام 
صنفـی رسـانه ای. بین ایـن دو تفـاوت وجود 
دارد. نظام صنفی از روزنامه نگاران و رسـانه ها 
در وضـع موجـود حمایـت می کنـد و عمدتـًا 
نظـام  امـا  اسـت  صنفـی  نیـز  حمایت هـا 
حرفـه ای، اگر دنبال آن باشـیم وضـع موجود 

را بسیار اصالح می کند.

خب تصمیم گیری این مسئله  ■
تا حدی به خود روزنامه نگاران 

برمی گردد چون بدنه جامعه 
روزنامه نگاری ایران این گونه 
نیست که همه حرفه ای باشند 

یا روزنامه نگاری را به عنوان کار 
حرفه ای خود در نظر بگیرند.

بلـه. پرسـش همین اسـت که آیـا حوزه ی 
فعالیـت  یـک  را  روزنامه نـگاری  فعالیـت 
حرفـه ای و تخصصـی می دانیم یـا آماتوری؟ 
همـه می تواننـد روزنامه نـگار باشـند یـا خیر؟ 
البتـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش نبایـد بیـن 
آزادی روزنامه نـگاری و آزادی بیان خلط کرد. 
آزادی بیـان از حقـوق بنیادی هر فرد اسـت و 
و  هسـتند  برخـوردار  بیـان  آزادی  از  همـه 
داشـته  روزنامه هـا  در  یادداشـت  می تواننـد 
امـا  باشـند.  داشـته  وبـالگ  یـا  باشـند 
شـغل  آزادی  عنـوان  ذیـل  روزنامه نـگاری 
تعریـف می شـود نـه آزادی بیـان؛ هـر چنـد 
دوام  و  قـوام  نمی توانـد  بیـان  آزادی  بـدون 
داشـته باشـد. بنابراین، ممکن اسـت مثل هر 
شـغل دیگـر مسـتلزم نظـم و نظـام حرفه ای 
کـه  برسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  اگـر  باشـد. 
روزنامه نـگاری یـک کار و حرفـه اسـت و نـه 
یـک فعالیـت همگانـی، آن وقـت وضعیـت 
ایـن  صاحبـان  و  روزنامه نـگاران  اقتصـادی 
حرفـه بسـیار ارتقـا پیـدا می کنـد و درآمـد 
نظیـر  خبـری  بنگاه هـای  و  روزنامه نـگاران 
افـراد  می یابـد.  افزایـش  خبرگزاری هـا 

حرفـه  وارد  نمی تواننـد  غیرحرفـه ای 
روزنامه نگاری شـوند و منافع شـاغالن اصلی 
ایـن حرفـه را عایـد خـود کننـد. همانطور که 
اشـاره کـردم در حال حاضر ما نظـام حرفه ای 
رسـانه ای نداریـم اما آیا نباید داشـته باشـیم؟ 
پاسـخ این پرسـش را باید علمای ارتباطات و 
صاحب نـام  رسـانه های  و  روزنامه نـگاران 

بدهند. 

چگونه می توان این را در قوانین  ■
در نظر گرفت؟

هدف الیحه ی نظام رسـانه ای کشور - در 
حال بررسـی در دولت - همین اسـت. اگر به 
نتیجـه برسـد، هـدف اصلـی اش ایجـاد نظام 
حرفـه ای و نظـام صنفـی رسـانه ای کشـور 

است. 

این کار به چه صورتی انجام  ■
می شود؟

دنبـال  الیحـه  ایـن  کـه  طـور  آن  اگـر 
می کنـد، پذیرفتـه شـود کـه روزنامه نـگاری 
یـک حرفـه اسـت؛ از ایـن بـه بعد هر کسـی 
)بـه  روزنامه نـگاری  حـوزه  وارد  می خواهـد 
بایـد صالحیت هـا و  مفهـوم حرفـه( شـود، 
رشـته ی  مثـال  باشـد.  داشـته  شـرایطی 
روزنامه نـگاری و علوم ارتباطات خوانده باشـد 
یـا تجربه چنـد سـال فعالیـت روزنامه نگاری 
داشـته باشد. تمام کسـانی که به عنوان دبیر، 
سـردبیر و مدیرمسـئول در این حـوزه انتخاب 
می شـوند، بایـد در این حوزه حرفه ای باشـند. 
صاحـب امتیـاز می توانـد غیرحرفـه ای باشـد 
ولـی سـردبیر، دبیـر، خبرنگار و مدیرمسـئول 
نبایـد غیرحرفه ای باشـند. البته بـه عقیده من 
اگـر چنین نظامی پذیرفته شـود بایـد به تمام 
فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  اآلن  کـه  کسـانی 
می کننـد، فرصتـی مناسـب داده شـود تا خود 

را با وضعیت مطلوب تطبیق دهند. 

یعنی در قانون در نظر گرفته  ■
می شود رسانه ها حق ندارند چنین 

افرادی را به رسانه وارد کنند؟ 
بـه عنوان مثال در حوزه مهندسـی، کسـی 
می توانـد ایـن کار را انجـام دهـد کـه کارت 
نظام مهندسـی داشته باشـد، نه هر کسی. در 

هـم  دیگـر  حوزه هـای  و  پزشـکی  حـوزه 
همین طـور. بایـد علمـای ارتباطـات بـه ایـن 
مسـئله جواب دهند که آیا کار روزنامه نگاری، 
کار حرفـه ای اسـت یـا نـه. اگـر پاسـخ مثبت 
باشـد آن وقـت بایـد لـوازم کار حرفـه ای نیز 
تـدارک دیده شـود. مـا باید ببینیم چه کسـی 
در ایـن کار حرفـه ای اسـت و بعـد عالمت یا 
نشـانی بـه او بدهیـم تـا مشـخص شـود که 
ایـن فـرد در ایـن کار حرفـه ای اسـت. تمـام 
وکال لیسـانس حقـوق دارند، اما آیا لیسـانس 
حقـوق داشـتن بـه معنـای ایـن اسـت کـه 
می توانـد وکالـت کنـد؟ خیر. ولـی در حوزه ی 
روزنامه نـگاری این شـرایط وجود نـدارد و هر 

کسی به راحتی وارد این حوزه می شود. 

در اینجا نگاه  شما به بخشی از  ■
حاکمیت نزدیک می شود که معتقد 

است دولت پروانه حرفه ای به 
روزنامه نگار بدهد و کارهای مشابه 
آن. چه طور این دو روش را از هم 

تفکیک می کنید؟
نـه، مـن به هیـچ وجـه اینجـا نمی خواهم 
بگویـم نگاهـم حاکمیتـی اسـت. حتـی در 
پیش نویـس اولیـه نظـام جامع رسـانه ای که 
دو سـه سـال پیش منتشـر شـده بود و گفته 
شـده بـود دولـت کارت روزنامه نـگاری بدهد، 
مـن مخالـف بودم. فقـط اهل حرفـه باید این 
حـوزه را مدیریـت کنند. نباید شـبیه سـازمان 
نظـام پزشـکی باشـد و دولـت دخالت داشـته 
باشـد چـون در ایـن صـورت اهالـی آن حوزه 
نمی تواننـد اسـتقالل کافـی داشـته باشـند. 
قانـون صرفـاً چارچوبـی را فراهـم می کنـد و 
روش هـای  و  معیارهـا  بـا  رسـانه  اصحـاب 
دموکراتیـک، افـراد متخصـص و حرفـه ای را 
انتخـاب می کنند تـا امور خـود را پیش ببرند. 
مقـررات گـذاری و نظـارت بـر اجـرا و اعمال 
ایـن مقـررات را نـه دولت بلکه خـود اصحاب 

رسانه دنبال می کنند.

شاید در حوزه های مهندسی  ■
و وکالت این بحث مطرح نباشد 

ولی در حوزه ی روزنامه نگاری 
در بخش هایی که ارتباط 

نزدیک تری با بحث های سیاسی و 

ما باید ببینیم چه کسی در 
این کار حرفه ای است و بعد 
عالمت یا نشانی به او بدهیم 
تا مشخص شود که این فرد 
در این کار حرفه ای است. 
تمام وکال لیسانس حقوق 
دارند، اما آیا لیسانس 

حقوق داشتن به معنای این 
است که می تواند وکالت 

کند؟ خیر. ولی در حوزه ی 
روزنامه نگاری این شرایط 

وجود ندارد و هر کسی 
به راحتی وارد این حوزه 

می شود
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ــالح  ــگاه را اص ــوع ن ــد ن ــن بای ــده م عقی
کنیــم. بــرای ایــن کار بایــد بــه این پرســش 
پاســخ دهیــم کــه آیا در حــوزه کنتــرل حرف 
و بیــان بویــژه اگــر از طریــق رســانه ها ابــراز 
شــوند، قواعــد خاصــی الزم داریــم یــا آنچــه 
در قانــون مجــازات اســالمی آمــده بایــد بــر 
رســانه ها هــم اعمــال شــود؟ در زبــان 
حقوقــی مــا می گوییــم آیــا نظــام مســئولیت 
ــد یــک نظــام افتراقــی باشــد  رســانه ای بای
ــا  ــل فرانســه کــه م ــا عــام؟ کشــوری مث ی
ــات خــود را از آنجــا  ــون مطبوع شــاکله قان
اقتبــاس کرده ایــم، نظــام مســئولیت افتراقی 
بــرای مطبوعــات  در نظــر گرفتــه اســت امــا 
وضعیــت مــا مشــخص نیســت. در قوانیــن 
مختلــف مطبوعــات، گاهــی نظــام افتراقی و 

گاهی نظام عام را انتخاب کرده ایم.
ــوازم نظــام افتراقــی آن اســت  یکــی از ل
ــپر در  ــن س ــه قوانی ــوم ب ــن موس ــه قوانی ک
از روزنامه نــگاران الزم می آیــد.  حمایــت 
ــی از  ــژاد برخ ــر معتمدن ــای دکت ــوم آق مرح
ایــن ســپرها را در کتــاب حقــوق مطبوعــات 
ــح  ــا توضی ــوان مصونیت ه ــل عن خــود و ذی
داده اســت. قوانیــن ســپر، امتیازهایــی بــرای 
ــه  ــت. ب ــه اس ــر گرفت ــگاران در نظ روزنامه ن
اگرچــه روزنامه نــگار  عبارتــی می گویــد 
ایــن حــرف را زده ولــی قابــل تعقیــب 
نیســت. یــا درســت اســت ایــن شــخص در 
تهیــه ایــن مطلــب نقــش داشــته و معــاون 
بــوده اســت ولــی مــا بنــا بــه دالیلی ایشــان 
ــاون  ــا مع ــه ج ــم. هم ــازات نمی کنی را مج
مجــازات می شــود ولــی در عالــم رســانه ای 
ایــن شــخص را مجــازات نمی کنیــم. در 
حــال حاضــر مــا در حــوزه نظــام رســانه ای 
در بحــث مصونیــت، روزنامه نــگاران را هــم 
تابــع قانــون مطبوعــات و هــم تابــع قانــون 
مجــازات اســالمی و هــم تابــع تمــام قوانین 
ــی از  ــچ ســپر حمایت ــم و هی کشــور می دانی
ــی  ــم. در حال ــگاری نداری ــت روزنامه ن فعالی
خطرناکــی  کار  روزنامه نــگاری  کار  کــه 
اســت و هــر لحظــه امــکان دارد قســمتی از 
مطلبــی کــه منتشــر می شــود، خطــا باشــد 
یــا کــذب از آب درآیــد. یکــی از نکاتــی کــه 
ــده نظــام رســانه ای  ــه و فای ــع هزین در توزی
ــن  ــود، همی ــه ش ــه آن توج ــد ب ــور بای کش

موضــوع اســت. جامعــه بــه دلیــل آن کــه از 
ــود،  ــع می ش ــات منتف ــع آزادی مطبوع مناف
ــای  ــا هزینه ه ــد بخشــی از ریســک ها ی بای

این حوزه را نیز متقبل و متحمل شود. 

این بحث تفکیک حرف و عمل،  ■
می تواند تعدد نهادهای نظارتی در 
روزنامه نگاری را حل کند؟ در حال 

حاضر ما چند بخش داریم و هر کدام 
به شیوه ی خود نظارت می کند که 

گاهی هماهنگی زیاد است و گاهی 
هم کم. 

ــن  ــه نظــر مــن نقطــه شــروع حــل ای ب
بحــث از قوانیــن اســت. الیحــه مطبوعات و 
خبرگزاری هــا کــه مراحــل نهایــی تصویــب 
آن در دولــت در جریــان اســت، چنیــن 
نظامــی را مبنــا قــرار داده اســت. هــر آنچــه 
ــن  ــد در ای ــت کن ــد رعای ــگار بای روزنامه ن
ــون دیگــری  ــه قان الیحــه آمــده اســت و ب
ارجــاع داده نشــده اســت. بحــث بعــدی ایــن 
ــت  ــر رعای ــد ب ــی بای ــه کس ــه چ ــت ک اس
ــد؟ ممکــن  ــی نظــارت کن قوانیــن مطبوعات
اســت بگوییــم هیئت نظــارت بــر مطبوعات، 
ســازمان نظــام رســانه ای، وزارت فرهنــگ و 
ــه.  ــا هم ــه ی ــوه قضائی ــالمی، ق ــاد اس ارش
ــر  ــارت ب ــن نظ ــه ای ــت ک ــوب آن اس مطل

و  مرحلــه ای  و  خــاص  نظمــی  اســاس 
تدریجــی از نظــارت حرفــه ای شــروع و بــه 

نظارت قضایی ختم شود.

آخرین چالش بحث شما چیست؟ ■
ایـن کـه یکسـان انگاری  چالـش دیگـر 
را  رسـانه ای  همگرایـی  یـا  رسـانه ای 
می خواهیـم بپذیریـم یـا واگرایی، انقسـام و 
انشـقاق رسـانه ای را؟ در حـال حاضـر همـه 
حـوزه  در  صداوسـیما  جملـه  از  رسـانه ها 
فضـای مجـازی نیـز وارد شـده اند و مطالب 
آنهـا در فضـای مجـازی منتشـر یـا پخـش 
می شـود. پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا مـا 
دربـاره ی  یکسـانی  حکـم  می خواهیـم 
غیرالکترونیـک  و  الکترونیـک  خبرگـزاری 
نـه؟ می خواهیـم حکـم  یـا  باشـیم  داشـته 
یکسـانی دربـاره ی مطبوعـات الکترونیک و 
غیرالکترونیـک داشـته باشـیم یـا نـه؟ آیـا 
می خواهیـم حکـم یکسـانی دربـاره ی رادیو و 
تلویزیون اینترنتی و غیراینترنی داشـته باشیم 
یـا نه؟ اآلن بسـیاری از کشـورهای اروپایی به 
سـمت یکسـان انگاری احکام رسانه ها حرکت 
می کننـد ولـی وضعیت در کشـور ما آشـفته و 

متفاوت است. 
بــه عنــوان مثــال، اگــر فضــای مجــازی 
را در نظــر بگیریــد یکــی از مســائلی کــه به 
چالــش تبدیــل شــده اســت، حوزه صــوت و 
تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی اســت. 
صداوســیما بــه اســتناد تفســیرهای شــورای 
نگهبــان از اصــل 44 قانــون اساســی و 
مقررات گــذاری  می گویــد   175 اصــل 
صــوت و تصویــر فراگیــر در صالحیــت مــن 
ــه در  ــازی، چ ــای مج ــه در فض ــت. چ اس
فضــای فرکانســی رادیــو تلویزیونــی و ... . از 
ــال وزارت  ــه ح ــا ب ــم ت ــر ه ــرف دیگ ط
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مجوزهای بســیار 
ــر در  ــوت و تصوی ــوزه ی ص ــادی در ح زی
فضــای مجــازی صــادر کــرده اســت. وزارت 
ارتباطــات در ایــن زمینــه فعالیت هایــی 
داشــته و مجوزهــای فنــی را صــادر کــرده 
اســت. در حــال حاضــر ســازمان صداوســیما 
معتقــد اســت مجــوز صــوت و تصویــر 
فراگیــر در فضــای مجــازی در صالحیــت این 

سازمان است. 

یکـی از بحث هـای اساسـی این اسـت که 
طبـق قانـون اساسـنامه سـازمان صداوسـیما 
مصوب 62 صداوسـیما 6 معاونت دارد و رئیس 
سـازمان صداوسـیما نمی تواند ایـن معاونت ها 
را کـم یـا زیاد کنـد، مگر آن که قانـون مذکور 
اصالح شـود. در حالی که می بینیم صداوسیما 
یک معاونت به اسـم معاونـت فضای مجازی 
ایجـاد کـرده اسـت. بر چـه اساسـی؟ از طرف 
دیگـر می بینیـم علیـه آپـارات شـکایت کرده 
اسـت یـا می گویـد بحـث IPTV و اینترنت 
تـی وی و ... در صالحیـت مـن اسـت. ما باید 
بـه جمـع بندی برسـیم در این زمینـه باید چه 
کار کنیـم و چـه کسـی این بحـث را مدیریت 

کند. 
مبانـی حقوقـی یـا قانونی برخـی بحث ها 
یـا نظرهـا دو دو تـا چهارتـا و بسـیار روشـن 
اسـت ولـی عجیب اسـت که در مقـام عمل، 
خـالف ایـن اصول و مبانی حقوقـی و قانونی 
عمـل می کنیـم. بـرای مثـال، همـه علمای 
و  مقامـات  مـورد  در  کـه  معتقدنـد  حقـوق 
مؤسسـات عمومـی اصل بر عـدم صالحیت 
اسـت. اینها مجاز نیسـتند تصمیم یـا اقدامی 
صـورت دهنـد مگـر آنکه قانـون اجـازه داده 
باشـد. حـال شـما در نظـر بگیریـد قانـون 
اساسـنامه سـازمان صداوسـیما می گویـد که 
این سـازمان 6 معاونت بیشـتر ندارد. هفتمین 
معاونت از کجا آمده اسـت؟ دیوان محاسـبات 
بایـد از صداوسـیما بپرسـد این معاونـت را بر 
چـه اساسـی ایجـاد شـده و بودجـه بـه آن 
اختصاص یافته اسـت. ممکن اسـت سازمان 
توجیهاتـی ارائـه کند ولـی ایـن توجیهات در 
قوانیـن دیده نمی شـود. اگر برای صداوسـیما 
ایـن معاونـت الزم اسـت، بایـد قانـون آن را 
اصـالح کنـد. در غیـر ایـن صـورت، آیا نمی 
تـوان گفـت صداوسـیما تابع قانون نیسـت و 
هـر کار بخواهد انجام می دهـد. در حوزه های 
دیگـر مانند حـوزه ی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی هـم این گونـه اسـت. معاونت های 
مختلـف ایـن وزارتخانـه انـواع مصوبـات و 
آیین نامه هـا را بـرای خـود تصویـب کرده اند. 
کمیته فیلترینگ نیز وضعیت آشـفته ای دارد. 
محتواهـای  مصادیـق  کـه  ایـن  جـای  بـه 
مجرمانـة مقـرر در قانـون جرایم رایانـه ای را 
مشـخص کند و بـر روی مصداق های خاص 

و سـرورها  روی سـرویس ها  بـر  کنـد،  کار 
تمرکـز کرده اسـت. به نظـر من اگـر قوانین 
و مقـررات را بررسـی کنیـد بـه هیـچ وجـه 
صالحیـت فیلترینگ سـرورها و سـرویس ها 
)مثـاًل ویچـت یـا وایبـر یا تلگـرام یـا موتور 
جسـتجوها و ...( در اختیـار کمیتـه فیلترینگ 
نیسـت. شـورای عالی فضـای مجـازی تنها 
را  سـرویس ها  می توانـد  کـه  اسـت  جایـی 
فیلتر کند. سـرویس هم ماننـد تلویزیون و ... 
یک مسـیر و بسـتر و وسـیله اسـت. مصداق 
محتوای مجرمانه نیسـت. کمیتـه فیلترینگ 
محتـوای مجرمانـه  دربـاره مصادیـق  بایـد 
تصمیـم بگیـرد. در تلگرام انـواع محتوا وجود 
دارد و می توانـد دربـاره ی یـک محتـوا، یـک 
کانـال، یـک گـروه بحـث کنـد ولـی بحـث 
دربـاره فیلترینـگ تلگـرام از صالحیـت این 

کمیته خارج است.  

در حال حاضر تماس صوتی در  ■
تلگرام مسدود شده ...

ــال در  ــئله اص ــن مس ــن ای ــده م ــه عقی ب
صالحیــت کمیتــه فیلترینــگ نیســت. حتــی 
مقــام قضایــی هــم صالحیــت ورود بــه ایــن 
حــوزه را نــدارد. وقتــی مقــام قضایــی در حوزه 
صــوت و تصویــر فراگیــر در کشــور وارد شــده 
بایــد  را  او  و حکــم صــادر می کنــد کار 
ــه  قانون گــذاری و سیاســت گذاری دانســت ن
ــی  ــادی حقوق قضــاوت. یکــی از اصــول بنی
اصــل تفکیــک قــوا اســت. طبــق ایــن اصــل 
کــه قانــون اساســی مــا هــم بــه آن تصریــح 
کــرده اســت، قضــات از صــدور حکــم کلــی 
ــد بررســی  ممنــوع هســتند. قاضــی نمی توان
کنــد کــه آیــا فعالیــت مــردم در فالن شــبکه 
اخــالق مــردم را فاســد مــی کنــد یــا بــرای 
ســالمت مــردم مضر اســت و ســپس دســتور 
فیلترینــگ آن شــبکه یــا ســرویس را بدهــد. 
ایــن نــوع قضــاوت هــا و احــکام و دســتورها، 
احــکام کلــی هســتند و نــه مــوردی و تجــاوز 
از صالحیــت هــای قضایــی هســتند. قاضــی 
بایــد بــرای پرونــده خــاص تصمیــم بگیــرد و 

این از اصول بدیهی حقوقی است. 

یکی از مسائلی که هنوز حل نشده  ■
است ابهاماتی در بحث هایی مثل 

تشویش اذهان و ... است. گاهی 
حتی سلیقه ای با این بحث ها برخورد 

می شود.
بلــه، ایــن بحث هــای کلــی هــم در جــای 
خــود نیازمنــد تبییــن هســتند. بــه طــور کلــی، 
ــانه  ها و  ــردن رس ــی نک ــمن تلق ــه و دش غریب
روزنامه نــگاران یکــی از نگاه هــای کالن در 
ــد  ــه بای ــت ک ــانه ای اس ــام رس ــوزه ی نظ ح
اصــالح شــود. نظــام رســانه ای در کشــورهای 
توســعه یافته بخشــی از امور حاکمیــت را انجام 
می دهنــد و بــار مهمــی از دوش دولــت 
ــد. یــک بخشــی از امــور حاکمیتــی  برمی دارن
بحــث نظــارت اســت و ایــن نظــارت در 
کشــورهای مذکــور بیــن نهادهــای مختلــف 
ــال اگــر  ــوان مث ــه عن تقســیم شــده اســت. ب
آلمــان، هلنــد، آمریــکا و ... را در نظــر بگیریــد، 
ــی کــه  ــد در جای متوجــه می شــوید می گوین
ــه  ــازی ب ــی رســانه ای وجــود دارد، نی دیده بان
نظــارت دولــت نیســت و بالعکــس هــر جــا 
رســانه ورود نــدارد، دولــت در آنجــا ورود 
می کنــد و آن بخــش را تحــت نظــارت قــرار 
گفــت  می تــوان  بنابرایــن  می دهــد. 
ــر  ــت را ب ــار حاکمی ــی از ب ــانه ها بخش رس
ــک  ــه ی ــد ب ــا بای ــند. م ــود می کش دوش خ
ــن نتیجــه  ــه ای ــر ب ــدی برســیم و اگ جمع بن
برســیم کــه آنهــا چنیــن نقشــی دارنــد و این 
کار مهــم را انجــام می دهنــد، بــه آنهــا کمک 
ــا تذکــر و  ــاً ب ــه اینکــه آنهــا را مرتب کنیــم ن
تهدیــد بترســانیم و دلســرد و نوامیــد کنیــم. 
اگــر اجــازه داده مــی شــد کــه نظام رســانه ای 
ــد  ــا کن ــوب ایف ــی را خ ــش دیده بان ــا نق م
مطمئنــاً نظــام اداری مــا خیلــی کارآمــد بود و 
وضعیــت فســاد خیلــی کمتــر از ایــن بــود که 
ــیار  ــا بس ــت م ــخگویی حکوم ــت. پاس هس
بیشــتر از اآلن بــود و ایــن آســیب هایی کــه 
در حــال حاضــر داریــم، خیلــی کمتر می شــد. 
به جــای این کــه ســاختاری و ســخت افزاری 
کار کنیــم، ســازمان مبــارزه بــا فســاد درســت 
ــه  ــن همــه هزین ــه ای ــوه قضایی ــا ق ــم ی کنی
بــرای برخــورد بــا فســاد متحمــل شــود، فقط 
ــرای  ــاده ب ــی س ــزاری خیل ــک کار نرم اف ی
مبــارزه بــا فســاد الزم اســت و آن ایــن اســت 
ــانه ها  ــی رس ــرای دیده بان ــه بســتر الزم ب ک

بر مسائل فراهم شود. 

 قاضی نمی تواند بررسی 
کند که آیا فعالیت مردم 

در فالن شبکه اخالق مردم 
را فاسد می کند یا برای 
سالمت مردم مضر است 
و سپس دستور فیلترینگ 
آن شبکه یا سرویس را 

بدهد. این نوع قضاوت ها 
و احکام و دستورها، احکام 

کلی هستند و نه موردی 
و تجاوز از صالحیت های 

قضایی هستند. قاضی باید 
برای پرونده خاص تصمیم 

می گیرد و این از اصول 
بدیهی حقوقی است





64شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران63

شرط تحول بنیادین در روزنامه نگاری؛ 

سیاست زدگی به نفع مشی حرفه ای کنار برود 
حسن نمکدوست تهرانی:

ابزار پروپاگاندا احتیاجی به آموزش روزنامه نگاری ندارد
اولویت تحریریه ی حرفه اي آموختن است

شـاید آنچه باعث شـده تـا آمـوزش روزنامه نگاری 
را بـا نـگاه انتقادی تـری ببینـد و راهکارهایی برای 
ارتقـاء آن پیشـنهاد دهـد؛ جـدا شـدن او از یـک 
زندگـی  از  مقطعـی  در  دانشـگاهی  سیسـتم 
حرفـه ای اش و نـگاه از بیـرون بـه مسـئله باشـد.  
حسـن نمکدوسـت تهرانـی، مدیر مرکـز آموزش و 
پژوهش همشـهری در گفت وگو با »شـفقنا رسانه« 
ایـران  در  روزنامه نـگاری  آمـوزش  اسـت  معتقـد 
روزآمـد نیسـت و دالیلی هـم برای این ایـده دارد. 
البتـه همـه ی مسـئله ی آمـوزش در کشـور را در 
سیسـتم آموزشـی نمی بیند. نبود ارتبـاط ارگانیک 
بیـن مراکـز آموزش بـا مراکـز حرفه ای هـم بخش 
دیگـری از ایـن مسـئله می دانـد و البتـه در رصد 
رسـانه های فعال در کشـور بـه این نتیجه رسـیده 

اسـت که بعضـی از آنها اصال در ژانـر روزنامه نگاری 
نمی گنجنـد و بیشـتر در ژانـر جنـگ روانـی قرار 
می گیرند. نمکدوسـت می گویـد روزنامه نـگار باید 
وقـف  و  منصـف  عینی گـرا،  کـه  ببینـد  آمـوزش 
در  ویژگی هـا  ایـن  درحالی کـه  باشـد.  حقیقـت 
ایجـاد  اختـالل  از رسـانه های مـا  بخـش مهمـی 
می کنـد. بـه اعتقـاد او روزنامه نـگاری ایـران بـه  
جایـی رسـیده کـه نیاز بـه تحـول دارد امـا چون 
یـد  در  اصلـی فضـاي رسـانه اي کشـور  چگالـی 
حکومت اسـت، ایـن دولت اسـت که بایـد تصمیم 
بگیـرد و کاري انجـام دهـد. آنچـه می تواند صنعت 
رسـانه را به تحـرک درآورد که موتـور اصلی تحول 
بـراي دانشـگاه های روزنامه نـگاری، در همـه جاي 

دنیا است.

برای شروع بحث، اگر بخواهیم  ■
وضع موجود آموزش روزنامه نگاری در 
کشور را بررسی کنیم، وضعیت را چه 

طور ارزیابی می کنید؟
آمـوزش  در  مسـئله  مهم تریـن   
ایـن  خـاص  به صـورت  روزنامه نـگاری 
اسـت که حدود 50 سـال گذشته تحولی 
جـدي در آمـوزش روزنامه نـگاری ایـران 
صـورت نگرفتـه اسـت. یعنـی در واقع ما 
همچنـان بـا مفاهیـم، رویـه و ادبیاتـی 
روزنامه نـگاری را آمـوزش می دهیـم کـه 
اسـتادان عزیزمان دکتر معتمدنژاد، دکتر 
بدیعـی و ... تولیـد کرده انـد. البتـه ایـن 
محتـوا و رویه هـا در زمانـه خـود کامـا 
نوآورانـه، درسـت و خـوب بـود، امـا مـا 
آن هـا  بایـد  اسـتادان  ایـن  دانشـجویان 
روزآمـد مي  کردیـم کـه ایـن کار را انجام 
نداده ایـم. البتـه روزنامه نـگاران خوبي هم 
بوده ا نـد کـه بسـیار تـاش کرده انـد تـا 
بـه  نوعـی  و  روزآمـد  روزنامه نـگاری، 
امـروزی شـود. ولـی با ایـن  وجود، شـاید 
نظام آموزشـی و دانشـگاهی مـا نپذیرفت 
یـا جامعـه ی روزنامه نـگاری مـا بـه دلیل 
یک سـری شـرایط عاقـه ای به ایـن کار 
و  رویه هـا  و  مفاهیـم  آن  و  نداشـتند 
باقی مانـده  کهـن  همچنـان  رویکردهـا 
مسـئله  مهم تریـن  ایـن  و  اسـت 

روزنامه نگاری ما است.
بـرای ایـن مسـئله می توان یک سـری 
آمـوزش  اول،  برشـمرد؛  هـم  ادلـه 
روزنامه نـگاری -کـه ما به صـورت متعارف 
داریم- شـاخه های مختلف روزنامه نگاری 
را جـدا از هـم می بینـد یعنی مـا در حال 
طباطبائـی  عامـه  دانشـگاه  در  حاضـر 
به عنـوان یـک دانشـگاه اصلـی آمـوزش 
روزنامه نگاری، همچنـان روزنامه نگاری را 
نـه مطبوعـات  در چارچـوب روزنامـه و 
دانشـجویان  آمـوزش  یعنـی  می بینیـم. 
معطـوف بـه روزنامه – آن هم نـه روزآمد 
و امروزي - اسـت. در دانشـگاه صداوسیما 
هـم اگر قـرار بـود روزنامه نـگاری تدریس 
شـود کـه نمی شـود، احتمـاالً تصـور بـر 
ایـن بود که ژورنالیسـم صرفـا رادیویی یا 

تلویزیون را باید یاد بدهند.

جهـــان،  در  اآلن  درحالی کـــه 
دیـــده  یکپارچـــه  روزنامه نـــگاری 
ــد  ــگار بایـ ــی روزنامه نـ ــود؛ یعنـ می شـ
همـــه مهارت هـــاي کار در محیـــط 
چـــاپ، رادیـــو و تلویزیـــون و وب را 
بیامـــوزد و تفکیکـــی بیـــن ایـــن نـــوع 
نـــدارد.  وجـــود  روزنامه نگاري هـــا 
روزنامه نـــگار امـــروزی، روزنامه نـــگار 
ـــد  ـــم بای ـــی ه ـــت یعن ـــانه ای اس چندرس
مهـــارت روزنامه نـــگاری کاغـــذی را 
و  رادیویـــی  هـــم  باشـــد،  داشـــته 
تلویزیـــون و هـــم وب  و هـــم شـــکل های 
ــال  ــه در حـ ــگاری، کـ ــر روزنامه نـ دیگـ

پدیدار شدن هستند.
جریـان  رسـانه های  حاضـر  حـال  در 
اصلی از مواهب شـبکه های اجتماعی و از 
کار  بـرای  موبایـل  پیام رسـان های 
روزنامه نـگاری چـه برای دسـت یافتن به 
محتـوا و چـه انتشـار محتـوا یـا تعامل با 
مخاطـب بهره می گیرنـد. آن نظام فکری 
را  اتفـاق  ایـن  کل  بایـد  روزنامه نـگاری 
ایـران  در  درحالی کـه  ببینـد،  یکپارچـه 
هنـوز از اتفاق هـای قدیمی و تفکیک هاي 
سـنتي راجـع بـه روزنامه نـگاری صحبت 

می  شود.

در واقع یکی از استدالل های  ■
شما برای قدیمی بودن آموزش 

روزنامه نگاری در ایران،  یکپارچه 
نبودن آن است...

بـه  مـا  اسـت. دوم،  بلـه، همین طـور 
تحـوالت محتوایـی هـم نپرداختـه ایـم. 
بـرای همین اسـت کـه ما الگوهـای ثابت 
می گوییـم  مثـا  می کنیـم.  تدریـس  را 
و  یادداشـت  گـزارش،  مصاحبـه،  خبـر، 
مقالـه. شـکل های مختلـف دیگـری هـم 
پدیـدار شـده کـه مـا اساسـا در ادبیـات 
روزنامه نـگاری با آن ها مواجه نمی شـویم. 
مثًا مـا روزنامه نـگاری روایـی را تدریس 
نمی کنیـم یا مثا راجع بـه روزنامه نگاری 
دوره  در  نظـری  منظـر  از  جسـتجوگر 
کارشناسـی ارشـد بحـث می کنیـم، ولی  
اصـًا در دوره کارشناسـی، روزنامه نگاری 
همچنیـن  نمی شـود.  مطـرح  تحقیقـی 

روزنامه نگاری ورزشـی، خانواده، کودکان، 
شـهری یـا سـبک زندگـی آمـوزش داده 
نمی شـود درحالی کـه در دنیـا بـرای این 
موضوعـات، متـون خاصـی تدوین  شـده 

است.
بـه  بحـران  روزنامه نـگاری  حتـی  مـا 
معنـای تکنیکال آن را آموزش نمی دهیم. 
یعنـی در واقـع از یک  طرف آن گسسـت 
را برطـرف نکرده ایـم و از طـرف دیگـر به 
عمیق تـر  و  دقیق تـر  شـکل های  سـراغ 
روزنامه نـگاری نرفته ایـم کـه معطـوف به 
موضـوع اسـت. ایـن هـم نشـان  می دهد 

روزنامه نگاری ما امروزی نیست.
سـوم، ما در روزنامه نـگاری متوجه این 
نکته نشـده ایم کـه روزنامه نـگاری به یک 
امـر تخصصی به معنای نزدیک شـدن به 
حوزه های اختصاصی تبدیل  شـده اسـت. 
دانشـگاه ها بـا پذیـرش افـراد دیپلمـه و 
آمـوزش مطالبـی مثـل تیتـر، لیـد و ... 
انتظـار دارنـد؛ این فـرد یک خبرنـگار در 
شـود.  و...  سیاسـی  اقتصـادی،  حـوزه ی 
درحالی کـه درباره ی اقتصاد یا سیاسـت و 
ایـن وضعیـت  ... نمی دانـد. در گذشـته 
شـکل دیگری داشـت. به افـرادی که قرار 
بـه   می گفتنـد  شـوند،  خبرنـگار  بـود 
روزنامه هـا یـا تحریریـه برویـد و در آنجـا 
مطالعـه آزاد داشـته باشـید. درحالی کـه 
مطالعـه آزاد بـدون معلـم بسـیار رونـد 
کنـدی دارد و آدم هـا نمی تواننـد بـدون 
معلـم زوایـای موضوع را یـاد بگیرند، مگر 
این که عاشـق و شـیفته باشند. بر همین 
اسـاس این افـراد ابتـدا بیشـتر از این که 
روزنامه نـگاری کنند، زمان بیشـتری را به 
اختصـاص  موضوع هـا  آن  مطالعـه ی 

می دادند.
امـروزه مـا بـه روزنامه نـگاری به عنوان 
یـک امر تخصصـی توجـه نمی کنیم. من 
معتقـدم دوره ی لیسـانس روزنامه نـگاری 
یـک  از  نمی تـوان  و  نـدارد  فایـده ای 
دانشـجوی کارشناسـی انتظار داشـت که 
در  خوبـی  سـطح  در  خبرنـگار  یـک 
بخش های تخصصی شـود. چـون در دوره 
کارشناسـي نمی توانـد به طـور عمیق این 
موضوعـات را یـاد بگیرد و اگـر هم بتواند 

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  سمیرا بختیار
س: نینا مختارباف  

عک
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یـاد بگیرد، خیلی فراینـد کند و زمان بری 
اسـت. بـر اسـاس همیـن سوء برداشـت 
انتظـار داریـم کـه بعـد از دو سـه سـال 
جهشـي جـدی در کار یـک خبرنـگار رخ 
نمی افتـد.  اتفاقـی  چنیـن  امـا  دهـد 
درحالی کـه امـروزه مـا بـه خبرنگارهـای 
نیـاز  در حوزه هـای خـاص   متخصـص 

داریم.
آن تفکری که می گفـت روزنامه نگاری 
اقیانوسـی به عمـق یک میلی متر اسـت، 
اآلن  یـک اسـطوره ی ابطال  شـده اسـت. 
روزنامه نـگار کسـی اسـت کـه نسـبت به 
قلمـرو تحت پوشـش خود اشـراف عمیق 
داشـته باشـد. وقتـی خبرنـگاری در یک 
رسـانه ی بین المللـی گـزارش اقتصـادی 
می دهـد، کاما معلوم اسـت این خبرنگار 
می دانـد اقتصـاد بـه چـه معناسـت. ایـن 
گزارشـگر اآلن می توانـد بـا وزیـر اقتصاد 
مـا مصاحبه کنـد. درحالی که بسـیاری از 
روزنامه نگارهـای مـا نمی تواننـد بـا وزیـر 
طبعـا  البتـه  کننـد،  مصاحبـه  اقتصـاد 
همکاران ما براي مثـال در روزنامه دنیای 
هسـتند  خوانـده  اقتصـاد  کـه  اقتصـاد 
مي تواننـد بـه لحـاظ محتوایـي از پـس 

مصاحبه با وزیر بر بیایند. 
بي توجهـي بـه سـبک ها و رویه هـاي 

تـازه روزنامه نـگاري جنبـه دیگـري هـم 
دارد. بـراي مثال قاعده هاي تیتر نویسـی 
کـه مـا به طـور معمـول در دانشـگاه بـه 
بـرای  می دهیـم  آمـوزش  دانشـجویان 
مثـا  اسـت.  خبـر  سـخت  و  روزنامـه 
در  نبایـد  »کلمـه  همین کـه می گوینـد 
تیتـر تکـرار شـود« یـا »بـا حرف اضافـه 
شـروع نشـود« و... . ایـن قاعده هـا بـرای 
سـخت خبـر مطـرح اسـت. چـه کسـی 
یـا  بـرای یـک روزنامـه ورزشـی  گفتـه 
سـرگرمی یا مجلـه مد و نرم خبرهـا الزاما 
پیـروي کـرد.  قاعده هـا  از همیـن  بایـد 
منظـورم در اینجـا توجـه بـه یک شـیوه 
تکنیکي اسـت. یا چه کسـی گفتـه برای 
چنین نشـریه هایی بهترین سبک، سبک 
هـرم وارونـه اسـت. آیـا ادبیـات شـیوه ی 
طـرح سـؤال و پـردازش مصاحبـه بـراي 
یـک مجلـه آشـپزي الزامـا همانی اسـت 
کـه در یک نشـریه سیاسـي یـا اقتصادي 
عمل مي شـود؟ یا مثا شـیوه اسـتفاده از 
عکـس در همـه ایـن رسـانه ها یکسـان 
اسـت. در حـال حاضر یکـی از مهمترین 
شـیوه هاي کار  اسـتفاده از اینفوگرافیـک 
اسـت. درحالی که شـما در سـرفصل هاي 
بـا  دانشـگاه  روزنامه نـگاري  رشـته 
یـا  و  اینفوگـراف،  ماننـد  موضوع هایـي 
گرافیـک خبررسـان مواجـه نمي شـوید. 
دوره  تمـام  در  دانشـجویان  کمااینکـه 
چهارسـاله یک چندرسانه اي )مالتي مدیا( 

نمي سازند. 
نظـر می گیریـم،  را در  این هـا  وقتـی 
نظـر  از  مـا  اوضـاع  می شـویم  متوجـه 
آمـوزش روزنامه نـگاری خـوب نیسـت و 
ارتبـاط  کـه  اسـت  ایـن  نکتـه  آخریـن 
ارگانیـک بیـن مراکـز آمـوزش بـا مراکـز 
هـم  ایـن  و  نـدارد  وجـود  حرفـه ای 
نظـام  عقب ماندگـی  نشـان دهنده ی 
آموزشـی ما اسـت که نتوانسته با صنعت 
نتوانسـته ایم  واقـع  در  و  بخـورد  پیونـد 

صنعت رسانه را به دانشگاه پیوند دهیم. 

فکر می کنید چرا این ارتباط وجود  ■
ندارد؟ 

اساساً بخش قابل توجهی از رسانه های 

ایـران، سـاختار حکومتي دارنـد. بنابراین 
تغییـر و تحـوالت آنهـا بنـا بـر مقتضیات 
خواسـت ها و هدف هـای سیاسـي صورت 
می گیـرد نـه بنـا بـر مقتضیـات جامعه و 
حرفـه. مثـا ممکـن اسـت یـک نفـر را 
بیشـتر به دلیل مناسـبات سیاسـي اش به 
مدیریت یک مؤسسـه مطبوعاتـی بزرگ 
بگمارنـد تـا اشـرافش بـر کار حرفـه اي 
رسـانه اي. طبعـا او هـم کسـاني را بـراي 
همـکاري انتخـاب مي کنـد که به مشـي 
سیاسـي مورد نظر بیشـتر پاي بند باشند 
تـا تعهدات یـک روزنامه نگار حرفـه اي. به 
همیـن خاطر هم هسـت کـه وقتی مدیر 
ایـن مؤسسـه مطبوعاتـی می آید بـا خود 
کلـی نیـرو مـی آورد و وقتـی هـم می رود 
همان هـا را با خـود می بـرد. درواقع آن ها 
حافـظ منافـع سیاسـی اند و حافظ منافع 
بـرای  بنابرایـن  نیسـتند.  روزنامه نـگاری 
دانـش  ارتقـای  اصلـی  موضـوع  آن هـا 
روزنامه نگاری نیسـت، بلکه نزدیکی شـان 

به هسته ی قدرت برای آن رسانه است.
خبرگزاری هـای  بخواهیـم  اگـر  اآلن 
ایـران را طبقه بندی کنیم، بعضـی از آنها 
اصـا در ژانـر روزنامه نـگاری نمی گنجند 
قـرار  روانـی  جنـگ  ژانـر  در  بیشـتر  و 
می گیرنـد. وقتـی بـه تیترهـا نـگاه کنیم 
متوجـه ایـن موضـوع می شـویم. بـا ایـن 
کـه اسـم آنهـا خبرگـزاری اسـت، ولـی 
می کننـد.  عمـل  ارتـش  یـک  به عنـوان 
و  قاعده هـا  روزنامه نـگاری  درحالی کـه 
تعهدهای حرفـه ای خاص خـود را دارد و 
ما باید سـعی کنیم خبرنگارانی بی طرف، 
داشـته  راسـت گو  و  عینی گـرا  متـوازن، 
باشـیم. درحالی کـه این ویژگی هـا در این 
خبرگزاری هـا به عنـوان ویژگی هـای بد و 

مخل به حساب می آیند. 
یـک  اصلـي  ویژگی هـاي  از  یکـي 
خبرنـگار دقـت و رعایـت کامـل امانـت 
اسـت. در حالـي کـه بـه دفعـات دیده ایم 
کـه یک خبرگـزاري یا روزنامه یـا رادیو و 
مجموعـه  میـان  از  خودمـان  تلویزیـون 
تقطیـع  بـا  فـرد  یـک  گفته هـاي 
عبارت هایـش جملـه و جمله هایي را تیتر 
مي کنند که هیچ سـنختیي بـا اصل نظر 

او ندارد. 
سیاسـت زدگـی، فضـای تحریریه اعم 
و  رادیـو  و  مطبوعـات  خبرگـزاری،  از 
تلویزیـون را بـه  طور خـاص و حاد تبدیل 
بـه ابـزار پروپاگاندا کرده اسـت. خب ابزار 
آمـوزش  بـه  احتیاجـی  پروپاگانـدا 
آمـوزش  و  نـدارد  روزنامه نـگاری 
اسـت.  مخـل  آن  بـرای  روزنامه نـگاری 
کـه  ببینـد  آمـوزش  بایـد  روزنامه نـگار 
عینی گـرا، منصـف و وقف حقیقت باشـد. 
بخـش  در  ویژگی هـا  ایـن  درحالی کـه 
مهمـی از رسـانه های مـا اختـال ایجـاد 
می کنـد و این هـا اصـا احتیاجـی به این 

آموزه ها ندارند.
معضـل دیگری کـه ما در حـال حاضر 
بـا آن روبـه رو هسـتیم، اقتصـاد ضعیـف 
رسـانه ها اسـت. متأسـفانه رسـانه های ما 
امـرار  یـا به سـختی  رانتـی هسـتند  یـا 
مـوارد  در  مگـر  می کننـد،  معـاش 
انگشت شـمار. مادامـی کـه وضعیـت این  
چنیـن باشـد، پولـی نیسـت کـه نیـروی 
خـوب تربیت شـود یـا پولی وجـود ندارد 
کـه اگـر نیروی خـوب تربیت شـد، بتوان 
آن نیـرو را نگه داشـت. بنابرایـن اقتصـاد 
ضعیـف رسـانه هاي مـا امـکان نمی دهـد 
نظـام آمـوزش حرفـه ای خوبـي داشـته 
بتواننـد  رسـانه هاي مان  یـا  باشـیم 
همکاراني را که به سـطح خوبي از توانایي 
در  کننـد.  حفـظ  مي رسـند  مهـارت  و 
حرفه ی ما دسـتمزدها بسیار پایین است 
و ایـن موضـوع را می توانیـد بـه خوبـي با 
مقایسـه درآمد یک روزنامه نـگار حرفه اي 
با حرفـه اي هاي رشـته هاي دیگر متوجه 

شوید.
نکتـه بعـدی، متأسـفانه البتـه حدس 
مـن ایـن اسـت کـه روحیـه آمـوزش، در 
بیـن روزنامه نگارهـا خیلـی قوی نیسـت. 
دلیـل ایـن امـر هـم مي توانـد متفـاوت 
باشـد. ممکن اسـت شـماري از همکاران 
خیلی از کارشـان لذت نمی برند یا شـاید 
بگیرنـد  یـاد  اگـر  می کننـد  احسـاس 
فایـده ای نـدارد یا شـاید حـس می کنند 
یـاد گرفتـن باعث می شـود کار برایشـان 
پرزحمت شـود چراکه وقتـی کاری را بلد 

هسـتید بایـد به دقت آن را انجـام دهید و 
شاید هم تنبل هستند.

یعنی فکر می کنید فضای کلی  ■
روزنامه نگاری این گونه است؟

مـن طی تجربـه ای که در این سـال ها 
داشـته ام، در بیـن روزنامه نگارهـا عاقـه  
چنـدان فراگیري را به یادگیری مشـاهده 
کننـد  اعـام  اگـر  اآلن  مثـا  نکـرده ام 
قـرار  روزنامه نـگاری  آمـوزش  دوره هـای 
اسـت برگـزار شـود، واقعـا چنـد نفـر از 
حضـور  آنجـا  در  مـا  روزنامه نگارهـای 
خواهنـد داشـت یـا همیـن تیـراژ پایین 
مشـاهده  را  روزنامه نـگاری  کتاب هـای 

کنید.

در تحریریه ها هم وقتی با بعضی  ■
از روزنامه نگاران صحبت می شود، 

آموزش های دانشگاهی  را نقد 
می کنند...

بلـه، البتـه ایـن قضیـه دوطرفه اسـت. 
فارغ التحصیـان  بـه  تحریریه هـا  انتقـاد 
روزنامه نـگاري و اینکـه تازه واردها چندان 
چنـدان چیـزي بلـد نیسـتند سـخن تـا 
حدود زیادي درسـت اسـت و البته حرف 
طـرف  آن  از  امـا  نیسـت.  هـم  تـازه اي 
یـا  آموزشـي  امکانـات  هـم  تحریریه هـا 
ندارنـد یـا کمتـر در اختیـار تازه واردهـا 
سـاختار  اینکـه  از  بگذریـم  مي گذارنـد. 
و  آموزش گـر  کمتـر  مـا  تحریریه هـاي 
روزآمـد اسـت و آموزش دهنـده خـوب و 
روزآمـد و داراي فرصـت در تحریریه هـا 
هـم حکـم کیمیـا دارد. مگـر یـک آدم 
مشـغول در تحریریـه چه قـدر می توانـد 
آمـوزش دهـد؟ یادمـان باشـد حرفـه اي 
حرفـه اي  تحریریـه  آموزش گـرا.  یعنـي 
یعني تحریریـه اي کـه اولویتش آموختن 
اسـت. من کـه کمتـر تحریریـه اي از این 
جنـس سـراغ دارم. گاف هـاي بزرگي که 
مي دهیـم نشـان مي  دهد کـه خیلي اهل 

آموختن نیستیم.

فکر می کنید تیراژ پایین روزنامه ها  ■
و بازدید کم خبرگزاری ها که باعث 

کمتر دیده شدن اشتباهات می شود،  
می تواند دلیل این رغبت نداشتن به 

یادگیری باشد؟ 
بیایید  نیست.  این طور  نظرم  به  نه، 
بگذاریم.  را کنار  با خودمان  رودربایستي 
راستش را بخواهید ارتقای حرفه، موضوع 
اصلی و فراگیر جامعه ی روزنامه نگاری ما 
از  شدن  برخوردار  آن  جاي  به  نیست، 
براي  پیش پاافتاده  گاه  و  خرد  امکانات 
اندیشه ی  ارتقای  از  قوی تر  برخي مان 
همکاراني  حتما  و  قطعا  است.  حرفه اي 
هستند که دغدغه اصلي شان ماك ها و 
معیارهاي روزنامه نگاري حرفه اي است – 
حوزه  در  هم  و  حقوق  زمینه  در  هم 
مسئولیت  ها – ولي واقعیت این است که 
روزنامه نگاري  اصلی  جریان  رویکرد  این 

امروز ما را شکل نمي دهد.

یک دلیلش می تواند به همان  ■
ساختار رسانه ها بر گردد...

بلـه، کامـًا. براي مثال از نگاه شـماري 
از همکاران اساسـا آموزش دردسرزاسـت. 
وقتـي شـما یک شـیوه یا تکنیـک جدید 
را مي آموزیـد خـود بایـد وقـت فراوانـي 
بگذاریـد و آن را اجـرا کنیـد. ایـن یعنـي 
یـک دردسـر! تـازه ایـن قسـمت سـاده 
موضوع اسـت، قسـمت سـخت این است 
کـه باید سـردبیر و دبیـر را راضی کنید تا 
تکنیـک جدیدي را که شـما در مقام یک 
خبرنـگار آموخته اید بپذیرنـد. پیش آمده 
کـه وقتي خبرنگاري یک تکنیـک تازه را 
بـه کار بسـته با نگاه سرزنشـگرانه دبیر یا 
آشـنا  تکنیـک  آن  بـا  )کـه  سـردبیرش 
نیسـت( مواجه شده باشـد که چرا چنین 
کـرده اي. مـا یک نظام آموزش مسـتمر و 
پویـا نداریـم و نظـام ارتقـای مـا هـم در 
نیسـت.  اسـاس  ایـن  بـر  تحریریه هـا 
دوسـتان لطـف کردنـد و در مؤسسـه ی 
همشـهری بـرای فریـدون صدیقـی عزیز 
مراسـم بزرگداشـت برگـزار کردند؛ سـید 
فریـد قاسـمی در صحبت هایـش گفـت 
جـای صدیقـی در تحریریـه همشـهری 
محله نیسـت و ایشـان باید سـردبیرهای 
قطعـا  خـب  دهـد.  آمـوزش  را  کشـور 


اگر بخواهیم خبرگزاری های 

ایران را طبقه بندی کنیم، 
بعضی از آنها اصال در ژانر 

روزنامه نگاری نمی گنجند و 
بیشتر در ژانر جنگ روانی 

قرار می گیرند. وقتی به تیترها 
نگاه کنیم متوجه این موضوع 
می شویم. با این که اسم آنها 

خبرگزاری است، ولی به عنوان 
یک ارتش عمل می کنند. 

درحالی که روزنامه نگاری 
قاعده ها و تعهدهای حرفه ای 

خاص خود را دارد و ما 
باید سعی کنیم خبرنگارانی 

بی طرف، متوازن، عینی گرا و 
راست گو داشته باشیم



68شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران67

بنیه ضعیف مالي نظام دانشگاهي ماست. 
در بیرون هم اقتصاد رسانه های ما به شدت 
تولید  پول  ما  رسانه هاي  و  است  ضعیف 
نمي  کنند و عمدتا متکي به یارانه مستقیم 
و غیرمستقیم هستند. در چنین اوضاع و 
احوالي من خیلی  خوش بین نیستم که 
سروسامان  بتواند  روزنامه نگاری  آموزش 
به  حکومت  رویکرد  اینکه  مگر  بگیرد 
رسانه ها عوض شود و این هم یک  تکه  از 
یک پازل است. یعنی اجازه دهند به جای 
فضای  و  زده  سیاست  رسانه  همه  این  
وارد  حرفه ای ها  زده،  سیاست  رسانه ای 
صحنه شوند. همچنین به جاي پرداخت 
رانت مستقیم و غیرمستقیم به رسانه هاي 
خودشان فکری کنند تا فضا برای رقابت 
باز شود. در حال  منصفانه میان رسانه ها 
منصفانه  رقابت،  برای  فضا  اصا   حاضر 
نیست. باید به  مرور یک فضایی پیدا شود 
که اقتصاد رسانه ای قدری پر و بال بگیرد، 
آن وقت می توان انتظار داشت آموزش هم 
عمیق تر شود ولی در وضعیت کنونی چنین 

اتفاقی نمی افتد.

اگر چنین تغییر رویکردی اتفاق  ■
نیفتد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

شاملو می گفت »دوره می کنیم شب را و 
روز را«. به نظرم روزنامه نگاری در ایران به 
آن  یک  در  که  این  مگر  رسیده  بن بست 
تحول بنیادین رخ دهد. یکي از شرط هاي 
اصلي براي این تحول بنیادین در کشور ما 
وجود دارد و آن این که بخش مهمي از 
آدم هایی که در این فضا کار می کنند، هم 
ظرفیت ارتقا دارند و هم به ضرورت اعتا 
ما  روزنامه نگاری  خوشبختانه  دارند.  باور 
توانسته از همان نسل میانی و نسل جوان 
میدان  به  را  و شاخصی  چهره های خوب 
بفرستد. این چهره های شاخص تا حدی که 
در حد امکاناتشان بوده و توانسته اند، پیش 
رفته اند. حاال برای این که بیشتر پیشروی 
این فضای متصلب و مسدود  باید  کنند، 
شکسته شود. اگر این فضا شکسته نشود، 

انرژی های مثبت آن ها هرز خواهد رفت.
چهره هاي  این  به  ارادتم  دلیل  شخصا 
پایمردی  سال ها  که  است  این  شاخص 

سال  چند  روزنامه نگار  یک  مگر  کرده اند. 
در  اشخاص  این  کند؟  پایمردی  می تواند 
موقعیت های نامناسب در حوزه ی خود و بر 
پافشاری  بسیار  خود  حرفه اي  تعهد  سر 
و  درآمد  درحالی که  مانده اند  و  کرده اند 
کجا  تا  خب  نداشتند،  زیادی  امکانات 

می توانند ازخودگذشتگی کنند؟
روزنامه نگاری ایران به  جایی رسیده که 
نیاز به تحول دارد اما چون چگالی اصلی 
فضاي رسانه اي کشور در ید حکومت است، 
این دولت است که باید تصمیم بگیرد و 
کاري انجام دهد. موتور اصلی تحول براي 
دانشگاه های روزنامه نگاری، در همه جاي 
دنیا صنعت رسانه است؛ یعنی صنعت به 
دانشگاه ها فشار می آورد و باعث تحول آن 
از  خبرنویسی  سبک های  مثا  می شود. 
دانشگاه ها به تحریریه ها منتقل نمی شود، 
بلکه تغییر در سبک خبرنویسي ابتدا در 
تحریریه ها رخ می دهد و بعد دانشگاه آن را 
از  آموزش می دهد.  و  جمع بندی می کند 
طرفی دیگر نهادهای حرفه ای روزنامه نگاری 
داشته اند  آموزش  بر  زیادی  تأثیر  دنیا  در 
مثا بنیاد تامسون رویترز که به اندازه خیلی 
انجام  حرفه ای  کار  دنیا  دانشگاه های  از 
صنعت  ما  کشور  در  متأسفانه  می دهد. 

رسانه نقشي در تحوالت دانشگاه ندارد.
امـا یک نکته ایـن که اگر من دانشـگاه 
را نقـد می کنـم، نباید تصور کرد اسـتادان 
دانشـگاه های ما ضعیف  هسـتند. منظورم 

این اسـت کـه نظام آموزشـی دانشـگاه ها 
بـا تحـوالت صنعـت هماهنـگ نیسـت، 
کمااینکـه متأسـفانه صنعـت در ایـران بـا 
تحـوالت در صنعـت جهانـي هماهنـگ 
نیسـت. نه  فقـط برای روزنامه نـگاری بلکه 
خیلـی از رشـته های دیگـر هـم  چنیـن 
مشـکلی را بـا صنعت دارنـد. چون صنعت 
بگـردد  اقتصـادش  چـرخ  بایـد  باالخـره 
الجـرم بایـد چابکي هایـي داشـته باشـد. 
صنعـت نمی تواند سـراغ موضوعاتـی برود 
کـه بـه درآمـدش کمـک نمی کنـد. ما در 
ایـران نظـام دانشـگاهی کاهـل و کنـد، 
حکومتـي و حقوق بگیـری داریـم کـه بـه 
طرز عجیبـی هم گزینشـی و ایدئولوژیک 

- سیاسی است.

همین طـور اسـت. مگر ما چنـد نفر مثل 
صدیقی، شـکرخواه یـا قاضـی زاده داریم. 
البتـه از قلـم نینـدازم که انصافـا در میان 
همـکاران جوان تـر هـم کسـاني را داریم 
کـه فوق العاده خـوب به مباحـث امروزي 
روزنامه نگاري مسـلط هستند و مي توانند 
آمـوزش خبرنـگاران را برعهـده بگیرنـد. 
پیشـین  سـردبیر  پیـش  مـاه  چنـد 
سـابق  سـردبیر  و  جـوان  همشـهري 
کوتـاه  دوره  داسـتان  همشـهري 
مؤسسـه  در  را  روایـي  روزنامه نـگاري 
همشـهري برگـزار کردنـد کـه بـراي من 
بسـیار آموزنده بود. دو سه سـال پیش هم 
دوره  قنوانـي  آقـاي  عزیزمـان  همـکار 
برگـزار  را  جامـع  روزنامه نـگاري سـبک 
کـرد کـه همـکاران از آن بسـیار بهـره 
گرفتنـد، یا آقاي کتابـدار و آقاي نوروزپور 
و دوسـتان دیگـر کـه انصافـا در تدریـس 

استاد هستند.  

یکی از نکته ها در گفته ی  ■
شما می تواند اشاره به نبودن 

روزنامه نگارهایی قوی در نسل میانی 
برای انتقال تجربه باشد؟ 

مـا کسـانی را داریـم کـه در فضـای 
حرفـه ای هسـتند و الزامـا روزنامه نـگاری 
سـردبیری  سـطوح  بـه  و  نخوانده انـد 
رسـیده اند و انصافـاً افـراد خوبـی  بـرای 
اگـر  و  هسـتند  روزنامه نـگاری  آمـوزش 
فضایـی بـرای آن هـا  مهیـا شـود کـه از 
توانایی هایشـان بهره گرفت، حتماً بسـیار 
کمک  حال خواهنـد بودند. اآلن در مجله 
چلچـراغ مـا یـک تجربـه انباشـته خیلي 
بـراي  روزنامه نـگاري  زمینـه  در  خـوب 
جوان هـا داریـم کـه مي تـوان از آن بهـره 
گرفـت. یـا سـردبیري مجلـه »سـرزمین 
و  اسـت  کاربلـد  و  توانـا  انصافـا  مـن« 
می توانـد به کمک آمـوزش روزنامه نگاری 
و مثال هـاي متعـدد  بیایـد  گردشـگری 

دیگر.
مي خواهـم بگویـم مـا در مجله هـا و 
و  روزنامه هـا  و  ماهنامه هـا  تحریریه هـا، 
سـایت ها و حتمـا در رادیـو و تلویزیـون 
قابـل  و  انباشته شـده  حرفـه ای  دانـش 

قبولـی داریم کـه این ها فقـط باید قدری 
جمـع  شـوند و مجال پیدا کننـد تا دانش 
مـا  متأسـفانه  کننـد.  منتقـل  را  خـود 
بـراي  مناسـب  سـازوکارهای  مجموعـه 
را  بالقـوه  امکانـات  ایـن  از  بهره گیـري 
نداریم. اگر ما یک نظام اندیشـه ای پشـت 
از  می توانسـت  بـود،  دانشـگاه های مان 
افـرادی کـه در تحریریه هـای تخصصـی 
مشـغول کار هسـتند، بهـره بگیـرد. امـا 
و  افـراد  ایـن  بـه  نسـبت  دانشـگاه 
توانایي  هاي شـان اخموسـت و آن هـا را به 

رسمیت نمی شناسد. 

پس معتقدید نسل میانی قوی  ■
وجود دارد اما در دانشگاه ها نیست...

در  افـراد  ایـن  جـای  واقعـا  بلـه، 
دانشـگاه های ما خالی است. دانشگاه های  
مـا از ایـن افـراد کم تـر بهـره  می گیرند و 
آن هـا را بـه رسـمیت نمی شناسـند. چـه 
کار  هیـچ گاه  کـه  را  آدم هایـی  بسـا 
بنابـر  نکرده انـد،  روزنامه نـگاری 
نظـام  یـک  ایـده آل  کـه  فرمالیته هایـی 
آموزشـي کم تحـرك اسـت و بـا تکیـه بر 
ایـن کـه فرد یک مـدرك دکتری داشـته 
باشـد و از پس گزینش بربیایـد، به عنوان 
کارمنـد خـود برمی گزیننـد و یـک کار 
روتیـن هم بـه آنها می دهنـد. درحالی که 
مـا نیروی هـای خوش فکـر و باانـرژی در 
می تواننـد  کـه  داریـم  تحریریه هـا 
معلم هـای بزرگـی باشـند. خـب از ایـن 
محیط هـاي  در  گرفتـه  شـکل  دانـش 
اسـتفاده خواهـد  حرفـه اي چـه کسـی 
کـرد؟ در واقـع کسـی اسـتفاده نخواهـد 
کـرد. این ها حرفـه را خوب یـاد گرفته اند 

و فقط مجالی برای انتقال آن ندارند.
مـن اگر خـود یک پشـتوانه مالی قوی 
داشـتم، حتمـاً یـک مؤسسـه آموزشـی 
بـا کمـک همیـن  بـرای روزنامه نـگاران 
افـراد حرفـه ای تأسـیس می کـردم. مثا 
ویـژه  نشـریه اي  کـه می خواهـد  کسـی 
جوان ها منتشـر کنـد حتما بایـد از آقای 
عمـوزاده خلیلی کمک بگیرد، کسـي که 
مي خواهـد روزنامه نگاري سـینمایي بکند 
حتمـا مي توانـد از هوشـنگ گلمکانـي و 

بـرای  یـا  بیامـوزد،  فیلـم  مجلـه  تیـم 
از  بایـد  قطعـا  علمـی  روزنامه نـگاری 
دوسـتاني کـه در مطبوعـات و رادیـو و 
تلویزیـون تجربـه کار علمـي دارنـد مدد 

گرفت.

با توجه به این که رشد  ■
فناوری های موبایلی بیش از همیشه 
پای افراد آماتور را به روزنامه نگاری 

باز کرده است، فکر می کنید تا چه حد 
آموزش روزنامه نگاری می تواند نقش 

تعیین کننده در بهبود وضعیت این 
حرفه داشته باشد؟ 

سـاحت کار روزنامه نـگاري حرفـه اي با 
دارد.  تفـاوت  آماتـوري  رفتـار  سـاحت 
بـه  را  آماتـور  افـراد  پـاي  فناوري هـا 
روزنامه نـگاري آماتـوري بازکرده اسـت و 
روزنامه نـگاري حرفـه اي. هر کـدام از این 
دو سـاحت قصه هـا و معیارهـاي خـاص 
خودشـان را دارنـد. نکتـه مهم این اسـت 
کـه بدانیم این دو سـاحت در عین تفاوت 
جـدي، جاي همدیگـر را تنگ نمي کنند، 
جایگزیـن یک دیگر نمي شـوند و قرار هم 
نیسـت بشـوند و در یک وضعیت مناسب 
بـا هـم بده بسـتان خوبـي هـم خواهنـد 
داشـت. همـه مـا در موضوع هایـي آماتور 
هسـتیم و دسـت بـه تجربـه در آن حوزه 
مي زنیـم. شـیوه و محتـواي آمـوزش در 
محتـواي  و  شـیوه  بـا  آماتـوري  سـطح 
خیلـي  حرفـه اي  سـطح  در  آمـوزش 
متفاوت اسـت؛ کمااینکه انتظـار ما از این 

دو کاما متفاوت است.   

اگر بخواهیم از ظرفیت موجود  ■
برای آینده بهتر روزنامه نگاری 

استفاده کنیم، چه پیشنهادی دارید؟
حال  در  چراکه  است؛  سخت  خیلی 
حاضر برای این که بخواهید کاری انجام 
دهید، احتیاج به پول و امکانات  دارید. پول 
– منظورم بودجه و امکانات مالي است - 
است.  کم  بسیار  عالی  آموزش  نظام  در 
رقابت میان بعضي از استادها براي گرفتن 
کاس و پایان نامه بیشتر و رفتن به سراغ 
شغل هاي دوم و سوم یکي از مصداق هاي 

روزنامه نگاری ایران به  جایی 
رسیده که نیاز به تحول دارد 
اما چون چگالی اصلی فضاي 

رسانه اي کشور در ید حکومت 
است، این دولت است که باید 

تصمیم بگیرد و کاري انجام 
دهد. موتور اصلی تحول براي 

دانشگاه های روزنامه نگاری، 
در همه جاي دنیا صنعت 

رسانه است؛ یعنی صنعت به 
دانشگاه ها فشار می آورد و 

باعث تحول آن می شود
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یــک بخــش مهــم انتقادهــا از فضــای رســانه ای بــه آمــوزش روزنامه نــگاران 
ــی.  ــگاهی و تجرب ــوزش دانش ــن آم ــی بی ــدال قدیم ــک ج ــردد و ی برمی گ
اهمیــت نیــروی انســانی آمــوزش دیــده امــا فراتــر از ایــن جدال هــا اســت. 
ــا  ــی ب ــگاران تجرب ــگاری و روزنامه ن ــالن روزنامه ن ــه فارغ التحصی ــدر ک آن ق
ســابقه نمی تواننــد ادعــا کننــد از هــر نــوع آمــوزش و بــه روز شــدن مهارت هــا 
رئیــس  فرقانــی،  محمدمهــدی  می شــوند.  بی نیــاز  دانسته هایشــان  و 
دانشــکده ی علــوم ارتباطــات دانشــگاه عالمه طباطبایــی پیــش از انقــالب در 
نقــش دانشــجو و پــس از انقــالب در نقــش مــدرس و ریاســت این دانشــکده 
ــگاری حضــور داشــته اســت.  ــوزش روزنامه ن ــخ آم در بخــش مهمــی از تاری
ــتم  ــه سیس ــا ب ــاره ی انتقاده ــانه« درب ــفقنا رس ــا »ش ــو ب ــی در گفت وگ فرقان

ــع  ــه مان ــه آنچ ــد و البت ــخ می ده ــگاه پاس ــگاری در دانش ــی روزنامه ن آموزش
برطــرف شــدن اشــکاالت آمــوزش دانشــگاهی شــده را توضیــح داده اســت. 
او البتــه ســهم قوانیــن، آزادی هــای مطلــوب و شــکل نگرفتــن فضای ســاختار 
ــرا  ــد چ ــوزش می دان ــی تر از آم ــر و اساس ــگاری را مهمت ــه ای روزنامه ن حرف
کــه معتقــد اســت بــا انگشــت گذاشــتن بــر روی یــک نقطــه از درد، کل درد 
ــی  ــادات ارتباط ــد: ع ــر می کن ــم فک ــده ه ــاره ی آین ــود. درب ــان نمی ش درم
ــط اجتماعــی،  ــه زندگــی، هســتی، رواب ــده ب ــی نســل آین نســل حاضــر و حت
ــن نســل، نســلی  ــن ای ــود. بنابرای ــاوت خواهــد ب اقتصــاد، فرهنگــی و ... متف
اســت کــه خــودش بایــد خــودش را مدیریــت کنــد؛ نــه مــا بــا فاصلــه ســنی 

و فکری زیاد برای او تعیین تکلیف کنیم. 

محمدمهدی فرقانی:

آموزش، بخش کوچکی از 
مشکل روزنامه نگاری ایران است

سرعت تغییرات برنامه ریزی های آموزشی جدید را کهنه می کند

به نظر شما به عنوان رئیس  ■
دانشکده علوم ارتباطات و کسی که 

سالهاست در نقش های مختلف با 
دانشکده در ارتباط هستید، وضعیت 

این دانشکده را از نظر آموزش 
روزنامه نگاری چه طور می دانید؟

در حـال حاضـر بـه عنـوان تنها دانشـکده 
آمـوزش روزنامه نـگاری در دانشـگاه دولتـی 
آمـوزش  وضعیـت  کـه  نمی کنـم  ادعـا 
روزنامه نگاری در این دانشـگاه مطلوب اسـت 
ولـی بـه عقیـده مـن قابل قبـول اسـت. باید 
یادمـان باشـد ایـن حـوزه بعـد از انقـالب تـا 
امروز دسـتخوش تحوالت و نوسـانات زیادی 
بوده اسـت. اگـر انحالل رشـته، ماهیت دادن 
به رشـته، احیـای آن، امکانـات الزم برای آن 
و ... را درنظـر بگیریـم، می توانیـم بگوییـم 

وضعیت نامطلوبی ندارد. 
بـه عقیـده مـن بایـد دو نکتـه را درنظـر 
بگیریم. اول، سـاختار روزنامه نگاری، شیوه ها، 
الگوهـا و سـبک ها بـه سـرعت دسـتخوش 
تحـول و دگرگونـی اسـت. دوم، سیاسـت زده 
شـدن بیـش از حد فضـای روزنامه نـگاری ما 
باعـث شـده اسـت تـا در ایـن فضا کسـی به 
روزنامه نـگار متخصـص و حرفـه ای  دنبـال 
نباشـد. بلکه به دنبال افرادی باشـد که وفادار 
بـه جناح هـای فکـری خـاص هسـتند. نکته 
سـوم، هیـچ مؤسسـه ی رسـانه ای در ایـران 
هیـچ نـوع همـکاری بـا تنهـا دانشـکده ی 
آموزش دهنـده ی روزنامه نـگاری نـدارد. فقط 
می خواهـد از محصول آن اسـتفاده کند. مثل 
از  را  بیمارسـتان ها  مـا  کـه  اسـت  ایـن 
دانشجویان پزشکی بگیریم و از دانشکده های 
پزشـکی توقع داشـته باشـیم پزشـکان حاذق 
دانشـجوی  نـدارد  امـکان  دهنـد.  تحویـل 
پزشـکی بدون حضور در بیمارسـتان و تجربه 
کـردن مراحـل تشـخیص و درمـان بتوانـد 
تبدیـل به یک پزشـک ماهـر شـود. درباره ی 
روزنامه نـگاری هـم این گونه اسـت. ما وقتی 
وارد ایـن دانشـکده شـدیم، امکانـات جنبـی 
محـدودی را فراهم کردیـم. از جمله در اینجا 
خبرگـزاری »عطنا« درسـت کردیـم که فعال 
اسـت و امکانات محـدودی دارد و بچه ها هم 
با ایـن خبرگـزاری خوب همـکاری می کنند. 
در ایـن دانشـکده اسـتودیوی تصویربـرداری، 

کـدام  هـر  در  داریـم.  و...  صـدا  ضبـط 
فعالیت هایی انجام می شـود. به عنـوان مثال، 
در اسـتودیوی ضبط صدا خیلـی از کتاب های 
بـرای  را  روزنامه نـگاری  رشـته  تخصصـی 
دانشـجویان نابینا گویا کردیـم. در حال حاضر 
امکانـات اسـتودیویی خـود را در خدمت عطنا 

قرار دادیم تا پیام های ویدئویی تولید کند. 
البتـه ایـن کافـی نیسـت. مـا حتـی برای 
بچه هـای  کارآمـوزی  واحـد  دادن  پوشـش 
روزنامه نـگاری مشـکل داریم و خیلـی از این 
دانشـجویان برای طی کـردن دوره کارآموزی 
و  مراکـز  بـه  کارشناسـی  دوره  در  خـود 

مؤسسه های دسته چندم معرفی می شوند. 

دانشگاه برای این مسئله رایزنی  ■
کرده است؟

ما بیشتر از طریق روابط و ارتباطات شخصی 
و گروهی به رایزنی پرداختیم ولی به دالیل 
مختلف پذیرش نمی کنند و می بینیم در آخر 
دانشجوی روزنامه نگاری باید در روابط عمومی 
تا واحد  یا نشریه  داخلی مؤسسه ای کار کند 

کارآموزی روزنامه نگاری اش را بگذراند.
اطالعات  مؤسسه ی  مثل  جاهایی  البته 
که  است  سالی  چند  مؤسسه  این  و  هستند 
همکاری های بهتری با ما داشته است. ولی اگر 
شما مجموعه خبرگزاری ها، پایگاه های خبری 
و روزنامه ها را نگاه کنید؛ متوجه می شوید در 
زمینه جذب و آموزش کارآموز اقدامی نمی کنند. 
آموزش روزنامه نگاری دوره بالینی دارد و دوره 
بالینی آن کار در رسانه ها و در محیط عمل 
است. امکان ندارد شما بتوانید در سر کالس 
کالس های  در  کنید.  تربیت  روزنامه نگار 
دانشگاه روزنامه نگار را با اصول و چارچوب های 
علمی و تخصصی کار آشنا می کنیم ولی برای 
به منصه ظهور  را  اصول  این  بتواند  این که 
برساند باید وارد عمل شود. سرد و گرم آن را 
بچشد، مقتضیات محیط کار را بشناسد، درک 
کند، با آموخته هایش آن ها را انطباق دهد و آن 

را تلفیق کند. 
ــن  ــه ی ای ــا هم ــم ب ــر می کن ــن فک م
ــق  ــی ناموف ــوع خیل ــا در مجم محدودیت ه
نبودیــم و در حــال حاضــر شــما دانشــجویان 
یــا فارغ التحصیــالن مــا را در خیلــی از 
ــن  ــت ای ــی الزم اس ــد. ول ــانه ها می بینی رس

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی
س: نینا مختارباف 

عک
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همــکاری و تعامــل بــه طــور جــدی شــکل 
بگیــرد و چــاره ای جــز ایــن وجــود نــدارد که 
مؤسســات رســانه ای در تعامــل بــا دانشــکده 
قــرار بگیرنــد. حتــی اگــر فکــر کنیــم 
ــت  ــیم، کفای ــته باش ــم داش ــه ای ه روزنام
نمی کنــد. چراکــه یــک روزنامــه دانشــگاهی 
ــطح  ــد در س ــه می خواه ــه ای ک ــا روزنام ب
بــا  مــدام  نیــز  و  کنــد  فعالیــت  ملــی 
ــاط  ــاز در ارتب ــز و خبرس ــای خبرخی کانون ه
باشــد، فــرق می کنــد و ایــن دو اصــال قابــل 

قیاس نیستند.
ــا ایــن  ــر آن، بــه عقیــده مــن ب عــالوه ب
تحوالتــی کــه تکنولوژی هــا بــه وجــود 
آوردنــد، اساســاً مقــداری نــگاه بــه رســانه و 
ــگاری  ــی در روزنامه ن ــه حرفه ای گرای ــگاه ب ن
ــت و  ــرار داده اس ــر ق ــم را تحت تأثی ــا ه ب
خیلی هــا را از مراجعــه بــه روزنامه هــا و 
ــته  ــور مســتمر و پیوس ــه ط ــا ب خبرگزاری ه
ــت  ــی اس ــن تحول ــت. ای ــرده اس ــاز ک بی نی
کــه مــا آن را هــم در نســل دانشــجویان خود 
ــور در  ــتاد، حض ــا درس، اس ــان ب در رابطه ش
ــن در  ــده م ــه عقی ــم. ب کالس و ... می بینی
حــال حاضــر نســل جــوان خــود را در فضای 
مجــازی تعریــف می کنــد و بــه دنبــال 
ــای  ــوا در فض ــد محت ــز تولی ــات و نی مطالب
ــه  ــی از آن ب ــاید بخش ــی رود. ش ــازی م مج
ــه  ــل و تجرب ــه در عم ــد ک ــل باش ــن دلی ای
بــه  را  و الزم  کافــی  اعتمــاد  نتوانســته 

رسانه های سنتی داشته باشد. 
ــی در  ــد بازبینی های ــاً بای ــم طبیعت ــا ه م
ــه  ــیم. البت ــته باش ــی داش ــای درس برنامه ه
چنــد ســال پیــش یــک بــار بازبینی شــد و در 
رشــته ی  بازبینــی  هــم  حاضــر  حــال 
روزنامه نــگاری در برنامــه ی کاری دانشــکده 
اســت. اضافــه بــر آن مــا در حــال راه انــدازی 
چندرســانه ای  روزنامه نــگاری  رشــته ی 
ــروه  ــر از اعضــای گ ــار نف ــه چه هســتیم ک
روزنامه نــگاری در حــال حاضــر بــر روی 
ولــی  می کننــد.  کار  آن  برنامــه  تهیــه 
می دانیــد کــه متأســفانه مراحــل تهیــه، 
تدویــن و اجــرای برنامه هــای جدیــد نســبتًا 
طوالنــی اســت و مشــکل ایــن گونــه 
ــریع  ــدر س ــه آن ق ــت ک ــن اس ــا ای برنامه ه

ــه  ــم ب ــی تصمی ــه وقت ــد ک ــر می کنن تغیی
اجــرای آن می گیریــد، برنامــه کهنــه شــده 

است.

اشاره ای به دانشجویان  ■
روزنامه نگاری داشتید. یکی 

از نقدها درباره ی پذیرش 
دانشجویان روزنامه نگاری، نبود 
مصاحبه برای ورود به این رشته 

است. این خالء باعث می شود 
بعضی از افرادی که به این رشته 

می آیند، عالقه یا استعداد الزم 
را برای تحصیل در این رشته 

نداشته باشند؛ و اینها می تواند در 
روند آموزش و بعد اشتغال بسیار 

تأثیرگذار باشد. آیا این امکان 
وجود دارد تا مصاحبه ورودی برای 

این رشته برگزار می شود؟
ایـن اتفـاق در وهلـه اول به دلیل سـاختار 
سیسـتم کنکور سراسـری خیلی سخت است. 
تعـداد دانشـجویان مجاز به انتخاب رشـته آن 
قـدر زیـاد اسـت کـه شـما امـکان برگـزاری 
مصاحبـه نداریـد. دوم ایـن کـه مـا در مقطع 
کارشناسـی ارشـد در نیمـه اول دهـه 80 این 
مسـئله را تجربـه کردیـم و بـرای یک سـال 
ایـن  می کنـم  تأییـد  گذاشـتیم.  مصاحبـه 
مصاحبـه در انتخـاب چهره هـای مناسـب تر 
بـرای این رشـته خـوب اسـت ولـی از طرف 
ایجـاد  را  مشـکالتی  و  نارضایتی هـا  دیگـر 
می کـرد کـه ما مجبور شـدیم عطایـش را به 
لقایـش ببخشـیم. ایـن در حالـی بـود کـه 
مصاحبـه در آن سـال ها و بـرای کارشناسـی 
ارشـد راحت تـر بـود و داوطلـب کمتـر بـود و 
حداقـل بـا 50 نفـر مصاحبه می کردیـم تا 10 
نفـر را انتخاب کنیم. اگر بخواهیـم این روش 
را در کارشناسـی روزنامه نـگاری اجـرا کنیـم 
کـه پایـه ی آمـوزش روزنامه نـگاری عملی و 

حرفه ای است، در عمل ممکن نیست. 

آیا اساسا این امکان وجود دارد  ■
که با توجه به تأثیر زیاد این روش 

بر خروجی دانشکده، آزمون این 
رشته جدا برگزار شود؟

قبـل از انقـالب وقتـی اینجـا تنهـا یـک 
کنکـور  بـود،  ارتباطـات  علـوم  دانشـکده 
حـال  در  ولـی  می شـد  برگـزار  اختصاصـی 
حاضـر ایـن دانشـکده زیر پوشـش دانشـگاه 
عالمه طباطبایـی اسـت و نمـی تـوان جـدا 
کنکـور برگـزار کـرد. اگر امکان عملـی وجود 
داشـته باشـد، شـاید بتـوان بـه آن فکـر کرد 

ولی بعید می دانم این کار عملیاتی شود.
اتـالف  از  می توانـد  روش  ایـن  امـا 
سـرمایه های مـادی و معنوی هـم جلوگیری 
کنـد. چـرا که این دانشـجو حتمـا می تواند در 

رشته دیگری موفق شود...
ایـن ایـراد به کل نظام پذیرش دانشـجوی 
مـا وارد اسـت. دانشـجویی هـم کـه رشـته 
حسـابداری می خواند، ممکن اسـت در رشـته 
دلیـل  بـه  ولـی  باشـد  موفق تـر  فیزیـک 
بیشـتر  یـا  جابه جایـی و چنـد نمـره کمتـر 
نتوانسـته به رشـته ای دیگر برود، بـه عبارتی 

در همه این رشته ها وضع همین است. 
بایـد بـه سیسـتم نـگاه کـرد و دیـد چـه 
جایگزین هایـی وجود دارد تا بتواند سـاختار را 
بهتـر کنـد. به نظر می رسـد تا به حال کسـی 
سـاختار بهتـری از سیسـتم کنکور سراسـری 
ارائه نکرده اسـت ولی اگر قرار اسـت سـاختار 
دیگـری هـم ارائه شـود، بایـد قابل اجـرا هم 
باشـد چراکه یک میلیون داوطلـب وجود دارد 

و بایـد در میـان این داوطلبـان پاالیش کنیم. 
هـر روش دیگـری جـز ایـن ممکـن اسـت 
وقت گیرتـر و حتـی بـا ضریب خطای بیشـتر 
باشـد. اگرچـه این سیسـتم هـم ضریب خطا 
دارد ولـی بایـد دید آیا سیسـتم دیگری وجود 
دارد کـه با ضریـب خطای کمتـر و کارآمدی 

باالتر بتواند هدف را تأمین کند. 

یکی از انتقادها در بحث آموزش  ■
روزنامه نگاری به صورت دانشگاهی 

و نه صرفاً درباره ی این دانشکده، 
مربوط به  بحث جذب اساتید است. 
در سیستم دانشگاهی برای آموزش  
از کسانی بیشتر استفاده می شود که 
دکتری داشته باشند یا هیئت علمی 
باشند. در صورتی که می دانیم برای 

آموزش روزنامه نگاری می توان از 
تجربه های تحریریه ها هم استفاده 

کرد. برنامه ای دارید ارتباط بین 
دانشگاه و تحریریه رسانه ها در این 

زمینه بیشتر شود؟
مــن چــون هــر دو حــوزه عمــل و 
ــه  ــی تجرب ــدت طوالن ــه م ــگاهی را ب دانش
کــردم، می توانــم بگویــم در وهلــه اول 
ــگاری  ــه در روزنامه ن ــانی ک ــده ای از کس ع

حرفــه ای افــراد موفقــی هســتند، الزامــًا 
بــه  بــود.  نخواهنــد  معلم هــای خوبــی 
عبارتــی الزامــاً نمی داننــد چگونــه آموخته هــا 
و تجربه هایشــان را تئوریــزه و در کالس بــه 
صــورت درس عرضــه کننــد. مــن پیــش از 
تحقیقــات  و  مطالعــات  مرکــز  در  ایــن 
می توانســتم  راحت تــر  رســانه ها 
روزنامه نــگاران بــا تجربــه را بــرای آمــوزش 
دعــوت کنــم و کســانی را دعــوت کــردم کــه 
عمدتــاً تجربــی بودنــد و مــا هــم در آنجــا به 
دنبــال مــدرک افــراد نبودیــم ولــی بعضــی از 
ــه  ــد نســبت ب ــد جلســه بع دانشــجویان چن
نحــوه ی تدریــس بعضــی از ایــن افــراد 
می گفتنــد  و  می کردنــد  اعتــراض 
سیســتماتیک  صــورت  بــه  نمی تواننــد 

آموزش دهند. 
ــرون  ــا از بی ــی م ــم وقت ــم بگوی می خواه
بــه قضیــه نــگاه می کنیــم یــک جــور فکــر 
می کنیــم ولــی وقتــی وارد عمــل می شــویم، 
می بینیــم الزامــاً آن روش جــواب نمی دهــد. 
ــتند  ــتادانی هس ــه اس ــر قضی ــرف دیگ در ط
ــدرک  ــوری م ــورت تئ ــه ص ــاً ب ــه صرف ک
ــی از  ــه عمل ــچ تجرب ــند و هی ــه باش گرفت
روزنامه نــگاری نداشــته باشــند، و اینهــا هــم 
در عمــل موفــق نیســتند چــون نمی تواننــد 

بــه ســؤاالت دانشــجو جــواب دهنــد و 
مقتضیــات  و  مصادیــق  بــه  نمی تواننــد 
کلــی  اصــول  بــه  صرفــاً  و  بپردازنــد 

می پردازند. 
قبــول دارم ایــن محدودیــت مــدرک 
درســی دربــاره ی دانشــگاه وجــود دارد. البتــه 
سیســتم آمــوزش عالــی ایــن اجــازه را 
می دهــد تــا در مــوارد خــاص دانشــگاه 
ــن  ــره ای ــان خب ــس کارشناس ــد از تدری بتوان
حــوزه اســتفاده کنــد و ما هــم عماًل ایــن کار 
ــرای  ــی ب ــه های آموزش ــم. مؤسس را کرده ای
ــری  ــت بازت ــی دس ــراد تجرب ــتفاده از اف اس
دارنــد، دانشــگاه ها از ایــن حیــث محدودیــت 
دارنــد و ایــن می توانــد هــم حســن باشــد و 
هــم قبــح. حســن اســت بــه ایــن دلیــل کــه 
وقتــی  می گیــرد.  بــاال  را  کار  ســطح 
تحصیــالت تکمیلــی داشــته باشــید ذهنتــان 
ــه ای  ــر برنام ــود و تفک ــتماتیک می ش سیس
خواهیــد داشــت و در نتیجــه می دانیــد 
ــرم را اداره  ــک ت ــه در ی ــه 16 جلس چگون
ــی را  ــه محتوای ــه چ ــر جلس ــد و در ه کنی
عرضــه کنیــد و چگونــه بــا دانشــجو تعامــل 
ــی از  ــه بعض ــر ب ــما اگ ــید. ش ــته باش داش
کســانی نــگاه کنیــد کــه بــه صــورت 
ــاً نکته هــای  ــد، قطع ــی عمــل می کنن تجرب
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می شـود، هفتـه ی بعـد غیبـت می کنـد تـا 
کارش را انجـام ندهـد یـا دسـت خالـی در 
می گوینـد  بعـد  می شـود.  حاضـر  کالس 
محصـول دانشـکده چیسـت؟ مـن می گویم 
مـواد اولیـه دانشـکده چیسـت. مـواد اولیه آن 
دانشـجو و اسـتاد اسـت. اسـتاد باید بـر روی 
مـوادی کار کنـد کـه قابلیـت شـکل پذیری 
داشـته باشـد. یـک طرفه دیدن مشـکل هیچ 

گاه ما را به راه حل نمی رساند.
بعضـی از دانشـجوها نمی تواننـد دو جمله 
درسـت بنویسـند. مـن چگونـه می توانـم از 
آن هـا روزنامه نگار بسـازم. این امـر به مراتب 
بـا فضـای مجازی بدتـر و بدتر هم می شـود. 
زبـان بـه شـدت در حال تنـزل اسـت و غلط 
نویسـی در حال تبدیل شـدن به امری عادی 
و روزمـره و حتـی ممـدوح اسـت و هرگونـه 
دلشـان بخواهـد می نویسـند. در حالـی که ما 
در گذشـته می آموختیـم زبـان یعنـی تفکر و 
هـر کسـی زبـان فاخرتـری دارد، حتمـاً تفکر 

واالتر و پیچیده تری دارد. 
همـه انتقادها دربـاره ی وضعیت رسـانه ها 
بـه سیسـتم دانشـگاه آمـوزش روزنامه نگاری 
برنمی گـردد؛ ولـی مهـم اسـت که سـهم هر 
بخـش در بـه وجـود آمـدن یـک مسـئله، 

درست ارزیابی شود...
ــه اســت و دانشــگاه،  ــک مجموع ــه، ی بل
سیســتم برنامه ریــزی، اســتاد، دانشــجو، 
ــگاران، فضــای سیاســی،  رســانه ها، روزنامه ن
اجتماعــی، فرهنگــی، مقررات گــذاری و... 
ــک  ــورت ی ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک ــم اس مه
ــدارد  ــکان ن ــد. ام ــم کار کنن ــا ه ــتم ب سیس
فقــط بــا اقــدام دانشــگاه ایــن مشــکل 
روزنامه نــگاری حــل شــود. مــا در ســر 
کالس وقتــی درس روزنامه نــگاری تحقیقــی 
ــد  ــجوها می گوین ــم دانش ــس می کنی تدری
کجــا بایــد ایــن را پیــاده کنیــم؟ می خواهــم 
بگویــم بــا انگشــت گذاشــتن بــر روی یــک 
نقطــه از درد، کل درد درمــان نمی شــود. 
مشــکل مــا همیــن نداشــتن تفکر سیســتمی 
ــن  ــاد ای ــه ابع ــا هم ــع اســت ت ــگاه جام و ن
ــه  ــتمی ک ــن در سیس ــد. م ــکل را ببین مش
ــک  ــار ی ــرای انتش ــد و ب ــاز باش ــتم ب دس
نشــریه تجربــی نیــاز بــه 10 مجــوز از 
دانشــگاه نداشــته باشــم، حتمــاً آن را راه 

می انــدازم. ولــی وقتــی می بینــم راه آن قــدر 
پــر از ســنگ اســت، می گویــم ارزش نــدارد. 
امــا وقتــی ببینــم فــردا بــا یــک خبــر 
ــر  ــت منتش ــن اس ــه ممک ــجویی -ک دانش
شــود- صــد برچســب و تهمــت نمی خــورم، 
ــک  ــد ی ــی روم. بای ــال آن م ــه دنب ــاً ب طبیعت
نــگاه جامــع و همــه جانبــه بــه ایــن داســتان 
داشــت. بــه عقیــده مــن بخــش کمتــری از 
مشــکل روزنامه نــگاری مــا مربــوط بــه 

آموزش است. 

بخش بیشتر آن مربوط به  ■
چیست؟

مربــوط بــه مقــررات، قوانیــن، آزادی هــای 
مطلــوب، امکانــات و فضــای مطلوب، شــکل 
حرفــه ای  ســاختار  فضــای  نگرفتــن 

روزنامه نگاری. 

با توجه به تغییر و تحوالت،  ■
شاید دیگر نتوان مثل گذشته در 

آموزش، بین روزنامه نگاری مکتوب 
و آنالین تفکیک قائل شد. به جز 

رشته ی روزنامه نگاری چندرسانه ای 
که در صحبت هایتان به آن اشاره 

کردید؛  چه برنامه های دیگری برای 
تغییر چارت درسی دارید؟  

چــارت برنامــه ی دانشــگاه یــک تعریفــی 
دارد. چنــد واحــد عمومــی، چنــد واحــد 
تخصصــی، چنــد واحــد الزامــی و چنــد واحــد 
ــدی خــاص  ــدام طبقه بن ــاری کــه هرک اختی
ــک دوره ی  ــد ی ــان باش ــد. یادم ــود را دارن خ
آموزشــی کــه بــه عنــوان مثــال می خواهــد 
خبــر را در ســه واحــد آمــوزش دهــد، 
نمی توانــد ایــن ادعــا را داشــته باشــد کــه بــا 
ایــن مقــدار آمــوزش، یــک روزنامه نــگار بــه 
تمــام معنــا تحویــل دهــد. بایــد در کنــار آن 
ــی  ــات کارآمــوزی، کارورزی و کار عمل امکان
بــرای دانشــجویان باشــد. مــن یکــی از 
از  قبــل  روزنامه نــگاری  فارغ التحصیــالن 
انقــالب هســتم. وقتــی وارد روزنامــه کیهــان 
شــدم، فاصلــه بیــن آنچــه آموختــه بــودم بــا 
ــاد  ــی زی ــردم، خیل ــل می ک ــد عم ــه بای آنچ
بــود. یعنــی فکــر نکنیــد فقــط امــروز و اینجا 
ایــن گونــه اســت. عرصــه اجتماعــی عرصــه 

ــد  ــوزش دارن ــرای آم ــی ب ــذاب و زیبای ج
ــوزش  ــام آم ــه نظ ــد ب ــاید نتوانن ــی ش ول

آکادمیک وفادار بمانند. 

دانشجویان این رشته در  ■
دانشگاه با اصول روزنامه نگاری 
آشنا می شوند ولی بعد از اتمام 

درس وقتی وارد محیط کار 
می شوند، می بینند فارغ التحصیالن 

رشته های دیگر جلوتر از آن ها 
هستند و معموالً این اصول را در 

کارگاه های آموزش روزنامه نگاری 
هم یاد گرفته اند. پیشنهاد شما 

برای آماده شدن دانشجویان 
روزنامه نگاری برای فعالیت در 

حوزه های تخصصی چیست؟
مـن معتقـد هسـتم آمـوزش تکنیک های 
کوتـاه  دوره هـای  در  حتـی  روزنامه نـگاری 
مـدت هـم میسـر اسـت. مـا در اینجـا اگـر 
جـذب  روزنامه نـگاری  رشـته ی  دانشـجوی 
می کنیـم، به این معنا نیسـت که چهار سـال 
بـه ایـن دانشـجو یـاد می دهیـم تـا چگونـه 
بنویسد یا سـبک های خبری و گزارش نویسی 
فارغ التحصیـل  یـک  بلکـه  چیسـت. 
ایـن  وارد  می خواهـد  وقتـی  روزنامه نـگاری 
حوزه ها شـود، عالوه بر اصـول روزنامه نگاری 
جامعه شناسـی،  سیاسـت،  اقتصـاد،  بـا  بایـد 
روان شناسـی اجتماعـی آشـنا باشـد و اخالق 
حرفـه ای را بدانـد و از مسـئولیت اجتماعـی، 
کار  باشـد.  آگاه   ... و  شـهروندی  حقـوق 

روزنامه نگاری یک مجموعه است. 
من همیشـه گفتـه ام آمـوزش تکنیک ها و 
مهارت هـای نـگارش شـاید 20 تـا 30 درصد 
از دوره ی آمـوزش چهـار سـاله روزنامه نگاری 
را تشـکیل می دهد. بقیـه ی آن به دانش هایی 
مربـوط می شـود کـه یـک روزنامه نـگار باید 
مـن  عقیـده  بـه  باشـد.  مجهـز  آن  بـه 
روزنامه نـگاری حتمـًا  رشـته  فارغ التحصیـل 
اخـالق حرفـه ای را بهتـر از رشـته های دیگر 
در رسـانه ها رعایـت می کند، حتماً مسـئولیت 
احسـاس  خـود  بـرای  سـنگینی  اجتماعـی 
می کنـد و حتماً به صحت، دقـت، امانت داری 
و مـواردی از ایـن قبیـل در کار حرفه ای شـان 

پایبندتر هستند و این آموزه ها را دیده اند.

 قبـول دارم. دانشـجویی از رشـته ی دیگر 
شـاید بتوانـد ایـن تکنیک هـا را در بیـرون از 
دانشـگاه یـاد بگیرد ولـی این مهم اسـت که 
ایـن تکنیک هـا را چگونه در خدمـت منافع و 
مصالـح عمومـی قـرار دهـد. نتیجـه اش این 
اسـت که شـما می بینید در خیلی از رسـانه ها 
تعداد فیک نیوز از اخبار درسـت بیشـتر اسـت 
یـا در تعـدادی از رسـانه ها مأموریت خبری به 
خبرنگارانشـان واگـذار می کننـد و می گوینـد 
بایـد بـروی و ایـن داسـتان را بسـازی. نه آن 
گونـه هسـت بلکـه آن گونه که ما بـه عنوان 
یـک  می خواهیـم.  مجموعـه  یـک 
فارغ التحصیـل رشـته روزنامه نـگاری حتماً به 
ایـن فشـارها و الزام هـا کمتـر تـن می دهد تا 

یک فارغ التحصیل رشته ی دیگر.  
تحصیـل در رشـته ی روزنامه نـگاری بـه 
ایـن معنـا نیسـت کـه شـما در تمـام مـدت 
تکنیـک بیاموزیـد و بـه عقیـده مـن تعهـد و 
مسـئولیت اجتماعـی، اخـالق حرفـه ای و ... 
وزن و جایگاه شـان بسیار سـنگین تر از صرف 
تکنیـک اسـت. چرا کـه تکنیک به هـر حال 
بـا تجربه اندوختن و مطالعـه به تدریج تکامل 
پیـدا می کنـد اما بـه عقیـده من پایبنـدی به 
منافـع  انسـانی،  اصـول  حرفـه ای،  اخـالق 
بشـری، اخـالق، صحـت، دقـت و امانتداری 
بایـد شـاه بیت های روزنامه نـگاری حرفـه ای 

باشد نه تکنیک سبک هرم وارونه یا غیره. 

آیا می توان برای حل این مشکل،  ■
جلساتی از کالس هایی مثل اقتصاد، 

جامعه شناسی، روان شناسی و ... 
به آموزش عملی روزنامه نگاری در 

این حوزه ها اختصاص داد تا فضای 
بیشتری برای آشنایی دانشجوی 

روزنامه نگاری با طرح سوژه و 
سؤال در حوزه های تخصصی فراهم 

شود؟
مـن هـم معتقـد هسـتم شـاید کمتـر نیاز 
باشـد تا ما به آمـوزش روزنامه نگاری عمومی 
آمـوزش  وارد  تدریـج  بـه  بایـد  و  بپردازیـم 
شـاخه های روزنامه نگاری شـویم. امـا باید به 
چنـد نکتـه توجه کـرد. اول این که ایـن دو با 
هم منافاتی ندارند، شـما اگـر اصول و معیارها 
و موازیـن روزنامه نـگاری حرفـه ای را بدانیـد، 

فـرض بر این اسـت کـه هر دانشـجویی یا از 
قبـل، به آن حـوزه عالقه دارد یـا به تدریج در 
جریـان کار، حـوزه ی عالقـه ی خـود را پیـدا 
می کنـد و همه ی مـا در جریـان کار حرفه ای 
ایـن کار را کردیـم. من به حـوزه ی اجتماعی 
عالقـه داشـتم و فـرد دیگـری بـه حـوزه ی 

سیاسی عالقه داشت و وارد آن شد. 
بـه عبارتی اصول کلـی روزنامه نـگاری در 
ایـن شـاخه ها متفاوت نیسـت، بلکـه دانش و 
اطالعـات تخصصی الزم برای این شـاخه ها 
متفـاوت اسـت. در خبـر اقتصـادی بایـد بـا 
و  پیشـینه  برنامه هـا،  سیاسـت ها،  مفاهیـم، 
مقتضیـات اقتصادی آشـنا باشـیم و ادبیات و 
واژگان آن حوزه را بشناسـیم؛ در سایر حوزه ها 

هم همین است. 
می توانیـم گرایش هـای روزنامه نـگاری از 
جملـه ورزشـی، اقتصـادی، سیاسـی و ... را 
ایجـاد کنیـم ولـی آیـا رسـانه های مـا آن قدر 
قـدرت جـذب دارند؟ آیـا این باعث نمی شـود 
و  شـوند  یک بُعدی تـر  مـا  فارغ التحصیـالن 
کارایی هـای آن هـا کمتـر شـود؟ اتفاقـاً امروز 
دنیـا بـه ایـن سـمت مـی رود کـه افـراد باید 
بتواننـد  تـا  باشـند  تخصـص  چنـد  دارای 
اشتغال شـان را حفـظ کننـد چـرا کـه آن قدر 
جابجایـی در حرفه هـا زیـاد شـده و آن قـدر 
مقتضیـات در حـال تغییـر اسـت کـه ممکن 
اسـت بـه سـرعت در حـوزه مورد فعالیتشـان 
ناکارآمـد شـوند یـا نیاز بـه جابه جایی داشـته 
باشـند. می خواهـم بگویـم این هـا منافاتی با 
هـم ندارد و مـن عماًل معتقد هسـتم آموزش 
روزنامه نـگاری می تواند جعبه ابـزار اولیه را در 
اختیـار دانشـجو بگـذارد تـا بعـد از آن بـا این 

جعبه ابزار بتواند کار کند.
همچنیـن امروزه نظام آموزشـی مدرن دنیا 
به علت سـمت آموزش معکوس رفته اسـت. 
آمـوزش معکـوس یعنـی نقـش دانشـجو در 
مواجهه با اسـتاد، برنامه درسـی و هم افزایی. 
بـه عبارتـی یعنـی نقـش فعـال دانشـجو در 
کالس درس و فضـای آموزشـی، و ایـن کـه 
اسـتاد بـه مثابـه یـک داور فقـط خطاهـا را 
بگیـرد. امـا هنـوز هـم در آخـر ترم، دانشـجو 
منتظـر سـؤال یـا صـد صفحـه جزوه اسـت. 
گالیـه می کنند چـرا دروس کاربردی و عملی 
مـا کم اسـت، وقتـی کار عملی به آن هـا داده 

دانشگاه، سیستم 
برنامه ریزی، استاد، 

دانشجو، رسانه ها، 
روزنامه نگاران، 

فضای سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، 

مقررات گذاری و... مهم 
است که باید به صورت 

یک سیستم با هم کار 
کنند. امکان ندارد فقط 

با اقدام دانشگاه این 
مشکل روزنامه نگاری 

حل شود. ما در سر 
کالس وقتی درس 

روزنامه نگاری تحقیقی 
تدریس می کنیم 

دانشجوها می گویند 
کجا باید این را پیاده 

کنیم؟ می خواهم بگویم 
با انگشت گذاشتن 

بر روی یک نقطه از 
درد، کل درد درمان 

نمی شود
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و  پیش بینــی  غیرقابــل  رخدادهــای 
ــد   ــات خــاص اســت. شــما هــم بای مقتضی
بیــن آموخته هــا و مقتضیــات حرفــه ای 
صلــح و آشــتی برقــرار کنیــد و ایــن جــز بــا 
قــرار گرفتــن در محیط حرفــه ای امکان پذیر 
ــک  ــد ی ــی می خواهن ــروزه وقت ــت. ام نیس
خلبــان را آمــوزش دهنــد، اول در یــک 
آمــوزش  او  بــه  شبیه ســاز  دســتگاه 
ــد. در  ــرواز می دهن ــد او را پ ــد و بع می دهن
ــگاری  ــرم هــم مثــل روزنامه ن حرفه هــای ن
ایــن گونــه اســت و بــه هــر حــال، عرصه ی 
ــون و خطــا اســت. عرصــه ی وســایلی  آزم
اســت کــه هــر لحظــه بایــد متناســب بــا آن 
تصمیــم بگیریــم و عمــل کنیــم. مــن 
همیشــه بــه آن مدیریــت آتش نشــانی 
می گویــم، یعنــی ایــن کــه شــما بــه عنــوان 
آتش ســوزی  نمی دانیــد  آتش نشــان 
ــه  ــاد و ب ــد افت ــا خواه ــی و کج ــدی ک بع
امکان پذیــر  پیش بینــی  دلیــل  همیــن 
نیســت ولــی بایــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی 
ــای  ــرای اطف ــه ب ــر لحظ ــا در ه ــد ت کنی
حریــق آمــاده باشــید. در روزنامه نــگاری 
هــم شــما نمی دانیــد اتفــاق بعــدی چیســت 
ولــی بایــد بــرای ایــن کــه بتوانیــد بهتریــن 
تصمیــم را هنــگام بــروز آن اتفــاق بگیریــد، 
ــفانه  ــید. متأس ــده باش ــوزش دی ــاده و آم آم
بخشــی از روزنامه نگارهــا دانــش بســیار 
ــی  ــه حت ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــطحی دارن س
پیــام منابــع خبری، گزارشــی یــا مصاحبه ای 
خــود را نمی تواننــد درســت درک کننــد و در 
نتیجــه درســت انتقــال بدهنــد. ایــن دیگــر 
نیازمنــد مطالعــات و تکنیک هــای خــود 

افراد است. 

درباره ی آینده ی ترجیحی تا  ■
حدی صحبت کردیم اما به نظر 

شما آینده ی رسانه ها در ایران و 
مشخصا آموزش روزنامه نگاری، با 
توجه به وضع موجود به چه سمتی 

می رود؟
ــم حــرف غیرعلمــی زده ام.  هرچــه بگوی
ــچ  ــن اســت کــه هی ــن حــرف ای علمی تری
آینــده  دربــاره ی  نمی توانــد  کــس 

ــل  ــدر عوام ــون آن ق ــد. چ ــی کن پیش گوی
تأثیرگــذار، ســرعت تحــوالت و نوآوری های 
ــر،  ــرز فک ــر ط ــده و ب ــاد ش ــوژی زی تکنول
شــخصیت، رفتــار، نظــام برنامه ریــزی، 
ــای شــخصی،  ــی خصوصــی، حریم ه زندگ
ــده  ــط خانوادگــی تأثیرگذاشــته و در آین رواب
ــوان  ــه نمی ت ــت ک ــد گذاش ــتر خواه بیش
ــط  ــرد. فق ــی ک ــده را پیش بین ــکل آین ش
می تــوان گفــت مــا بایــد آن قــدر آمادگــی 
کــه  دهیــم  ارتقــاء  را  خــود  دانــش  و 
بــا  را  مواجهــه  نــوع  کم هزینه تریــن 

تحوالت جدید داشته باشیم.
عرصــه ی  در  می کنــم  فکــر  مــن 
ــری  ــی بش ــتاورد تمدن ــگاری، دس روزنامه ن
ــگ(  ــی پررن ــه خیل ــورت ن ــه ص ــه ب )البت
حفــظ خواهــد شــد ولــی خواهــی نخواهــی 
بــه ســمت فضــای مجــازی مــی رود. در این 
فضــا عــادات ارتباطــی نســل حاضــر و حتی 
ــط  ــه زندگــی، هســتی، رواب ــده ب نســل آین
اجتماعــی، اقتصــاد، فرهنگــی و ... متفــاوت 
خواهــد بــود. حتــی درک آن برایمــان غیــر 
ــر  ــه نظ ــن ب ــود. بنابرای ــد ب ــن خواه ممک
ــه  ــت ک ــلی اس ــل، نس ــن نس ــد ای می آی
خــودش بایــد خــودش را مدیریــت کنــد؛ نه 
مــا بــا فاصلــه ســنی و فکری زیــاد بــرای او 

تعیین تکلیف کنیم. 
بـه نظـر من یکـی از پیام هـای انتخابات 
اخیـر همیـن اسـت؛ مؤثرتریـن اتفاقـات در 
فضـای مجـازی افتاده بـود و می بینید رفتار 
رأی دهندگـی و نـگاه مـردم عـوض شـده 
بـود. محال بود در گذشـته نه چنـدان دور با 
وعـده اقتصـادی نتوانیـد رأی بگیریـد. یا به 
ایـن راحتی هـا کسـی را به پـای صندوق ها 
بکشـید که تصمیم گرفته اسـت رأی ندهد. 
محتواهـای آمرانـه رسـانه های سـنتی هـم 
نمی تواننـد ایـن نقـش را بازی کننـد. بلکه 
در  ایـن  و  بـود  افقـی  ارتباطـات  کار  ایـن 
شـبکه ها اتفاق افتـاد. البته تبعاتـی هم دارد 
و فیـک نیـوز، شـایعه، تهمت، هتـک حریم 
خصوصـی و... را بـه وفـور می بینیـد. اما به 
هـر حال همه اتفاقـات در حـال تغییر دادن 
اقتصـادی،  سیاسـی،  طبیعـی،  جغرافیـای 

انسانی و ... زندگی انسان است. 

در حـال حاضـر مفهومـی از جامعـه شـبکه ای و 
الزامات جامعه شـبکه ای را تجربـه می کنیم. مفهوم 
رسـوخ، رسـانه های تعاملی و... همـه در همین فضا 
تعریـف می شـوند. لـذا بایـد در این زمینـه صحبت 
کـرد و بـه نظر می رسـد آنچه دنیـا در حـال تجربه 
کردن آن اسـت، کمرنگ شـدن رسـانه های پرینت 
و رفتـن بـه طرف رسـانه های تعاملی اسـت. به نظر 
پلتفـرم  در  تعاملـی  رسـانه های  در  می رسـد 
گوشـی های هوشـمند در وب تغییـر ایجاد شـود. به 
عبارتـی بـه احتمال خیلـی زیاد رسـانه های مکتوب 
مقـداری کوچـک می شـوند و فضـای تحریریـه ای 
کـه در سـال های 94 و 95 تجربـه کردیـم، ادامـه 
خواهد داشـت. فضای کسـب وکارها از رسـانه های 
پرینـت و روزنامه هـا عبـور خواهنـد کـرد و از طرف 
دیگـر رسـانه های دیجیتال-پایـه رشـد می کننـد. 
طبیعتاً رسـانه هایی توسـعه بیشـتری خواهند داشت 
که با پلتفرم گوشـی های هوشـمند همراه هسـتند و 

این رسانه ها تعامل محورند.
در وهلـه ی اول الزامـات زنـده مانـدن در فضای 
وب 2 و جامعه شـبکه ای، رویکرد تعاملی با مخاطب 
اسـت و نکته بعـدی محتواهایی اسـت که مخاطب 

عمومـی نمی تواند آن را تولید کنـد و آن محتواهای 
محلـی و تحلیـل اسـت. بنابرایـن در رسـانه های 
کاغذی و دیجیتال خبـر از اهمیت کمتری برخوردار 
خواهـد بـود. در واقع آنچه مخاطـب را از این به بعد 
بـه رسـانه جـذب خواهـد کـرد، الزامـاً خبر نیسـت 
بلکـه به دلیل خصوصیات جامعه شـبکه ای و تجربه 
رسـانه ای دنیـا عـالوه بـر خبـر، تحلیل، تولیـدات و 

اخبار محلی به مخاطب داده می شود. 
رسـانه های کاغذی مسلماً رسـانه های اقتصادی 
در آینـده نخواهنـد بـود و در بهتریـن حالت احتمال 
دارد رسـانه های خودگردان در همین حد باشـند که 
بتواننـد روزگار خـود را بگذراننـد. بایـد مدل هـای 
درآمـدی و اسـتقالل  مالـی در حـوزه ی رسـانه ها 
تغییر کند و وارد حوزه ی تجارت الکترونیک شـویم. 
در ایـران رسـانه های مکتـوب در 95 درصـد مـوارد 
رسـانه های سوبسیدی و حمایت شـده هستند. ولی 
رسـانه های خودگردان که سـازوکار اقتصادی دارند، 
بـرای ادامـه حیـات خـود بایـد بـا توجه به توسـعه 
رسـانه های دیجیتال و تعاملی، مـدل اقتصادی خود 
را تغییـر دهنـد. بنابرایـن مـدل اقتصـادی در آینـده 

آگهی های پرینت نخواهد بود.

مدل  درآمدی رسانه ها تغییر می کند

سید علی علوی
سردبیر روزنامه 

»خراسان«

قباًل فاصله پیشرفت ها و اختراعات گاهی5 سال، 
10 سال یا 20 سال بوده است، در حال حاضر چون 
این  پاسخ  اساساً  می کنیم  رسانه صحبت  درباره ی 
سؤال را حداقل من نمی توانم بدهم. چون هر روز 
ممکن است پدیده جدیدی رونمایی شود که همه 
مکانیسم های قبلی را تهدید یا نابود کند یا ارتقا دهد. 
شما اگر به 5 ماه قبل از تلگرام یا مشابه آن برگردید، 
چگونه می توانستید وضعیت اآلن را تصور کنید؟ همه 
این رسانه ها تابع اتفاقات بیرونی هستند که در حال 
رقم خوردن هستند و همه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
سرویس  اجتماعی  شبکه های  از  قبل  ابزار  آخرین 
پیامک بود که اخبار را پیامک می کردیم. با ظهور این 
شبکه ها این سرویس کاًل حذف شد. بنابراین قابل 

پیش بینی نیست. 
باید با مکانیسم های آینده پژوهی در حوزه رسانه 

از  با نگرانی  بررسی شود که رسانه های ما حداقل 
بودونبود خود آینده را رصد کنند و تدابیری بیندیشند. 
چون به هرحال این روند در حال طی شدن است و 
روزنامه به طور طبیعی راه خود را در جاهایی از دست 
می دهد. برای این که جایگاه آن را حفظ کنیم، باید 
چه کار کنیم؟ اگر با همین مکانیسم ها برویم وضعیت 
به سمت تعطیلی خواهد رفت. اما باید با نگاه آینده 
فکر شود که ممکن است رسانه های پرقدرت تر از 
رسانه های حوزه مجازی هم بیاید، آن وقت چه باید 
کرد؟ یعنی در جایی که مردم دنبال خبر از ما نیستند 
و فیلم و عکس خبر را در لحظه می بینند حتی گاهی 
تفسیر آن را هم می بینند. نه می توانیم بگوییم همه 
نابود می شوند و نه می توانیم بگوییم وضعیت رسانه 
خوب می شود. رسانه های سنتی حتماً وضعشان خوب 

نمی شود، مگر اینکه خود را به روز کنند.

بیژن مقدم
 مدیرمسئول 

پایگاه خبری »الف«

رسانه ها آینده را رصد کنند
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شما به عنوان رئیس دانشکده  ■
علوم ارتباطات و مطالعات رسانه 

دانشگاه آزاد اسالمی وضعیت 
این دانشکده را از نظر آموزش 
روزنامه نگاری چه طور می دانید؟

وضعیت آموزش روزنامه نگاری به طور کلی 
با عنایت به سرفصل ها و اصواًل درس هایی که 
شصت  دهه ی  به  است،  تعریف شده  برایش 
برمی گردد و مطمئناً در این سی سال مخصوصًا 

در 10 سال گذشته تحوالت حوزه تکنولوژی در 
معنای عام و تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی 
در معنای خاص به حدی زیاد بوده که شکاف 
بین  است  شده  ایجاد  گسترده ای  بسیار 
روزنامه نگاری با سرفصل های تعریف شده در 
سه دهه پیش تا با آنچه در حال حاضر انجام 
دروس،  نظریه ها،  در  شکاف  این  می شود. 
تکنیک ها و عنوان دروس نه تنها در دانشگاه آزاد 
بلکه در همه ی دانشگاه ها به دلیل رشد شتاب 

وحید عقیلی:

نیازهای بازار در 
آینده مطلوب تعریف 

عملیاتی شود

آمـوزش روزنامه نگاری در سیسـتم دانشـگاهی و ضعف های آن را ناشـی از خالء تحقیقـات آینده پژوهی 
بیـن سـرفصل های  تـا شـکاف  اسـت  نکـرده  برنامه ریـزی  رو  پیـش  اتفاقـات  بـرای  کـه  می دانـد 
تدریس شـده بـا روزنامه نـگاری تحریریه هـا را کاهـش دهـد. وحیـد عقیلـی، رئیـس دانشـکده علـوم 
ارتباطـات و مطالعـات رسـانه دانشـگاه آزاد اسـالمی در گفت وگو با »شـفقنا رسـانه« معتقد اسـت هیچ 
رسـانه ای، رسـانه ی دیگـر را از بیـن نمی برد. اگرچه شـبکه های اجتماعـی و تکنولوژی هـای ارتباطی به 
دلیـل نفـوذ، کاربـرد و بـه روز بودنشـان بـه طـرز عجیبـی در زندگی روزمـره ما رسـوخ کرده انـد و این 

شکاف خیلی بیشتر شده است. 

تکنولوژی های  سریع تکنولوژی و مخصوصاً 
ارتباطی و اطالعاتی خیلی زیاد شده است. یعنی 
از  آزاد  و  دولتی  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها 

آموزش های روز خیلی عقب هستند.  

فکر می کنید چه طور می توان این  ■
شکاف را پر کرد؟ 

مـن فکـر می کنم قسـمت عمـده ای از آن 
ولـی در کنـار آن  اسـت  تکنولـوژی  بحـث 
دارد.  وجـود  هـم  دیگـری  بحث هـای 
ایـن بحث هـا عـدم  از  به عنوان مثـال یکـی 
آینده پژوهی در دهه های گذشـته اسـت. یعنی 
اگـر در دهه هـای گذشـته نوعـی آینده پژوهی 
درباره شـرایط امروزمان انجام می شـد، شـاید 
این شـکاف کمتـر بود. به عنوان مثـال ما هنوز 
مصاحبـه  گزارش نویسـی،  درس هایمـان  در 
خبـری، مدیریـت خبری، روزنامه نـگاری، تیتر 
نویسـی و ... داریـم. حـدوداً در دهـه پیش نوع 
الکترونیـک و نـوع فضـای مجازی شـان هم 
کم کـم وارد فضـای روزنامه نـگاری شـد و بـا 
توجـه بـه ایـن تغییـرات- کـه در یـک حالت 
گـذار بـوده اسـت- می بینیـد مـا بحثـی بـه 
عنـوان تیتـر نویسـی در فضـای مجـازی یـا 
روزنامه نگاری آنالین داریم. درسـت اسـت که 
یـک سـری اصـول کلـی بـا تیترنویسـی در 
دوران روزنامه نگاری سـنتی شـباهت دارد ولی 
مباحـث بسـیار جدیـد و بدیع واردشـده اسـت 
یعنی شـما باید تیترنویسـی، گزارش نویسی و 
خبری نویسـی و ... را در فضـای وب به عنوان 
یـک درس جدیـد بدانیـد. چون نـوع آنالین و 
سـنتی ایـن درس هـا هر چنـد در یک سـری 
ولـی  هسـتند  مشـترک  هـم  بـا  اصـول 

تفاوت های خیلی جدی دارند.
آینده پژوهی  از مباحث مهم  بنابراین یکی 
است که متأسفانه انجام نشده و دیگری بحث 
تمام  در  تکنولوژی  این  است.  تکنولوژی 
حوزه های زندگی بشر در دو سه دهه گذشته 
همه را متحول کرده است و این فقط محدود به 
حوزه ی روزنامه نگاری نیست. شما تکنولوژی و 
تغییراتی  چه  که  بگیرید  نظر  در  را  پزشکی 
به طرز عجیبی  تکنولوژی ها  است.  پیداکرده 

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی
س: روزبه فوالدی 

عک
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روش های درمان، پزشکی، مهندسی، سالح های 
نظـــامی و... را تحـت تأثیر قــرار داده اند. 
روزنامه نگاری هم یکی از این مواردی است که 
است.  قرارگرفته  تکنولوژی  تأثیر  تحت 
به عنوان مثال ساخت اتومبیل با تکنولوژی های 
جدید و تولید سنتی اتومبیل را در نظر بگیرید که 
10 سال پیش انجام می شد. اآلن اتومبیل هایی 
که با تکنولوژی جدید ساخته نشوند قیمت و 
در  است.  پایین  کیفیتشان  و  باال  سوختشان 

روزنامه نگاری هم این گونه است. 

نقش نیروی انسانی که بتواند این  ■
شکاف را در بحث آموزش کم کند، 

چه قدر مهم می دانید؟
این شکاف در آموزش بیشتر است. یعنی آیا 
مدرسان و اساتیدی داریم تا این حوزه هایی را 
که اشاره کردم، درس بدهند؟ متأسفانه نه. این 

مسئله شکاف را بیشتر کرده است. یعنی ما باید 
را در دهه های  آینده پژوهی  آینده نگری و  آن 
گذشته می داشتیم و به این فکر می کردیم که در 
نویسی،  تیتر  تا  می خواهیم  مدرسی  آینده 
خبرنویسی، مصاحبه و ... در وب را تدریس کند. 
امروزه حوصله ها کم شده است و ما اضافه بار 
مقررات  و  شده  زیاد  رقابت  داریم،  اطالعاتی 
باید خبر  زدایی شده است. در چنین فضایی 
به گونه ای نوشته شود که مثل سابق جذاب، 
بدیع، تند و سریع باشد و در عین حال کیفیت 

فضای وب را هم داشته باشد. 

یکی از انتقادها به سیستم  ■
آموزشی دانشگاهی این است که با 
تجربه های تحریریه ها کمتر ارتباط 

برقرار می کنند و در آموزش صرفا 
به افراد دارای مدرک دکتری بسنده 

می کنند که ممکن است تجربه ی کار 
روزنامه نگاری هم نداشته باشند. آیا 

تالش کردید با تحریریه ها ارتباط 
بگیرید؟

تالش هایی شده است ولی متأسفانه در حد 
مطلوب و متناسب با شرایط متغیر، روبه شتاب و 
حد  در  عبارتی  به  است.  نبوده  گذار  حال  در 
برگزاری دوره خاصی بوده ولی به طور اصولی و 

کلی انجام  نشده است. 

دلیل آن چه بوده است؟  ■
آینده پژوهی و رشد شدید و پرشتاب  عدم 

تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی. 

گفته می شود سیستم آموزش  ■
روزنامه نگاری در دنیا به این سمت 

می رود تا روزنامه نگاری را به صورت 
یکپارچه ببیند و دیگر چندان تفکیک 

بین مکتوب و آنالین قائل نباشد. 
یعنی فرد بتواند در همه فضاها محتوا 

تولید کند و درعین حال بداند تفاوت ها 
چگونه است. نظر شما چیست؟

مطمئنـاً مـن تصـورم این اسـت کـه یک 
حالـت بینابینـی وجـود دارد. شـما نمی توانیـد 
مقطعـی را پیـدا کنید و بگوییـد روزنامه نگاری 
سـنتی تمام شـده اسـت و مقطعی را پیدا کنید 
و بگوییـد روزنامه نگاری آنالین و شـهروندی 
شروع شـده اسـت. ایـن در یـک گـذار اسـت. 
یعنـی در کنـار ایـن کـه کم کـم تیـراژ پایین 
را  کاغـذی  روزنامه هـای  مـردم  و  می آیـد 
نمی خواننـد در همـان بسـتر و زمینـه کم کـم 
روزنامه نـگاری آنالیـن رشـد پیدا می کنـد. در 
واقـع مـا ارتباطاتی هـا ایـن مسـئله را قبـول 
داریم که هیچ رسـانه ای، رسـانه ی دیگـر را از 
بیـن نمی بـرد. وقتـی رادیـو آمـد نتوانسـت 
روزنامـه را از بیـن ببرد یا وقتـی تلویزیون آمد 
رادیـو و روزنامـه را از بین نبـرد و برای ماهواره 
هـم این گونـه بـود. ولـی ایـن بار شـبکه های 
اجتماعـی و تکنولوژی هـای ارتباطـی به دلیل 
بـه طـرز  بودنشـان  بـه روز  نفـوذ، کاربـرد و 
عجیبـی در زندگـی روزمره ما رسـوخ کرده اند 
و ایـن شـکاف خیلـی بیشـتر شـده اسـت. در 
از  بسـیاری  آنالیـن  نسـخه  حاضـر  حـال 
مجله هـای دنیـا بـه مراتـب فزونـی گرفتـه 

از  تلویزیونـی  آگهی هـای  میـزان  اسـت. 
آگهی هـای روزنامه های مکتوب بیشـتر شـده 
و همیـن اتفاق اآلن هـم برای فضای مجازی 
می افتـد و آگهی هایـی که در فضـای مجازی 
در حال انتشـار اسـت، بیشتر شـده است. پس 
اسـت.  تکنولـوژی  تابـع  تغییـرات  ایـن 
تکنولوژی هـا در تمـام تاروپـود زندگـی مـا در 
معنـای عـام و حـوزه اطالعـات و ارتباطـات 
رسـوخ کرده انـد و مـا تابع آن هسـتیم. نیروی 
انسـانی هم باید تابع آن باشـد و آموزش هایی 

را به وجود بیاورد که پاسخگوی آن ها باشد. 

دقیقا متوجه دیدگاه شما درباره  ■
یکپارچه شدن آموزش روزنامه نگاری 

نشدم. یعنی فکر می کنید  این 
رسوخ تکنولوژی باعث می شود تا 

ناخودآگاه همه به این سمت بروند که 
روزنامه نگاری را یکپارچه تر ببینند؟

دقیقـاً. یعنـی نوعی الـزام واقع بینـی جامعه 
مدیریـت  کـه  زمانـی  به عنوان مثـال  اسـت. 
رسـانه در ایـران بـاب شـد بیشـتر مدیریـت 
رسـانه رادیـو و تلویزیـون و مطبوعـات بود. ما 
اآلن یـک حوزه و ویژگی با عنوان رسـانه های 
آنالیـن داریـم کـه مدیریـت خـاص خـود را 
می طلبنـد. آیـا در ایـن 10 سـال برای رشـته 
کرده ایـم ؟  تقسـیم بندی  رسـانه  مدیریـت 
به عنوان مثـال مدیریـت رسـانه های پخشـی، 
مکتـوب و آنالیـن. چـون شـتاب آن قـدر زیاد 
بـوده اسـت کـه رسـانه های فضـای مجازی 
هـم خودشـان نیـاز به مدیریـت رسـانه دارند. 
و  نوشته نشـده  آن  سـرفصل های  متأسـفانه 
کسـی بـه ایـن فکـر نبـوده اسـت کـه بایـد 
مدیریـت رسـانه های آنالیـن به عنـوان یک 

تخصص به رشته قبلی اضافه شود. 

در صحبت هایتان به بحث مهم  ■
آینده پژوهی اشاره کردید و این که 
گفتید انجام نشده است. برنامه ای 

برای آینده دارید که این کار انجام 
شود؟ 

و  تصور  و  فکر  حد  در  فقط  متأسفانه 
برنامه ریزی خیلی ابتدایی هستیم. چون در این 
شرایط اولویت های دیگری داریم و هنوز وقت 
نکرده ایم آینده پژوهی انجام دهیم. اسم دانشکده 

است.  رسانه  مطالعات  و  ارتباطات  علوم  ما 
قسمتی از مطالعات رسانه بررسی همین مسئله 
چه  تاریخ  گذار  در  رسانه ها  عبارتی  به  است. 
شرایط  تکنولوژی ها،  می کنند.  پیدا  تغییراتی 
اجتماعی، سیاسی و... چه الزاماتی را به وجود 
را  آینده  بتوانیم  ما  آن  اساس  بر  تا  می آورند 

پیش بینی کنیم.

این کارها در چه حدی است؟ ■
یک سـری از دانشـجوها هستند که از قبل 
موضوعاتـی را بـرای مقطـع دکتـری و ارشـد 
را هـم سـعی  ازدانشـجویان  بعضـی  دارنـد. 
می کنیم بـا موضوعات جدید آن هـا را هدایت 
کنیـم. بـه نحـوی کـه در اکثـر حوزه هـا کار 
بشـود. به عنوان مثـال بحـث یکپارچه سـازی، 
آینده پژوهـی رسـانه ها و... اسـت. در مقطـع 
آینده هـای  کـه  داریـم  پـروژه  دو  دکتـری 
محتمـل در آینـده را در رابطه با وضعیت رادیو 

و تلویزیون نگاه می کنند. 

یکی از انتقادها به سیستم آموزش  ■
دانشگاهی نداشتن مصاحبه ورودی 
برای رشته روزنامه نگاری است که 

این موضوع بر روند آموزش تأثیرگذار 
است. نظرتان دراین باره چیست؟

متأسـفانه در مقطـع کارشناسـی مصاحبـه 
نیسـت ولـی در مقطـع دکتـری وجـود دارد. 
مطلوب چیزی اسـت که شـما مطـرح کردید. 
یعنـی باید برای اینکه تشـخیص دهیم فردی 
بـه شـغل روزنامه نـگاری، ارتباطـات و روابـط 
انجـام  مصاحبـه  عالقه مند اسـت،  عمومـی 
دهیـم. ولـی متأسـفانه امـکان عملـی وجـود 
نداشـته و نـدارد. چـون کیفیـت و ویژگی های 
برگـزاری مصاحبـه، نیازمنـد نیـروی انسـانی 
باالیـی اسـت. بـا توجه بـه این کـه مصاحبه 
یعنـی به گزینـی، انجـام آن بـا وجـود کاهش 
دانشـجو در ایـن رشـته بـا مشـکالتی همراه 
اسـت. دانشـگاه دولتی و آزاد تقریبـاً در حال از 
دسـت دادن دانشجویان رشـته علوم ارتباطات 
و روزنامه نگاری هسـتند و علمـی کاربردی ها 
بـه راحتـی دانشـجو می گیرنـد. بنابرایـن بـا 
انجـام مصاحبه ما به اهدافمان نمی رسـیم. در 
حـال حاضر مصاحبـه فقط در مقطـع دکتری 
اسـت و با کمال تأسـف در مقطع دکتری هم 

یعنـی  دارد.  وجـود  مرتبـه  دو  قضیـه  ایـن 
دانشـجویانی کـه درگذشـته از 80 درصد نمره 
کتبـی را می گرفتنـد حتـی اگـر 30 درصـد 
مصاحبـه شفاهی شـان را می گرفتنـد، بـاز هم 

قبول می شدند.
ولی امسال 50 درصد مصاحبه و 50 درصد 
نمره کتبی موردنظر است. باید بگویم به ندرت 
دانشجویی در مقطع دکتری داشتیم که یک 
 50 این  باشد.  داشته  پژوهشی  علمی  مقاله 
درصدی که مصاحبه شفاهی است، با کمال 

تأسف تکرار سؤاالت کتبی است. 

یعنی معتقد هستید مصاحبه روش  ■
مناسبی برای جذب افراد با استعداد 

مناسب برای این رشته نیست؟
ولی  نیست  من  این عرض  مطلق  به طور 
می گویم این روش، خیلی کارساز نیست. البته 
من هم اعتقاد دارم که الزم بود مصاحبه به 
در  آن  جای  و  می شد  انجام  عملی  صورت 

مصاحبه های امروزی خالی است.

فکر می کنید با وضعیتی که پیش رو  ■
است، آینده ممکن و مطلوب چگونه 

است؟
بــه عقیــده مــن، اگــر بــه همیــن طریــق 
ــت  ــم؛ وضعی ــه می دهی ــا ادام ــه م ــد ک باش
موجــود و مطلــوب گســترده تر می شــود. 
ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ــوب ای ــده مطل آین
دهیــم.  انجــام  دقیق تــری  آینده پژوهــی 
و  میان مــدت  برنامــه  شــویم،  مجهزتــر 
ــای  ــرای نیازه ــیم، ب ــته باش ــدت داش بلندم
بــازار تعریــف عملیاتــی کنیــم. در وزارت علوم 
جدیــد  رشــته های  تصویــب  بــرای 
ــی وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا  قاعده های
ــازار  ــرای ب ــته ب ــودن رش ــوب ب عنصــر مطل
ــته  ــای گذش ــئله در دهه ه ــن مس ــت. ای اس
خیلــی منطقــی بــه نظــر نمی آمــد ولــی اآلن 
شــرکت های  چــون  اســت.  منطقــی 
دانش بنیــان و دانشــگاه های نســل ســوم 
ــته را  ــد رش ــی بای ــن اســت. یعن ــان ای کارش
ــد  ــا بتوان ــد ت ــترش دهن ــد و گس ــد کنن تأیی
بــرای جامعــه مفیــد باشــد، شــغل ایجــاد کند 
ــدی  ــه پیون ــگاه و جامع ــن دانش و در کل بی

ایجاد کند. 

آینده مطلوب این است که ما باید آینده پژوهی 
دقیق تری انجام دهیم. مجهزتر شویم، برنامه 

میان مدت و بلندمدت داشته باشیم، برای نیازهای 
بازار تعریف عملیاتی کنیم
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در مباحث آینده پژوهی بویژه  ■
برای رسانه ها تا چه حد آینده 
می تواند قابل پیش بینی باشد؟

بشـر همیشـه دغدغه این را داشـته اسـت 
کـه از آینـده خبر بگیـرد. دنبـال این بـوده تا 
ببینـد در آینـده چـه سرنوشـتی در انتظـارش 
اسـت و به خاطر همین همیشه ریش سفیدان 
و بـزرگان قبیلـه هـا از راه هـای مختلف مثل 
تفسـیر حرکت سـتارگان و امثـال آن از آینده 
خبـر می دادند. در قرن بیسـتم سـازمان های 
بـزرگ تـالش کردند تـا بدانند در سـال های 
آینده شـرایط صنعتـی کـه در آن فعالیت می 
کننـد بـه چه صورت اسـت و سـازمان آنها در 
کجـای آن تحوالت قـرار دارد. چه عواملی در 
این تحـوالت موثرند تا بتواننـد برای مواجهه 
بـا احتمـاالت پیـش رو تدبیـر کننـد. از ایـن 
منظـر آینده پژوهـی بـه مثابـه روشـی بـرای 
مطالعـه ی آینـده بـه وجـود آمـد. واقعیت این 
اسـت که در صنعت رسـانه، تحوالت سریع و 
انفجارگونـه در حـوزه ابزارهـا و فنـاوری های 
اطالعاتـی و ارتباطـی نمی تـوان چنـدان بـه 
آینده ی دور پرداخت اما مؤسسـات پژوهشی و 
مؤسسـات رسـانه ای بزرگـی در دنیا هسـتند 
کـه بازه های پنج و ده سـال یا حتی بیشـتر را 
کار مـی کنند و سـناریوها در واقـع احتماالت 
پیـش روی صنعت رسـانه را در قالب گزارش 
ارائـه می دهنـد. به طور کلـی در آینده پژوهی 
بازه هـای زمانـی پنـج، ده، بیسـت سـال و در 

مـواردی پنجـاه و صـد سـال در تحقیقـات 
آینده پژوهـی بـه عنـوان افـق زمانـی تحقیق 
مـورد توجـه قـرار می گیرنـد که این بسـتگی 

به جنس موضوع مورد تحقیق دارد. 

در آینده پژوهی بیشتر چه  ■
مباحثی بررسی می شود، بحث های 

ساختاری است یا مباحث جزئی تر؟ 
اگر این سخن را بپذیریم که آینده پژوهی 
همان سناریوپردازی در مورد آینده است باید 
عوامل  سناریونویسی  در  آینده پژوه  بگوییم 
را شناسایی و احصاء  پیشران هایی  کلیدی و 
آینده  احتماالت  شکل گیری  در  که  می کند 
مؤثر  عوامل  همان  کلیدی  عوامل  مؤثرند. 
داخلی هستند و پیشران ها همان عوامل مؤثر 
محیطی و بیرونی که بر آینده تأثیر می گذارند. 
آینده همانطور که عرض کردم باید مشخص 
باشد آینده 5 سال یا مثال سی سال. در آینده 
پژوهی، سناریوها یا داستان ها یا ماجراهایی که 
در واقع احتماالت پیش روی موضوع تحقیق 
و  کلیدی  عوامل  این  اساس  بر  هستند  ما 
پیشران ها و تاثیرات شان و عدم قطعیت هایی 
که شناسایی می شوند، نوشته می شوند. نام 
سناریو هم از همان سناریو که در فیلم هست 
گرفته شده است. از جنس ماجراست. داستان 
است.  آینده  در  احتماالتی  یا  آینده  از  هایی 
معموال چهار سناریو بر اساس دو محور افقی و 
اجتماعی  یکی  که  شود  می  نوشته  عمودی 

سیاسی و یکی فنی است. از جهت مثال عرض 
می کنم یک محور می شود توسعه ی اینترنت و 
یک  که  اجتماعی  رسانه های  گستری  دامن 
سرش جلوگیری از رشد اینترنت و فیلترینگ 
رشد  و  اینترنت  توسعه  سرش  یک  و  است 
استفاده از شبکه های اجتماعی و یک محور 
افقی که اجتماعی سیاسی است و یک سر آن 
جامعه باز است مبتنی بر دیالوگ و آزادی های 
مدنی و یک سرش یک جامعه بسته و ایجاد 
محدودیت. خب بر اساس این دومحور افقی و 
عمودی مفروض، چهار تا حالت به وجود می 
آید که آینده پژوه بر اساس ساختارهای حاکم بر 
موضوع  که  چه  هر  یا  سازمان  صنعت،  آن 
این چهار  تحقیق است و روندها و رویدادها 
احتمال پیش رو یا چهار تا سناریو را می نویسد. 
کار  به  سناریوها  یا  رو  پیش  احتماالت  این 
برنامه ریزی  آن ها  براساس  تا  می آید  مدیران 
پیش دستانه داشته باشند تا بتوانند با توجه به 

تحوالت آینده جایگاه موفقی داشته باشند.  

اگر بخواهیم بر وضعیت  ■
رسانه های ایرانی و آینده پیش رو 
تمرکز کنیم، وضع موجود رسانه را 

چگونه می بیند؟
وضع موجود صنعت رسـانه در کشـور ما از 
هیچ نظر وضع مناسـبی نیسـت. یک بخشی 
از مشـکالت همان مشـکالت عمومی کشور 
اسـت که در صنعت رسـانه هم هسـت. مثل 

امید جهانشاهی:

رسانه انحصاری، دیگر توهم است
استراتژی های بومی برای مدیریت محتوا

 در رسانه های اجتماعی تدوین شود

آینده پژوهـی بویـژه ی در حـوزه ی رسـانه و کمی جزئیـات دربـاره ی روال کار مقدمه ی شـروع بحث با 
امیـد جهانشـاهی، دکترای مدیریت رسـانه و مدیر گروه آینده پژوهی رسـانه مرکز پژوهش و سـنجش 
افـکار صداوسـیما بـود. او در گفت وگـو بـا »شـفقنا رسـانه« معتقد اسـت در صنعت رسـانه، بـه خاطر 
تحـوالت سـریع و انفجارگونـه در حـوزه ابزارهـا و فناوری های اطالعاتـی و ارتباطی نمی تـوان چندان 
بـه آینـده ی دور پرداخـت اگـر چـه مؤسسـات رسـانه ای بزرگی در دنیـا تـالش می کننـد در بازه های 
نسـبتا طوالنی تـر احتمـاالت پیـش رو را بررسـی کننـد. بـا ایـن حـال از آنجـا کـه هیچ بررسـی تک 
عاملـی پیش  نمـی رود و پیش فرض های موجود و سـاختارهای سیاسـی-اجتماعی در شـکل گیری یک 
پدیـده یـا دوام و نابـودی آن نقـش دارنـد؛ گفت وگـو بـه ویژگی هـای ایـن سـاختارها در ایـران هـم 
رسـید.  اگرچـه ایـن ویژگی هـا مانع از این نمی شـود کـه جهانشـاهی رقابـت در آینده را شـدیدتر از 
امـروز ندانـد؛ آنچـه بـه گفته ی ریچـارد واتسـون جنگ بر سـر جلـب توجه اسـت و به خاطـر تکثر و 
پراکندگـی منابـع برای جلـب توجه مخاطب، کسـانی برنده انـد که بتواننـد توجه مردم را بیشـتر جلب 
کننـد. بـه دلیـل همیـن ویژگی های ذاتـی اینترنت اسـت که او رسـانه انحصـاری بـودن را دیگر توهم 

می داند. 

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی عکس: روزبه فوالدی 
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راهـکارش را بایـد در تقویـت روزنامه نـگاری 
جسـت. اگـر الزمه تحقق اقتصـاد مقاومتی را 
همراهـی و همـکاری مـردم می دانیـم ایـن 
کارکـرد  همـان  همـکاری  و  همراهـی 
توانمنـد  و  رسـانه ای مسـتقل  سـازمان های 
اسـت. قبـل از هر چیـز ما نیاز بـه یک تفاهم 
جمعـی و اساسـی داریـم، دربـاره ی ایـن کـه 
ایـن چـرخ سیاسـت و اقتصاد مملکـت بدون 
توانمنـد  و  رسـانه ای مسـتقل  سـازمان های 

درست نمی چرخد.  

در واقع معتقدید اآلن این تفاهم  ■
وجود ندارد؟ 

نـه، هنـوز وجود ندارد. ایـن تفاهم جمعی و 
اساسـی پیـش شـرط هایـی می خواهـد. باید 
بـه آنهـا برسـیم. از مـردان سیاسـت توقـع 
چندانـی نمی تـوان داشـت. ببینیـد در قبـل از 
تـا  می خواسـت  را  رسـانه ها  شـاه  انقـالب، 
منعکـس کننـده خدمـات او و بـه اصطـالح 
پیشـرفت های کشـور باشـند. انتقـاد تحمـل 
نمی شـد و اساسـا آزادی سیاسی مخالف برای 
او اساسـا مفهـوم نداشـت. بعـد از انقالب هم 
در دوران پس از جنگ تحمیلی نسـبتا شـاهد 
چنیـن فضایـی بودیـم. رسـانه ها بـه عنـوان 
بلندگوهـای منعکـس کننـده دسـتاوردهای 
دوران سـازندگی بودنـد. البتـه بـه اقتضـای 
از تولـد جمهوریـت دو جنـاح  شـرایط بعـد 
سیاسـی رسـمیت داشـت و جناح مخالف هم 
در روزنامـه خـودش انتقاداتی مطـرح می کرد. 
خـود آقـای عبدی همـان زمان مـی گفت در 
روزنامـه سـالم کـه روزنامـه منتقـد آقـای 
از  سـتایش  درصـدش   70 بـود  هاشـمی 
سـازندگی بـود. می خواهـم بگویـم فضـا این 
بـود. تا امـروز در دوران آقای خاتمـی و دوران 
آقـای احمدی نژاد شـاهد قبض و بسـط هایی 
بـوده ایم امـا در کلیت نظام، نه فقـط ارکان و 
اصحـاب قـدرت بلکـه همـه آن مـا یعنـی 
محققان و مدرسـان این حوزه و روشـنفکران 
و روزنامه نگاران و مردان سیاسـت و به عالوه 
توقـع جمعـی و مختصـات ایدئولوژیـک مـا، 
هنـوز ایـن تفاهم وجـود نـدارد. سـاختارهای 
فرهنگـی و سـاخت سیاسـی هنوز آمـاده این 

تفاهم نیست. 
در مورد موانع این تفاهم  ■

مصداقی تر بحث می کنید...
در  سیاسی  ساخت  نمونه  عنوان  به  مثال 
کشور ما مبتنی بر یک ساخت ریاستی است 
مثل آمریکا اما از سوی دیگر حزب وجود ندارد. 
بزرگ  و  قدرتمند  اصلی  بزرگ  حزب  دو  ما 
نداریم. نهادهای مدنی نداریم. لذا وقتی فردی 
رئیس جمهور می شود و کل دولت یکدست 
است، جناح مخالف، مخالفت های خود را می 
روزنامه نگاران  از  بخشی  جامعه.  دل  در  برد 
می شوند پیاده نظامش. باز هم بگویم که من 
این مثال را با توجه به شرایط کشور می گویم و 
این انتقاد به نظام ریاستی نیست بلکه انتقاد به 
نظام ریاستی با مختصات کشور ماست. این 
یک آسیب است و یکی از دالیلی است که به 

نظر من باعث شده که آن تفاهم شکل نگیرد. 
را  خیلی ها  منافع  فعلی  نامناسب  چون وضع 
که  این  از  مسئول  مدیر  می کند.  تأمین 
اتحادیه ای برای دفاع از روزنامه نگار نیست، به 
هر حال نفع می برد. وقتی یک صنف قدرتمند 
حرفه ای نیست خیلی از روزنامه نگاران می شوند 
سود  سیاسی  جناح های  و  حزبی  نظام  پیاده 
می برند. روزنامه نگاری که آسیب پذیر و ضعیف 
باشد به هر حال منافع خیلی ها تأمین می شود. 
وضع موجود نتیجه یک تفاهم نانوشته است. 

نظام پارلمانی هم نیازمند وجود  ■
و فعالیت احزاب قوی است. فکر 

می کنید با توجه به وضعیت فعلی 
احزاب چنین نگاهی اجرایی باشد؟

بلـه، کامال درسـت می گوییـد. اصال بدون 
احـزاب یـا در واقـع دو حـزب اصلـی بـزرگ، 
جامعـه مـدرن وجـود نـدارد. بـرای ایـن کـه 
رسـانه ها کارکرد خودشـان را داشـته باشـند، 
بایـد بقیـه نهادهـا هـم کارکـرد خودشـان را 
داشـته باشند. نمی شـود بخواهیم یک چیزی 
سـر جای خودش باشـد با کارکـردی مطلوب 
سرجایشـان  چیزهـا  بقیـه  امـا  اثربخـش  و 
نباشـند. وجـود احـزاب بـزرگ و ریشـه دار در 
جامعـه و وجود دانشـگاه مسـتقل و نهادهای 
مدنـی الزمه ی وجـود روزنامه نـگاری توانمند 
اسـت. یک مجموعه عوامل هسـتند که مثل 
زنجیـر بـه هـم وصل هسـتند. به هـم معنی 

می دهند. همدیگر را تکمیل می کنند. 

ساختار اغلب رسانه های ما  ■
دولتی و حاکمیتی است یعنی به 

نهادهای مختلف مجوز رسانه 
عمومی داده می شود و آنها به 

عنوان روابط عمومی آن سازمان 
وارد مباحث کالن می شوند. به نظر 
شما امروز این آسیب زاتر نیست؟ 

بلـه، یکـی از مشـکالت موجود در کشـور 
ایـن اسـت کـه تعـدادی از رسـانه های مـا نه 
رسـما دولتـی هسـتند و نـه واقعـا خصوصی. 
اصـال این خـودش یکی از موانع جدی اسـت 
جمعـی  تفاهـم  یـک  نمی توانیـم  مـا  کـه 
دربـاره ی روزنامه نگاری داشـته باشـیم. به هر 
حـال دیدگاهـی در کشـور وجـود دارد کـه 
معتقـد اسـت بـرای ایـن کـه از تهدیـدات و 
شـود،  کـم  روزنامه نـگاری  آسـیب های 
مؤسسـات رسـانه ای بـه نوعـی مالکیـت و 
مدیریت خاص داشـته باشـند. اینجـا هم من 
برمی گـردم بـه آن تفاهم بزرگ. ایـن دیدگاه 

نتیجه فقدان آن تفاهم اساسی است. 

فکر نمی کنید این مسئله تا حدی  ■
مشابه داستان مرغ و تخم مرغ 

است...
نه، این کار روشـنفکران اسـت. کار اسـاتید 
و  اجتماعـی  علـوم  و  ارتباطـات  و  رسـانه 
جملـه ی  اسـت.  مجـرب  روزنامه نـگاران 

تعـداد زیـاد کارمنـدان در بخـش دیوانـی و 
اداری کشـور. شما در سـازمان صداوسیما هم 
می بینیـد کـه این سـازمان به شـدت از حجم 
زیـاد نیرو رنـج می برد. فقدان جامعـه مدنی و 
اتحادیه هـای صنفـی مشـکل دیگری اسـت 
که در کشـور وجود دارد. در بخش رسـانه هم 
بـرای  اتحادیـه ای  و  انجمـن  می بینیـد 
خبرنـگاران وجـود نـدارد. عمده  آسـیب هایی 
کـه در اقتصاد، مدیریت و نظام دیوانی کشـور 
دیـده  هـم  رسـانه  صنعـت  در  دارد،  وجـود 

می شود.
ورود بـه فضای اینترنت مسـئله ی دیگری 
اسـت کـه در صنعـت رسـانه وجـود دارد و 
متأسـفانه از ایـن جهـت مـا خیلـی ضعیـف 
رسـانه ای  سـازمان های  همـه ی  هسـتیم. 
بـزرگ جهـان بـه شـدت بـرای حضـور در 
اجتماعـی  و  جدیـد  مختلـف  پلتفرم هـای 
سـرمایه گذاری کرده انـد. خیلی از سـازمان ها 
از 2009 سـردبیر رسـانه های اجتماعی تعیین 
کرده انـد. امـا مـا از ایـن جهت بسـیار عقب و 
بی برنامه هسـتیم. امروز اینترنـت همه چیز را 
از خـودش متأثـر کـرده و عـادات مصـرف 
مؤسسـات  اسـت.  داده  تغییـر  را  رسـانه ای 
اینترنـت  در  حضـور  بـرای  بایـد  رسـانه ای 
اسـتراتژی داشـته باشـند و مقـررات از آنهـا 
حمایـت کند. بی برنامـه بودن، ندیـده گرفتن 
یا محدود شـدن به واسـطه مقـررات تنها یک 
نتیجـه دارد و آن خالـی کـردن اینترنـت از 
صدای رسـانه های مشـروع و رسمی کشور و 
آمـاده کـردن فضا بـرای رسـانه های مخالف 
اسـت. امـروز معاونـت مطبوعاتـی دیگر معنا 
ندارد بلکه معاونت رسـانه ای معنـا دارد. امروز 
مؤسسـه ی رسـانه ای جایـی بـرای مدیریـت 
محتـوا در پلتفرم هـای مختلـف اسـت. صرفا 
روزنامـه بودن دیگر قدیمی شـده اسـت. االن 
اکانـت »نیویـورک تایمز« در توئیتـر از اکانت 
»سـی.ان.ان« قوی تر اسـت. امروز در صنعت 
رسـانه، نوآوری قانون اسـت و این یک جمله 
کلیـدی در مدیریـت صنعـت رسـانه اسـت. 
امـروز مدیریـت رسـانه یعنـی مدیریـت در 
صنعتی که سـه ویژگی دارد: سـرعت، نوآوری 

و شگفتی آفرینی. 

آیا اساسا در حال حاضر در ایران  ■

به رسانه به عنوان یک صنعت 
نگاه می شود؟ به نظر می رسد در 
کشورهای دیگر این نگاه و لوازم 

اجرای آن بیشتر جایگاه داشته 
باشد.

 رسـانه بـه طـور کلـی یک صنعت اسـت. 
یاد سـخنی از دکتر علـی اکبر فرهنگی افتادم 
رشـته  تاسـیس  چرایـی  بـه  پاسـخ  در  کـه 
مدیریـت رسـانه گفتنـد در همـه جـای دنیا، 
و  اسـت  سـازمان  و  شـرکت  یـک  رسـانه 
سـازوکارهای اقتصادی خودش را دارد در کنار 
کارکردهـای اجتماعـی سیاسـی کـه دارد. اما 
اینجا رسـانه کامال به سـمت مسـائل سیاسی 
و خـاص خـود رفتـه اسـت و اصـال از منظـر 
شـود.  نمـی  دیـده  سـازمان  و  مدیریـت 
روزنامه هـا عمدتا نیازمند سوبسـیدهای کاغذ 
و آگهی هـای دولتـی بودند بـرای ادامه حیات. 
بـه دلیل شـرایط محیطی )کـه دالیل خاص 
خـود را دارد( تبدیـل شـده بودنـد بـه جایـی 
بـرای مسـائل سیاسـی و مالکیـت رسـانه ها 
عمدتـا نه دولتی اسـت و نـه خصوصی، بلکه 
یـک مالکیـت ویـژه اسـت. ایـن مجموعـه 
عوامل محیطی باعث شـده تـا روزنامه نگاری 
و ژورنالیسـم نتوانـد کارکردهای مفیـد خود را 
برای جامعه انجام دهد و مؤسسـات رسـانه ای 
هـم نتوانند مؤسسـاتی به معنـی واقعی کلمه 
باشـند. لـذا ایشـان گفتنـد با هـدف کمک به 
عنـوان  بـه  رسـانه ای  مؤسسـات  بـه  نـگاه 
شـرکت اقتصادی که نیازمند مدیریت اسـت، 
مـن ایـن رشـته را پایه گذاری کـردم. به بهانه 
اشـاره بـه سـخن ایشـان می خواهـم عـرض 
کنـم ما نیاز بـه نگاه به مؤسسـات رسـانه ای 
نـه تنها به عنوان شـرکت هایی کـه می توانند 
سـودآور و اشـتغال زا باشـند و ایـن خیلی هم 
مهم اسـت بلکه به عنوان مؤسسـاتی هستیم 
کـه قدرت نرم کشـور یعنی همبسـتگی ملی 
و ارزش هـای جمعـی را تأمیـن می کنند. برند 
رسـانه ای یـک دارایی ملی اسـت. نمـادی از 
یـک حامی قـدرت ملی. این چیزی اسـت که 
در کشـورهای پیشـرفته وجـود دارد و ایـن 
نگاهی اسـت که باید تقویت شـود. متأسـفانه 
را  اینجـا کسـی کـه مجـوز یـک روزنامـه 
می گیـرد، بر اسـاس رانـت می گیـرد و درآمد 
اسـت.  رانـت  همـان  اسـاس  بـر  هـم  آن 

مؤسسـات  ایـن  در  شـاغل  روزنامه نـگاران 
حقوق هـای بسـیار محـدودی دارنـد و هیـچ 
نهـاد صنفـی از آنها حمایت نمی کنـد. من در 
سال های گذشـته فعالیت مطبوعاتی داشته ام 
و شـاهد این مشـکالت بـوده ام. اخیـرا هم در 
تحقیقـات دیـده ام، هنوز همین مشـکالت در 
مطبوعـات مـا وجـود دارد. همچنیـن اراده ای 
هـم در کشـور بـرای تحـول در این مسـائل 
مؤسسـات رسـانه ای نمی بینـم. مـا نیازمنـد 

قوانینی برای تحول هستیم.

پس به هر حال معتقدید  ■
مؤسسات رسانه ای باید متحول 

شوند. اگر بخواهیم کمی ریشه ای تر 
بحث کنیم به غیر از سازمان 

رسانه، فکر می کنید در زمینه های 
دیگر مرتبط به آن وضعیت چگونه 

است؟
قبـل از اینکـه قوانیـن نوشـته شـود یـا 
دربـاره ی چگونگـی آنهـا صحبـت شـود، مـا 
و  بـه صنعـت رسـانه  نـگاه  دربـاره ی  بایـد 
ژورنالیسـم به یک تفاهم جمعی برسـیم. این 
»مـا« شـامل محققـان، اصحـاب قـدرت و 
روزنامه نـگاران اسـت. همـه ما بایـد درباره ی 
ایـن که ژورنالیسـم به طـور کلی بـه چه کار 
مؤسسـه ی  یـا  چیسـت  بـرای  و  می آیـد 
رسـانه ای چگونـه جایی اسـت و چـه می کند 
و چـه جایگاهـی در سـاخت قـدرت دارد، بـه 
یـک تفاهم جمعـی برسـیم. بعد از آن اسـت 
کـه می توانیم دربـاره ی قوانین و مـوارد دیگر 
صحبـت کنیـم. مـا ابتـدا بایـد به ایـن تفاهم 
برسـیم کـه جامعـه ی سـالم نمی توانـد بدون 
باشـد،  داشـته  وجـود  روزنامه نـگاری 
روزنامه نـگاری سـتون فقـرات یـک جامعـه 
نتیجـه ی  فاسـد  اداری  نظـام  اسـت.  سـالم 
روزنامه نـگاری محـدود و مقهـور اسـت. بـا 
سـازمان های رسـانه ای قدرتمند یعنی کارامد 
و بـه روز اسـت که به اصطالح سـاخت درونی 
قـدرت تقویـت می شـود. اگر می بینیـم منابع 
فرهنگ پذیری بخشـی از جوانـان و نوجوانان 
از زیـر چتـر جمهـوری اسـالمی خارج شـده 
اسـت، یکی از دالیـل اصلی اش فقدان همین 
سـازمان های رسـانه ای کارامد و به روز اسـت. 
اگـر بـه دنبال شـفافیت در سیاسـت هسـتیم 

 همه ی سازمان های 
رسانه ای بزرگ جهان 
به شدت برای حضور 
در پلتفرم های مختلف 

جدید و اجتماعی 
سرمایه گذاری کرده اند. 

خیلی از سازمان ها 
از 2009 سردبیر 

رسانه های اجتماعی 
تعیین کرده اند. اما ما از 
این جهت بسیار عقب و 

بی برنامه هستیم
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معروفـی هسـت کـه می گویـد همـه چیـز از 
فلسـفه آغـاز می شـود. از تفکـر، از چرایـی، 
بحـث اینجا از این پرسـش شـروع می شـود؛ 
چـرا روزنامه نـگاری؟ به نظـرم کار محققان و 
اسـاتید و کار روشـنفکران طرح این سـؤال و 
تالش برای پاسـخ دادن به آن اسـت و تبدیل 
کردن آن به مسـئله و دغدغـه ملی. این واقعا 
یـک پرسـش جـدی و ملـی اسـت. مشـکل 
اساسـی روزنامه نـگاری ایـن اسـت کـه بـه 
خاطـر همـان توقعـی کـه از آن بـه عنـوان 
بلندگـوی حکومـت می رفـت، تبدیل شـد به 
شـد  روزنامه نـگاری  تکنیک هـا.  مجموعـه 
تکنیک هـای مصاحبه و خبرنویسـی. در حالی 
چـرا  کـه  اسـت  ایـن  بحـث  اصـل  کـه 
روزنامه نـگاری الزمـه ی یـک جامعـه سـالم 
یـک  شـرط  روزنامه نـگاری  چـرا  اسـت، 
چگونـه  و  اسـت  قدرتمنـد  جامعـه ی 
روزنامه نـگاری می توانـد کمک کنـد به ایجاد 
جامعـه سـالم و قدرتمنـد شـدن کشـور. اگـر 
بحـث صـورت بگیرد در بیـن همه اسـاتید و 
روزنامه نـگاران و دیگر اسـاتید علوم اجتماعی 
و روشـنفکران، آن وقت آنچه در سـطح ظرف 
دیالـوگ ملی قـرار می گیرد اهمیت اسـتقالل 
رسـانه و ضرورت قدرت روزنامه نگاری اسـت 
چـون الزمـه همبسـتگی در کشـور و الزمـه 
شـفافیت در امور و اعتماد بیش از پیش مردم 
به حکومت اسـت. اگر رسـانه مسـتقل، بزرگ 
زمـان  آن  باشـیم،  داشـته  بین المللـی  و 

می توانیم از رؤسـای جمهور 
کشـورهای دیگـر بخواهیم 
بـا رسـانه ایرانـی مصاحبـه 
کننـد و ایـن یعنـی اعتبـار، 
قدرت نرم و نشـان دهنده ی 

برد و برش کشور. 

به بحث آینده  ■
برگردیم. در 

صحبت ها اشاره 
کردید اگر رسانه ها 

نتوانند در فضای 
مجازی و اینترنت 

تولید محتوا کنند، از 
بین می روند... 

از  اسـت.  همینطـور  بلـه، 
بـه وجـود  اینترنـت  وقتـی 
آمـده، می توانیم بگوییم جهان به دو قسـمت 
تقسـیم شـده اسـت؛ جهان پس از اینترنت و 
جهـان قبـل از اینترنـت. بـا اینترنـت دنیـای 
جدیدی خلق شـده اسـت. اینترنت، جهانی را 
کـه مـا در آن زندگـی می کنیـم مسـطح -به 
تعبیـر فریدمـن در کتـاب »جهـان مسـطح 
اسـت«- و جهانـی شـدن را تسـریع کـرده 
اسـت. همـه حوزه هـا و صنایـع گویـی وارد 
در  شـده اند.  دیگـری  زمانـه ی  و  زمیـن 
می بینیـد  شـما  انتخاباتـی  کمپین هـای 
رسـانه های جدیـد و اجتماعـی یـک بازیگـر 
اصلـی هسـتند. سیاسـت بـا اینترنـت بـرد و 
برش هـای جدیدی پیـدا کرده اند. رسـانه هم 
از این قاعده مسـتثنی نیسـت. عادات مصرف 
رسـانه ای بخصـوص خبـری با اینترنـت و به 
نفـع اینترنـت تغییر کـرده اسـت. مخاطب نه 
تنها وارد اینترنت شـده اسـت، بلکه با اینترنت 
مفهـوم مخاطب تغییـر کرده اسـت. می دانیم 
می شـود.  تعریـف  مخاطـب  بـا  رسـانه 
مکانیسـم های تولیـد و مدیریـت محتـوا نیـز 
تغییـر کرده انـد. با اینترنت و البتـه با توئیتر به 
تعبیـر هرمیـدا، خبـر مـا را مثـل هوایـی کـه 
تنفس می کنیـم، دربرگرفته اسـت. تحقیقات 
اخیـر در صنعـت رسـانه نشـان داده بخـش 
شـیبی  بـا  چاپـی(  )رسـانه های  پرینـت 
محسـوس در حـال افـول هسـتند. بخـش 
برودکسـت بـا شـیب بسـیار خفیفـی در حال 

افول اسـت و از آن سـو رسـانه های مبتنی بر 
اینترنت یعنی رسـانه های جدیـد و بخصوص 
رسـانه های اجتماعـی بـه طـرز شـتابناکی در 
حـال توسـعه هسـتند. تحـول بـه ایـن گونه 
اسـت کـه در آینـده رسـانه ای کـه اجتماعـی 
نباشـد، رسـانه نیسـت. همیـن امـروز هـم 
می تـوان گفـت مؤسسـه ی رسـانه ای کـه در 
اینترنت حضور ندارد، نام مؤسسـه ی رسانه ای 

روی آن نمی توان گذاشت. 

اشاره کردید که تلویزیون نیز  ■
مثل روزنامه در حال افول است...

همیـن طـور اسـت. البتـه هنـوز تلویزیون 
از  خیلـی  در  البتـه  اسـت.  غالـب  رسـانه 
اینترنتـی  زیرسـاخت های  دنیـا  کشـورهای 
وجـود نـدارد، یـا مـردم بی سـواد هسـتند، لذا 
تلویزیـون هنـوز قدرتمند اسـت. اما تحقیقات 
نشـان داده ایـن یکه تازی تلویزیـون بر اذهان 
و افـکار عمومی رو به نزول اسـت. بخصوص 
در مـورد خبـر تلویزیونـی ایـن شـیب نزولـی 
جدی اسـت چراکـه مخاطب بـا موبایل، خبر 
را در مشتش دارد و مردم خبر را در شبکه های 
اجتماعـی دنبـال می کنند. می گوینـد خبر آن 
چیزی اسـت که توئیت می شـود. دیگر کسی 
نبایـد منتظـر بمانـد تا سـاعت بخـش خبری 
تلویزیـون آغـاز شـود. تلویزیون هنوز رسـانه 
غالب اسـت بـرای فیلم، سـریال و برنامه های 
سـرگرم کننده و ورزشـی کـه دیـدن آنهـا از 
اسـکرین یـا صفحه نمایـش بزرگ جـذاب و 
خوب اسـت. یعنی شـما شب خسـته به منزل 
می آییـد، می خواهیـد رفـع خسـتگی کنیـد و 
سـرگرم شـوید. یکی از کارکردهای تلویزیون 
فـرار از واقعیـت و رهایـی از تنـش اسـت. اما 
ایـن هـم بـه تدریـج و البتـه بـا شـیب خیلی 
کمـی رو به افول اسـت چـون ویدیو آنالین و 
بـاز هـم شـبکه های اجتماعـی به تدریـج این 
کارکـرد را هـم می گیـرد. تحقیقـات نشـان 
یـا  تلویزیونـی  پخـش  صنعـت  می دهنـد 
برودکسـت به واسطه رشـد ویدیو در اینترنت 
به شـدت تحت فشـار قـرار می گیـرد و ما در 
دهه پیشـرو شـاهد تعطیلی برخی شبکه های 
تلویزیونـی خواهیم بود. توجه داشـته باشـیم، 
منظـور این نیسـت که مثـال در فـالن تاریخ 
روزنامـه و تلویزیـون نابود شـود و دیگر وجود 

نـدارد. خیـر. بلکـه مسـئله ایـن اسـت کـه 
جایگاه شـان در سـبد رسـانه ای دنیـا در حـال 
کاهـش اسـت. اگـر می گوییـم روزنامه هـا رو 
بـه افول هسـتند، این سـؤال پیـش نیاید که 
از کشـورها  بعضـی  زمیـن  مغـرب  در  اآلن 
روزنامه هـای بـزرگ و پرتیـراژی دارنـد، پس 
چـرا چـاپ ضربـه ای نخـورده اسـت. مـا بـه 
صـورت کالن گزارش هـای وضعیـت صنعت 
را نـگاه می کنیـم. ایـن گزارش هـا می گویند 
بـه طـور کلـی در کشـورهای پیشـرفته 30 
درصـد صنعـت روزنامه کوچکتر شـده اسـت. 
کـه  نیسـت  معنـی  ایـن  بـه  سـخن  ایـن 
روزنامه هـای بـزرگ دیگـر وجود ندارنـد. آنها 
وجـود دارنـد اما خیلـی از روزنامه هـا هم کنار 
بـه  رو  صنعـت  ایـن  مجمـوع  در  رفته انـد، 
کوچـک شـدن اسـت. در مـورد تلویزیون هم 
همیـن اسـت البتـه خیلـی خفیف تـر. آن قدر 
شـتاب  بـا  اجتماعـی  و  جدیـد  رسـانه های 
گسـترده ای در حـال فراگیـری هسـتند کـه 
تغییـر  را  رسـانه ای  مصـرف  عـادات  دارنـد 
می دهنـد. می گویند آینده تلویزیـون در ویدئو 
آنالین اسـت، یعنی می گویند تا سـال 2020، 
هشـتاد درصـد ترافیـک اینترنـت مربـوط به 
رشـد  اآلن  اسـت.  آنالیـن  ویدئـو 
یـا   )Hulu(هولـو  ،)Netflix(نت فلیکـس
اپلیکیشـن وایـن )vine( حاکـی از همیـن 
اسـت. می گویند آینـده ی اینترنـت، تلویزیون 
اسـت و ایـن کنایه از آن اسـت کـه در آینده، 
ویدئـو در اینترنـت قـوی می شـود. اقبالی که 
دارد از ویدیـو آنالین می شـود فشـاری جدی 

برای آینده برودکست است. 

این فشار در کشور ما هم وجود  ■
دارد. وضعیت صداوسیما را چه طور 

می بینید؟
فشـاری کـه ویدیـو آنالیـن و رسـانه های 
اجتماعـی بـر روی برودکسـت و رسـانه های 
جریـان اصلـی گذاشـته اند، فشـاری جهانـی 
اسـت و طبیعتا درباره ی صداوسـیما نیز صدق 
می کنـد. راهـکار مقابله با این فشـارها تدوین 
اسـتراتژی های بومـی بـرای ورود و حضور در 
اینترنـت و مدیریـت محتـوا در رسـانه های 
یعنـی  بومـی  از  منظـورم  اسـت.  اجتماعـی 
متناسـب با فرهنگ و آیین مصرف رسـانه ای 

بـا  متناسـب  کشـوری  هـر  در  ایـران.  در 
گسـترش  میـزان  و  فرهنگـی  مختصـات 
فرهنـگ  یـک  زیرسـاخت ها،  و  فناوری هـا 
مصرف رسـانه ای وجـود دارد. متناسـب با آن 
بایـد اسـتراتژی رسـانه های اجتماعـی تدوین 
کـرد. ایـن همان کاری اسـت که رسـانه های 
پیشـرو دنیـا انجـام داده انـد. خیلـی از ایـن 
سـازمان ها از سـال 2009 سـردبیر رسانه های 
اجتماعـی اسـتخدام کرده اند تا محتـوای خود 
را در رسـانه های اجتماعـی مدیریـت کننـد و 
توسـعه دهند. سـرمایه ی تصویری خـود را در 
یوتیـوب برده انـد یعنـی جایـی کـه مخاطب 
حضـور دارد بـرای این که دیده شـوند. در ماه 
دیـده  یوتیـوب  بـار  میلیـارد  از یـک  بیـش 
امـروز  می کنـم  تأکیـد  هـم  بـاز  می شـود. 
سـازمان رسـانه ای یعنـی جایی کـه محتوا در 
پلتفرم های مختلف تولید و مدیریت می شـود 
و نـه دیگـر یک پلتفـرم خاص. شـرط رقابت 
و حتـی بقـا در شـرایط امـروز ایـن اسـت که 
بـرای مدیریت محتـوا در پلتفرم های مختلف 
و  برنامـه  آنهـا  ویژگی هـای  بـا  متناسـب 

سازماندهی داشته باشیم.   

در ایران سایت ها و برنامه هایی  ■
مشابه یوتیوب فعالیت می کنند 

اما به قواعد درآمدزایی آن 
برای کاربران تن نمی دهند.  آیا 

ممکن است اینها هم به رسانه ی 
انحصاری دیگری مثل تلویزیون 

تبدیل شوند؟
مـا در آینـده بـه هیـچ وجـه نمی توانیـم 
شـاهد انحصـار آپـارات و امثـال آن باشـیم. 
طبیعـت و ذات رسـانه های اجتماعـی تکثـر 
اسـت. مطمئـن باشـید آپارات هـای دیگـری 
هـم در راه خواهنـد بـود. رقابـت در آینـده 
شـدیدتر از امـروز اسـت. یکـی از روندهـای 
آینـده به گفتـه ی ریچـارد واتسـون جنگ بر 
سـر جلـب توجـه اسـت. مـا شـاهد تکثـر و 
پراکندگـی منابع بـرای جلب توجـه مخاطب 
خواهیـم بـود. بنابرایـن کسـانی برنده انـد که 
بتواننـد توجه مردم را جلب کننـد. این در ذات 
خود اینترنت اسـت و تردیـد نکنید ما در آینده 
شـاهد یک فضای متکثـر رسـانه ای خواهیم 
بـود. رسـانه انحصـاری بـودن دیگـر توهـم 

است و این را همه به خوبی دریافته ایم. 
اگر بخواهیم در جمع بندی بحث  ■

درباره ی آینده ی ترجیحی صحبت 
کنیم، غیر از آن تفاهم و داشتن 

استراتژی برای حضور در اینترنت 
که اشاره کردید، فکر می کنید به چه 

مواردی باید بیشتر توجه شود؟
یکی از اساسـی ترین نـکات انجمن صنفی 
اسـت. انجمـن صنفـی روزنامه نـگاران اگـر 
واقعـا صنفی و غیرجناحی باشـد، بهترین چیز 
بـرای حکومـت اسـت چـون روزنامه نـگاران 
می کننـد،  نظـارت  خودشـان  بـر  خودشـان 
خودشـان  تندروی هـای  ترمـز  خودشـان 
می شـوند. بـاز هـم تأکید می کنـم اگـر واقعا 
مهمتریـن  از  یکـی  باشـند.  غیرجناحـی 
کارکردهـای این انجمن هـای صنفی حمایت 
شـاغلین در برابر کارفرماسـت. چیـزی که به 
شـدت در جامعـه روزنامه نـگاران بـه آن نیـاز 
اسـت. همچنیـن قوانینی که حامی اسـتقالل 
رسـانه ها باشـد. امـروز حتـی بخـش دولتـی 
بعضی از کشـورهای پیشـرفته دنیا مثل سوئد 
اولیـن وظیفه ی خـود در قبـال روزنامه نگاری 
و  روزنامه نـگاری  اسـتقالل  تضمیـن  را 
مؤسسـات رسـانه ای می داننـد. در رابطـه بـا 
گرفتـن مجـوز شـاید در دوره ای دولت بگوید 
مـن نمی توانـم ایـن قانـون را بـردارم امـا در 
بسـیاری از قوانیـن می تواند تغییـر ایجاد کند. 
مثـال ایـن کـه رسـانه ای توقیف کامل شـود، 
حقیقتـا منصفانـه و قابـل قبول نیسـت. یک 
شـرکت رسـانه ای مثـل هر مؤسسـه دیگری 
ممکن اسـت تخلف کند و باید مجازات شود. 
اما توجه داشـته باشـیم که تعطیلـی کامل راه 
رسـانه ای  برندهـای  چـون  نیسـت.  حـل 
سـرمایه های کشـورند. سـرمایه ها و منابعـی 
کـه قـدرت نرم تولیـد می کنند. اعتمـاد ایجاد 
می کننـد. باید مکانیسـم هایی بـرای مدیریت 
آنهـا  ایجـاد کـرد کـه مهمتریـن  رسـانه ها 
نظـارت خـود انجمن صنفی و مقـررات به روز  
و  نقـد  و  اسـتقالل  از  کننـده  حمایـت  و 
پرسشگری و بازدارنده برای توهین و تندروی 
اسـت. اگـر چنیـن اتفاقـی بیفتـد، آن وقـت 
بـرکات زیـادی را از روزنامه نـگاری می بینیـد 
کـه مهم تریـن آن اعتماد اسـت و این خدمت 

کوچکی نیست.
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روش انجام پژوهش ■
بـه منظور ارتقای روایـی و کیفیت داده ها و 
اطمینـان از دسـتیابی بـه همـه متغیرهـای 
کلیـدی و مهـم، پـس از پایـش محیـط و 
تحلیـل موضوعی اسـناد، از نظر خبـرگان در 
جملـه  از  مختلـف  موضوعـی  حوزه هـای 
سیاسـی، رسـانه ای، سیاسـت گذاری، پخـش 
گسـترده و آینده پژوهی اسـتفاده شـده اسـت. 
ایـن پژوهـش از روش دلفـی و تهیـه و توزیع 
پرسشـنامه بـرای جمـع آوری نظـر خبـرگان 
اسـتفاده کـرده اسـت. بر ایـن اسـاس، در دور 
اولیـه شـامل  پرسشـنامه  دلفـی،  اول روش 
موضوعات شناسـایی شـده در پایش محیط و 
توضیـح مختصری دربـاره هر موضـوع برای 
بیسـت نفـر از خبـرگان حوزه هـای موضوعی 
مختلف فرسـتاده شـد تا خبرگان نظـر خود را 
دربـاره اهمیـت موضوعات فهرسـت شـده و 

متغیرهـای مرتبـط با هر حـوزه بیـان کنند و 
موضوعـات مهـم احتمالـی دیگـری کـه در 
فهرسـت نیامـده را نیـز بـه فهرسـت اضافـه 

کنند. 
دلفـی،  روش  دوم  دور  انجـام  بـرای 
پرسشـنامه ی جدیـدی بـه منظـور سـنجش 
میـزان اهمیـت و عـدم قطعیـت هـر یـک از 
متغیرهای شناسایی شـده در دور اول طراحی 
شـد. سـنجش میزان اهمیت و عـدم قطعیت 
مسـائل، یکی از پرکاربردترین راهکارها برای 
انتخـاب چنـد متغیر اصلـی و مهم تـر از میان 
تعـداد زیـادی متغیـر و مسـئله اسـت. از آنجا 
که براسـاس پژوهش های گسـترده پیشـین، 
تعـداد پاسـخگویان در روش دلفـی می توانـد 
بیـن پنج تـا پانزده نفر باشـد، پرسشـنامه دور 
دوم دلفـی تنهـا بـرای هفـت نفـر از خبرگان 
کـه درجـه خبرگی آنها باالتـر از بقیه خبرگان 

تحلیـل  بـا  شـد.  ارسـال  می شـد،  ارزیابـی 
پرسشـنامه های دریافت شـده و تحلیـل درجه 
اهمیـت و عـدم قطعیـت، هفـت متغیـر بـه 
عنـوان متغیرهـای اصلی و کلیدی به دسـت 
آمـد. از ایـن مسـیر، مالکیت رسـانه، وضعیت 
تکنولوژی هـای  مقـررات،  و  قوانیـن  بـازار، 
پخـش گسـترده رسـانه ای، هـدف و کارکـرد 
اصلـی پخـش گسـترده، بودجـه و مخاطـب 
هـدف، بـه عنوان هفت متغیر اصلـی در آینده 
سیاسـت گذاری رسـانه ای پخش گسـترده در 

ایران شناسایی شده اند.
پس از شناسایی متغیرهای کلیدی مسئله، 
ارزش هـای  یـا  حالت هـا  کـه  اسـت  الزم 
مختلـف هـر متغیر شناسـایی شـود. بـه بیان 
دیگـر، هـر یـک از حالت هـای ممکـن برای 
و  شـرایط  نشـان دهنده  متغیـر،  یـک 
ممکـن  کـه  اسـت  متفاوتـی  وضعیت هـای 

مالکیت و تکنولوژی، متغیرهای کلیدی آینده
سناریوهای احتمالی در سیاست گذاری رسانه ای پخش گسترده را بشناسیم 

سارا طالبیان
دانشجوی کارشناسی ارشد 

رسانه و ارتباطات جهانی 
دانشگاه»هلسینکی« فنالند

»آینـده سیاسـت گذاری رسـانه ای در حـوزه پخش گسـترده رادیـو و تلویزیـون در ایران«1عنوان 
پایان نامه کارشناسـی ارشـدی اسـت که در دانشـگاه هلسـینکی در کشـور فنالند در دسـت انجام 
اسـت. ایـن پژوهش که در گروه »رسـانه و ارتباطـات جهانی«2 در دانشـکده پژوهش های اجتماعی 
انجـام می شـود، بـه دنبال تفسـیر و تحلیل شـرایط و روندهـای گذشـته و حال در سیاسـت گذاری 
رسـانه ای پخـش گسـترده رادیـو و تلویزیون و شناسـایی متغیرهای اصلـی و کلیدی ایـن حوزه در 
ایران اسـت تا از مسـیر شناسـایی و تحلیل این روندها و متغیرها، سـناریوهای ممکن برای پخش 

گسترده رادیو و تلویزیون در ایران را در آینده بیست ساله پیش بینی کند.
ایـن پژوهش ضمن بررسـی و مـرور تاریخی دوره های مختلف پخش رادیـو و تلویزیون در ایران 
و نحـوه ی سیاسـت گذاری کالن در دوره هـای مختلف، با اسـتفاده از روش پایش و پویش محیط 3، 
مؤلفه های اصلی سیاسـت گذاری در این حوزه را شناسـایی می کند. سیاسـت گذاری کالن رسـانه ای 
در ایـن تحقیـق، بـه گونه ای تعریف شـده اسـت که روندهـای جاری مدیریتـی در سـازمان رادیو و 
تلویزیون قبل از انقالب اسـالمی و سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی را شـامل نمی شود، 
بلکـه سیاسـت گذاری های کالن حاکمیتـی را هـدف تحلیـل قـرار می دهـد کـه از مسـیر قوانیـن، 
مصوبه هـا و اساسـنامه های مختلـف بر پخش گسـترده رادیو و تلویزیون اعمال شـده اسـت. از این 
رو، در مرحلـه جمـع آوری داده هـا بـرای این پژوهـش، قوانین، مقررات و سیاسـت های کالن پخش 
گسـترده رادیو و تلویزیون در ایران به عنوان اسـناد و منابع اصلی گردآوری شـده و با روش تحلیل 

موضوعی4 که روشی کیفی محسوب می شود، کدگذاری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. 

اسـت در آینـده بـرای آن متغیـر بـه وقـوع 
بپیونـدد. به عنوان مثـال، در حالی که مالکیت 
آینـده  کلیـدی  متغیرهـای  از  یکـی  رسـانه 
پخـش گسـترده رادیـو و تلویزیـون در آینـده 
اسـت، ایـن متغیـر ممکـن اسـت در آینـده با 
حالت هـای متفاوتی از جملـه مالکیت دولتی، 
مالکیـت خصوصـی و مالکیت دوگانـه بروز و 
شناسـایی  منظـور  بـه  کنـد.  پیـدا  ظهـور 
حالت هـای مختلف متغیرها، دور سـوم روش 
دلفـی با حضـور هفت خبره شـرکت کننده در 
تحلیـل  بـا  و  گرفـت  انجـام  قبـل  دور 
پرسشـنامه های دور سـوم، سـه یا چهار حالت 

جایگزین هر یک از متغیرها تعیین شد.
در ادامـه پـس از شناسـایی هفـت متغیـر 
آینـده سیاسـت گذاری کالن در  کلیـدی در 
حوزه پخش گسـترده ی رادیـو و تلویزیون در 
متغیـر،  هـر  مختلـف  حالت هـای  و  ایـران 

حالت هـای  سـازگاری  عـدم  و  سـازگاری 
جایگزیـن متغیرهـا در دور جدیـدی از روش 
مـورد  نظـر خبـرگان  از  اسـتفاده  بـا  دلفـی 
سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. از ایـن رو، بـا 
سـازگاری  ارزیابـی  ماتریـس  از  اسـتفاده 
متقابل5که توسـط تـام ریچی6 برای بررسـی 
سـازگاری دو به دو میان حالت های جایگزین 
متغیرهـا طراحی شـده اسـت، سـازگاری ها و 
عدم سـازگاری ها میـان متغیرها شناسـایی و 
متغیرهای سـازگار برای سـاختن سناریوهای 
سـازگار ممکـن در آینـده مـورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش بـرای طراحـی 
سـناریوهای ممکـن آینـده از روش تحلیـل 
نهایـت  در  و  می کنـد  اسـتفاده  سـاختاری7 
آینـده  بـرای  سـازگار  کامـال  سـناریوهای 
و  رادیـو  پخـش  حـوزه  در  سیاسـت گذاری 
تلویزیـون در ایـران را پیـش بینـی و مـورد 

تحلیـل قرار می دهد. روش تحلیل سـاختاری 
یکـی از مناسـب ترین و معتبرترین روش های 
کیفی تحلیل و سناریوسـازی اسـت که بویژه 
در مطالعـات مرتبط با حوزه سیاسـت گذاری و 
پژوهش هـای آینده نگـر در ایـن حـوزه مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. پیش بینـی و طراحی 
سـناریوهای ممکن آینده در این روش مبتنی 
بر شـناخت روابط و سازگاری میان متغیرهای 

کلیدی است. 
مورفولـوژی  »انجمـن  تحقیقاتـی  گـروه 
سـوئد« که از سـوی تام ریچـی و همکارانش 
اختیـار قـراردادن  بـا در  مدیریـت می شـود، 
نرم افـزار طراحی ماتریس ارزیابی سـازگاری و 
سـناریوهای نهایی، کمک بزرگی در راسـتای 
انجـام گام های نهایـی این پژوهـش کرده اند 
که شـایان ذکـر و قدردانـی اسـت. در مرحله 
پایانـی پژوهـش، همـه سـناریوهای ممکـن 
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برای آینده سیاسـت گذاری رسـانه ای در حوزه 
پخـش گسـترده رادیـو و تلویزیـون در ایـران 
طراحی می شـود کـه از میان همه سـناریوها، 
هفت سـناریو حاوی سـازگاری کامل و بهینه 
هسـتند و 159 سـناریوی دیگـر تـا حـدی 
ارزیابـی  بهینـه  شـرایط  فاقـد  امـا  سـازگار 
می شـوند. همچنین در میان هفت سـناریوی 
سـازگار، سـه سـناریو بـا سـناریوهای دیگـر 
هم خوشـه یـا هم دسـته هسـتند، بدیـن معنا 
کـه شـباهت بسـیار زیـادی بـا هـم دارنـد تا 
حـدی که می تـوان آنها را با تفـاوت جزئی در 
یک دسـته سـناریو منظـور کـرد. بنابراین در 
پژوهـش مذکـور در نهایـت چهار سـناریوی 
آلترناتیـو یـا جایگزین بـرای آینـده ی پخش 
گسـترده رادیو و تلویزیون در ایران شناسـایی 

شده است. 

یافته های پژوهش ■
سـناریوی اول، تغییـر و تحول اساسـی در 
سیاسـت گذاری کالن بـرای پخش گسـترده 
رادیـو و تلویزیـون در ایـران را نشـان می دهد 
کـه در آن بـا تغییر قانون اساسـی و به تبع آن 
برخـی قوانین پاییـن دسـتی، مالکیت پخش 
گسـترده از انحصـار دولـت خـارج می شـود و 
زمینـه  در  چـه  تلویزیـون  و  رادیـو  پخـش 
سـخت افزار و چـه در زمینـه تولیـد محتـوا به 
بنگاه هـای تجاری و رقابتی سـپرده می شـود. 
ظهـور تکنولوژی هـای جدید پخـش رادیویی 
و تلویزیونـی در ایـن سـناریو نقـش تعییـن 
از  یکـی  کـه  گونـه ای  بـه  دارد  کننـده ای 
متغیرهای اساسـی و اثرگذار بـر کل روندها و 
شـرایط سـناریو به حسـاب می آید. سـناریوی 
دوم، سـناریوی ادامـه وضـع موجـود و تکـرار 
عرصـه  در  حـال  و  گذشـته  روندهـای 

سیاسـت گذاری اسـت. ایـن سـناریو، پخـش 
گسترده رسـانه ای انحصاری و دولتی را نشان 
می دهـد کـه بـازار و شـرکت های رقابتـی در 
فناوری هـای  و  دارنـد  کمرنگـی  نقـش  آن 
پخش گسـترده همچنان به گونه ای از سـوی 

دولت قابل کنترل و انحصار هستند. 
آینده هـای  باقی مانـده،  سـناریوی  دو 
جایگزیـن دیگـری را نشـان می دهنـد که نه 
تکـرار روندهـای موجـود و ادامـه وضعیـت 
فعلـی هسـتند و نـه شـاهد تغییرات بـزرگ و 
اساسـی همچـون تغییـر قانـون اساسـی و یا 
خروج کامل پخش گسـترده رادیو و تلویزیون 
از دسـت دولت خواهند بود. سـناریوی شماره 
سـه، آینده ممکنی را بازنمایـی می کند که در 
آن پخش گسـترده رادیو و تلویزیون در دست 
دولـت باقی می مانـد اما انحصار آن از دسـت 
صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران 
خـارج می شـود. از ایـن رو بـه عنـوان مثـال 

دولـت، قـوه قضائیـه یـا شـهرداری تهـران 
می تواننـد پخش رادیویـی و تلویزیونی خود را 
داشـته باشـند. در این سـناریو تغییرات جزئی 
قابـل  گسـترده  پخـش  فناورانـه  حـوزه  در 
پیش بینـی اسـت. اسـتفاده از پخش گسـترده 
زیرسـاخت های  از  تمرکـز  تغییـر  اینترنتـی، 
بـه سـمت سـایر  زمینـی پخـش گسـترده 
راهکارهـای تکنولوژیـک و روی آوردن بـه 
گروه هـای مخاطبان خـاص به جای مخاطب 
همگانـی در ایـن سـناریو قابل ردیابی اسـت. 
سـناریوی  چهـارم،  سـناریوی  نهایـت  در 
اشـتراک دولـت و بنگاه هـای اقتصـادی در 
مالکیـت و مدیریـت پخـش گسـترده رادیو و 
تلویزیـون اسـت. در این سـناریو اولویت های 
بازار همچون رقابت، تبلیغات و اشتراک گیری 
دوچندانـی  اهمیـت  از  تجـاری  مخاطـب  و 
برخوردار می شـوند و سـازمان صدا و سیما به 
جـای ادامـه انحصار پخش گسـترده، به یکی 
از بازیگـران رقیـب در ایـن عرصـه تبدیـل 
می شـود. در این سـناریو شـکل های مختلفی 
از تکنولوژی هـای پخـش گسـترده همچون 
پخـش اینترنتـی در کنار شـیوه کنونی پخش 

رادیو و تلویزیون به کار گرفته خواهند شد.
در پایـان می تـوان بـر این موضـوع تأکید 
پخـش  جدیـد  تکنولوژی هـای  کـه  کـرد 
گسـترده رادیـو و تلویزیون و مسـئله مالکیت 
رسـانه، دو متغیر اصلی هستند که بر وضعیت 
سـایر متغیرهـا اثـر می گذارنـد و محورهـای 
اصلـی سـناریوهای ممکـن آینـده را تعییـن 
آینـده ی  سـناریوهای  بنابرایـن،  می کننـد. 
سیاسـت گذاری در حـوزه پخـش گسـترده در 
ایـران تحت تأثیر ادامه یـا تغییر روند مالکیت 
تحـول  و  توسـعه  رونـد  نیـز  و  انحصـار  و 

تکنولوژی ها پخش خواهد بود. 
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سناریوی شماره سه، آینده 
ممکنی را بازنمایی می کند که 
در آن پخش گسترده رادیو و 
تلویزیون در دست دولت باقی 

می ماند اما انحصار آن از 
دست صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران خارج می شود. 

از این رو به عنوان مثال دولت، 
قوه قضائیه یا شهرداری تهران 

می توانند پخش رادیویی 
و تلویزیونی خود را داشته 

باشند. در این سناریو تغییرات 
جزئی در حوزه فناورانه پخش 

گسترده قابل پیش بینی است

از  بسـیاری  کـرد.  پیش بینـی  دقیـق  خیلـی  نمی تـوان  رسـانه ها  آینـده  دربـاره 
پیش بینی هـا در ایـن رابطـه درسـت نبـوده اسـت؛ مثـاًل خیلی هـا گفتنـد بـا ظهـور 
رسـانه های مجـازی رسـانه های مکتوب به یک بـاره از بیـن خواهند رفـت ولی چنین 
نشـد. هرچنـد ضربه هایـی به مطبوعـات وارد شـد، اما رسـانه های مکتـوب همچنان 
وجـود دارنـد. همچنین رسـانه های وابسـته بـه بودجه های رسـمی از بخـش دولتی و 
عمومـی از بیـن نمی روند، چون منافعی که پشـت این رسـانه ها وجـود دارد، ادامه پیدا 
می کنـد. در حـال حاضـر هـم بخش عمده ای از رسـانه های ما در دسـت دولت اسـت 
بـرای همیـن اگـر دولت هـا هـم عوض شـوند، قصـد ندارند ایـن ظرفیت را از دسـت 

دهند. 
بـا توجـه به این کـه خبرگزاری های دولتی قـدرت خوبی دارنـد و بخش خصوصی 
مـا بخـش فربهـی نیسـت؛ در بسـیاری از عرصه هـا، تـوان رقابت بـا آن رسـانه های 
بـه سـمت  مـا  رسـانه های  نمی کنـم  فکـر  خاطـر  بـه همیـن  ندارنـد.  را  دولتـی 
خصوصی سـازی پیـش برونـد. مـا در حال تجربـه دوره جدیدی از رسـانه ها هسـتیم. 
چـرا کـه کانال هـای تلگرامـی توانسـتند جـای نسـل قدیـم خـود یعنـی سـایت ها و 
پیامک هـا را بگیرنـد. حال باید منتظر ماند که نسـل بعد از ایـن نرم افزارهای موبایلی، 

چه تغییراتی را ایجاد خواهند کرد.

دوره جدیدی از رسانه ها را تجربه می کنیم

محمدصالح مفتاح
 مدیرمسئول 

پایگاه خبری »فردا«

بـه لحـاظ سـاختاری می تـوان گفت تعدادی از رسـانه های دولتـی باقی می ماننـد و تریبون 
آنهـا می شـوند چـرا که دولت اعتبـار و بودجه خوبـی را در اختیار آنهـا قرار می دهـد. اما قاعدتا 
رسـانه های خصوصـی را هـم داریـم. پیش بینـی من این اسـت کـه رسـانه های خصوصی در 
فضـای مجازی بیشـتر می شـوند به ایـن دلیل کـه هزینه کمتـری دارند. می تـوان پیش بینی 
کـرد بخـش خصوصی به سـمت اسـتفاده از سـایت ها و کانال هـای خبری مـی رود. تصور من 
ایـن اسـت کـه این رسـانه ها قـوت می گیرند. در ایـن میان بخش هـای دولتی هم بایـد بتواند 
از ایـن فضـا بـه نفـع خود اسـتفاده کنـد. چرا کـه ما به هـر دو رسـانه خصوصـی و دولتی نیاز 

داریم.
از نظـر تکنولوژی هم به دلیل شـتاب گسـترده ای کـه در حوزه ی فناوری رسـانه ها در حال 
انجـام اسـت، می تـوان پیش بینـی کـرد که بـه احتمال زیـاد روزنامه هـا جا می ماننـد مگر این 
کـه بـا یـک فنـاوری جدیـد و خاصـی بتوانند خـود را به صـورت ماهنامـه یـا هفته نامه حفظ 
کننـد. در حـال حاضـر مـا می بینیـم همـه ی خبرهـای یـک خبرگـزاری را می تـوان از طریق 
موبایـل بـه دسـت آورد. خـب قطعا این نوع دریافت خبر به این شـکل و شـمایل بیشـتر پیش 

خواهد رفت.

رسانه های خصوصی در فضای مجازی قدرت می گیرند

کتایون مصری
 جانشین سردبیر 
روزنامه »جام جم«
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به نظر می رسد رسانه های امروزی در فضای  ■
جدیدی که به وجود آمده است، به نوعی دچار 

بحران محتوا شده اند. فکر می کنید این مسئله به 
نداشتن یک استراتژی و برنامه در این رسانه ها 

برمی گردد؟
ــوا  ــران محت ــار بح ــا دچ ــانه های م ــت رس ــوان گف نمی ت
ــدی  ــک بلوک بن ــران ی ــر در ای ــال اخی ــی 10 س ــده اند. ط ش
ــال  ــدی قب ــن بلوک بن ــه ای ــد ک ــدا ش ــب پی ــدی از مخاط جدی
ــا از  ــود و خبرگزاری ه ــات ب ــو و مطبوع ــون، رادی ــن تلویزی بی
طریــق همیــن رســانه ها فعالیــت می کردنــد و ارتبــاط مســتقیم 
بــا مخاطــب نداشــتند. به تدریــج ایــن بلــوک تغییــر پیــدا کــرد 
یعنــی اآلن برخــالف آن بلــوک، مــا فضــای مجــازی و انــواع 
ــل  ــه موبای ــن ک ــالوه ای ــم. به ع ــی را داری ــبکه های اجتماع ش
ــاده ای دارد و  ــت فوق الع ــانه ظرفی ــک رس ــوان ی ــه  عن ــم ب ه
شــاهدیم در آن فضــای محــدود بــه  طــور ناگهانــی رســانه های 
ــر کل  ــی، اگ ــوک قبل ــد. در بل ــدا کردن ــور پی ــدی ظه قدرتمن
مخاطبــان رســانه را در نظــر بگیریــم؛ بــه  ایــن  ترتیــب بودنــد 
کــه بــه  طــور مثــال 80 درصــد مخاطــب تلویزیــون، 50درصــد 
مخاطــب رادیــو و 10 درصــد مخاطــب مطبوعــات بودنــد. ولــی 
اآلن چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ در بلوک بنــدی جدیــد کســی 
ــت  ــت ســر و کار دارد، ممکــن اســت اصــال وق ــا اینترن ــه ب ک
ــا  ــراوده اش ب ــا م ــون را نداشــته باشــد ی روشــن کــردن تلویزی
رادیــو و مطبوعــات عــوض  شــده باشــد. بــه همیــن خاطــر بــا 
ــی در  ــت بحران ــد گف ــتم و بای ــق نیس ــوا مواف ــران محت بح
بلوک بنــدی پیــدا شــده اســت. شــاید بــه ایــن خاطــر از بحــران 
محتــوا می گوییــد کــه رســانه های اصلــی را در بلــوک قدیمــی 

تحلیل می کنید.
ــب  ــابقا مخاط ــا س ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــاق مه اتف
داشــتیم ولــی اآلن کاربــر داریــم حتــی دو اصطــالح جدیــد هــم 
 »produser« ــای ــه نام ه ــر« اضافه شــده اســت ب ــه »کارب ب
ــب consumer و  ــه از ترکی ــریprosumer« - ک و دیگ
user و  producer  ایجــاد شــده اســت. یعنــی اآلن کاربــری 
ــد و اینجــا  ــد و منتشــر می کن ــوا را تولی ــه خــود محت ــد ک داری

یک بحران جدید شروع شده است.
چرا بحران است؟ ■

ــی  ــر کس ــود و ه ــه ای ب ــوا حرف ــد محت ــال تولی ــون قب چ
نمی توانســت محتــوا را تولیــد کنــد. در واقــع یــک شــغل و یــک 
حرفــه داشــتیم کــه هــر کدام بــرای خــود درجاتــی داشــتند و در 
خــود آن حرفــه، اخــالق حرفــه ای وجــود داشــت. اآلن بــه دلیل 
همگانــی شــدن تولیــد محتــوا، دیگــر خبرنــگاری شــغل و حرفه 
ــد و در رســانه  ــد کن ــر تولی ــد خب نیســت و هــر کســی می توان
مــورد نظــر خــود بگــذارد. اگــر اآلن محتوای تلگــرام را بررســی 
کنیــد، می بینیــد یــک ســطحی از اطالعــات، ماهیتــی تفننــی 
دارنــد و خوانــدن و دیدنــش لذت بخــش اســت امــا اگــر آن هــا را 

نخوانیــد و نبینیــد اتفــاق مهمــی هــم نمی افتــد. ســطح دیگــر 
ــد آن را  ــی نمی توان ــر کس ــه ه ــت ک ــردی اس اطالعات،کارب
تولیــد کنــد و بایــد فــرد یــک  الیــه از دانــش و چگونگــی کاربرد 

آن را بلد باشد تا ترکیب کند.

پس معتقدید به خاطر رسانه های جدید، ترکیب  ■
نویی از مخاطب و محتوا ایجاد شده و این به 

منزله ی بحران محتوا نیست؟
ــی در  ــای بزرگ ــد اتفاق ه ــر چن ــت. ه ــور اس ــه، همین ط بل
حــوزه ی رســانه ها افتــاده، ولــی رســانه های حرفــه ای همچنــان 
ــد  ــن ویژگــی رســانه های جدی ــد. مهم تری ــگاه خــود را دارن جای
ــت  ــون از مزی ــد و چ ــتثنائی دارن ــرعت اس ــه س ــت ک ــن اس ای
ــت  ــی اصال ــد، صحــت برایشــان خیل ســرعت اســتفاده می کنن
ــی  ــبکه های اجتماع ــه در ش ــری ک ــه خب ــال اآلن ب ــدارد. مث ن
منتشــر می شــود، بیشــتر به عنــوان یــک شــایعه نــگاه می کننــد 
و مخاطــب آن بیشــتر دنبــال منبــع و لینــک اصلــی خبر اســت. 
شــاید بحــران از اینجــا شــروع  شــده باشــد کــه یــک جریــان 
ــرای  ــه ب ــده ک ــی ش ــه اطالعات ــل ب ــد تبدی ــی قدرتمن محتوای
مــردم بیشــتر جنبــه تفننــی دارد. البتــه نبایــد نادیــده گرفــت در 
شــرایطی ایــن رســانه ها می تواننــد مــوج خبــری ایجــاد کننــد 
کــه شــاید خبــر صحیــح نباشــد ولــی مهــم و حســاس اســت 
ماننــد خبــر نادرســت زیــر آوار مانــدن 300 نََفــر پالســکو و خبــر 
ــردم  ــوج م ــود م ــا وج ــه ب ــای هاشــمی، البت ــوت آق درســت ف

عموما صحت خبر را از منابع معتبر جستجو می کنند.
به نظر می رسد رسانه های اصلی ما پیرو  ■

رسانه های جدید شده اند و گاهی حتی به  جای 
استفاده از ظرفیت خبرنگاران خود، اخبار مهم را به 

نقل از یک کانال غیررسمی منتشر می کنند؟
خــب چــون ناچــار اســت. اآلن وقتــی شــما بــا یک مســئله 
مواجــه می شــوید می توانیــد از طریــق رســانه خــود آن را بــه 
ــد  ــی بای ــدل قبل ــگار در م ــا خبرن ــانید ام ــه برس ــالع هم اط
ــی دو  ــاً یک ــه حتم ــن فاصل ــت و در ای ــر می رف ــراغ خب س
ســاعت تــا انتشــار آن زمــان می بــرد باالخــره یکــی از 
همیــن  بــرای  اســت  آن  ســرعت  خبــر،  مزیت هــای 
ــا  ــن خبره ــد از ای ــد و نمی توانن ــمی ناچارن ــانه های رس رس

فاصله بگیرند چون مخاطبانشان را از دست می دهند.

با توجه به این که رسانه های رسمی به منابع  ■
اصلی دسترسی بهتری دارند، نسبت به کانال ها که 
این دسترسی را ندارند ولی مطالب را زودتر منتشر 

می کنند، می توان گفت اینها با هم در حال رقابت 
هستند؟

ــد اصــاًل آن را  ــق نیســتم و نبای ــن حــرف مواف ــا ای ــه، ب ن
ــس  ــه دو جن ــت چراک ــام دانس ــت ت ــا رقاب ــد ی ــت نامی رقاب

حسن خجسته:

آینده روشنی را برای رسانه ها متصورم
خبرنگاران باید روایت خود را از جهان ارائه دهند

معتقـد اسـت بحرانـی در بلوک بنـدی مخاطبـان پیـدا شـده اسـت و اگر کسـی بحـران را در محتـوای رسـانه ها می دانـد، احتماال 
رسـانه های اصلـی را در بلـوک قدیمـی تحلیـل می کنـد. حسـن خجسـته، عضو هیئـت علمـی دانشـگاه صداوسـیما در گفت وگو با 
»شـفقنا رسـانه« تأکیـد می کنـد اتفاق هـای بزرگی در حوزه ی رسـانه ها افتـاده، ولی رسـانه های حرفـه ای همچنان جایـگاه خود را 
دارنـد. چندان رقابت بین رسـانه های رسـمی و غیررسـمی را درسـت نمی دانـد و باور دارد خبرهای رسـمی برای خبرنگاران اسـت 
و خبرهـای غیررسـمی بـرای مردم. خجسـته فکـر می کند برای بهره بـرداری از شـبکه های اجتماعی هنـوز فرصت وجـود دارد چرا 
کـه آنهـا تـازه وارد فضـای جامعـه ما شـده اند. عضـو هیئت علمی دانشـگاه صداوسـیما بـه آینده خوش بین اسـت و بیـش از همه 

به نسل جوان خبرنگار امید دارد که به اعتقاد او تراکم تجربه هایشان در این دوران بسیار زیاد است.

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  سمیرا بختیار عکس: روزبه فوالدی 
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ــه  ــانه های رســمی ب ــاوت هســتند. رس متف
مراکــز رســمی خبــر دسترســی دارنــد مثــاًل 
دعــوت  خبرنــگاران  از  کشــور  وزارت 
دعــوت  کــه  را  مــردم  ولــی  می کنــد 
رســمی  خبرهــای  بنابرایــن  نمی کنــد. 
خبرهــای  و  اســت  خبرنــگاران  بــرای 
ــم،  ــرای مــردم اســت. در قدی غیررســمی ب
ــود  ــو ب ــای رادی ــی از مزیت ه ــرعت یک س
درحالی کــه اآلن ایــن ویژگــی از رادیــو 
ــه  شــده اســت و جــای خــود را  هــم گرفت
بــه رســانه های جدیــد داده اســت. درواقــع 
رســانه های قدیمــی ناچارنــد از رســانه های 
ــتفاده  ــی اس ــر تکمیل ــرای عنص ــد ب جدی
کننــد. بــرای همیــن نمی تــوان گفــت 
کامــال رقابتــی شــده اند بلکــه نوعــی 
تداخــل کارکــردی دارند و در ســپهر رســانه 
هــر کــدام قلمــرو خــاص دارنــد کــه 
بی رقیــب اســت و دارای قلمــرو مشــترکند 
ــت  ــل و رقاب ــی تداخ ــا نوع ــه در آن ج ک
ــال انجــام  ــم در ح ــانه های قدی اســت. رس
ــای  ــی اتفاق ه ــتند ول ــود هس دادن کار خ
جدیــدی در عرصــه ارتباطــات افتــاده اســت 
کــه مهم تریــن آن بلوک بنــدی جدیــد 
اســت و تأثیــر مهمــی بــر روی تولیــد 
محتــوا گذاشــته اســت. رادیــو، تلویزیــون و 
مطبوعــات مخاطــب خــود را دارنــد و حتــی 
گاهــی پیشــتاز هــم هســتند. مثــال در 
مناظــره تلویزیونــی، تلویزیــون پیشــتاز بــود 
اجتماعــی  رســانه های  و  شــبکه ها  و 
ــا  ــود را از مناظره ه ــی خ ــت و بازنمای روای
و  توصیــف  ولــی  می کردنــد.  منتشــر 
تحلیــل مناظــره از عهــده ی رســانه ی قبلی 
برنمی آیــد چراکــه در حــال پخــش مناظــره 
اســت و ذاتــًا در ایــن قضیــه ناتــوان اســت 
اجــازه  رســانه  ایــن  ذاتــی  ظــرف  و 
ــا هــم پخــش  ــد بخــش را ب نمی دهــد چن
ــد  ــن در رســانه های جدی ــرای همی ــد. ب کن
صحــت خیلــی اولویــت نــدارد ولی ســرعت 
بســیار مهــم و در اولویــت اســت. در حــال 
حاضــر هــر کاری هــم انجــام شــود، 
از  رســمی  ســازمان های  و  رســانه ها 
رســانه های غیررســمی عقــب هســتند 

ولی ممکن است معتبر باشند

درباره ی پیشتازی صداوسیما  ■
صحبت کردید اما گاهی دیده 

می شود، یک خبر و تحلیل آن در 
همه  رسانه ها منتشر می شود ولی 

در صداوسیما انتشار آن بسیار کند 
است و عالوه بر آن، تحلیل خاصی 

هم در این رابطه ارائه نمی شود. 
فکر می کنید دلیل چیست؟ و آیا این 
اتفاق به خاطر فضای محافظه کارانه 

سازمان است؟
شــاید بــه درجــه و اهمیــت ارزش خبری 
آن بر گــردد. در پخــش معمــول برودکســت 
زمــان محــدودی داریــد. ایــن فرصــت 
نیســت کــه هــر خبــری را منتشــر کنیــد و 
ــی  بایــد در آن محــدوده حرکــت کنیــد. ول
در خبرگزاری هــا زمــان، محدودیــت نــدارد. 
ســازمان های رســانه ای کــه بــرای پخــش 
عمومــی هســتند، مالحظــات بیشــتری 
ــرای  ــم هــر چــه ب ــد. همیشــه می گوی دارن
خانــواده خــود مناســب می بینیــد پــس 
ــت. در  ــب اس ــم مناس ــت ه ــرای مملک ب
ــات  ــری مالحظ ــک س ــازمان ها ی ــن س ای
اســت کــه بــه امنیــت مــردم مربــوط 
ــه  ــر ک ــن خب ــالم ای ــاًل اع ــود. مث می ش
یــک گــروه تروریســتی از دام پلیــس فــرار 
کــرده، ممکــن اســت در شــرایطی وحشــت 
و نــا امنــی ایجــاد کنــد کــه هــزاران برابــر 
ــر و  ــه خط ــرای جامع ــوف ب ــروه موص از گ
ضــرر بیشــتری دارد، یــا در حادثــه پالســکو 
آمــار غیررســمی را به کــرات از شــبکه های 
ــادی  ــداد زی ــه تع اجتماعــی می شــنیدیم ک
جــان خــود را از دســت  داده انــد. ولــی 
و  تحقیــق  نیازمنــد  رســمی  رســانه 
پرس وجــوی زیــادی در ایــن زمینــه اســت 
کــه اطالعــات درســت و صحیــح بــه 
مخاطــب برســاند، پــس کارش زمان بــر 

است.

فکر می کنید چه قدر رسانه های  ■
رسمی از فضای رسانه های 

غیررسمی، درست بهره برداری 
می کنند؟

فرصــت  هنــوز  بهره بــرداری  بــرای 
اجتماعــی  شــبکه های  چراکــه  داریــم 

ــای  ــازه وارد فض ــد و ت ــی دارن عمرکوتاه
ــا اول راه   ــوز آن ه ــده اند. هن ــا ش ــه م جامع
هســتند و همچنیــن بایــد فرصــت داد 
شــبکه های  در  اخالقــی  مالحظــات 
اجتماعــی رواج بیشــتری پیــدا کنــد و هــر 
کســی خبــری را منتشــر کــرد در برابــر آن 
مســئولیت داشــته باشــد. نســبت بــه آغــاز 
ــه نظــرم رســانه های رســمی از نظــر  راه ب
ــد دارای  ــتند، هرچن ــد نیس ــرداری ب بهره ب

ضعف هایی هم هستند.

چه ضعف هایی؟ ■
ایــن ضعف هــا،  مهم تریــن  از  یکــی 
ــانه  ــازمان رس ــخصات س ــگ و تش برندین
ــا نتوانســته  ــازمان ه ــن س ــی ای اســت یعن
کانــال خــود را بــه یــک برنــد معتبــر تبدیل 
کنــد. برندســازی الزاماتــی دارد کــه بــدون 
فراهــم  ســازمان  اعتبــار  الزامــات،  آن 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی نمی شــود. شــاید ب
رســانه های  خبــری  کانال هــای  کــه 
خیلــی  مجــازی  فضــای  در  رســمی 
پرمخاطــب نیســت. یعنــی هنــوز نتوانســته 
را  خــود  رســانه  جدیــد  ضرورت هــای 
تأمیــن، و خــود را برنــد کنــد. ضعــف دیگــر 
تولیــد محتــوا اســت. یکــی از مــوارد خیلــی 
خبــر  تولیــد  رســانه ها  بــرای  مهــم 
از  هیچ کــدام  در  اســت.  بین المللــی 
ــن  ــر در ای ــد خب ــا تولی ــای م خبرگزاری ه
بخــش وجــود نــدارد و غالبــاً ترجمــه  شــده 
اســت. شــاید ده ســال پیــش ایــن کار 
ــود  ــا اآلن می ش ــود، ام ــر ب ــی هزینه ب خیل
در هرکجــای شــهر نشســت و تولیــد خبــر 
کــرد نــه  فقــط ترجمــه. مثــاًل زمــان اوبامــا 
ــد در  ــار بن ــا چه ــه ی ــکا س ــس آمری مجل
برنامــه دولــت تصویــب کــرد. دولــت بایــد 
ــر  ــه ه ــاورد و البت ــی بی ــرا طرح ــرای اج ب
چندمــاه گــزارش اجــرا را بــه مجلــس ارائــه 
ــا  ــرای خبرگزاری ه ــا ب ــوب بنده ــد. خ کن
روشــن بــود و آن هــا می توانســتند در ایــن 
زمینــه تحلیــل ارائــه کننــد. ایــن مهم تریــن 
خبــر بــود کــه هیچ کــس آن را تولیــد 
ــن  ــردن روی چنی ــه کار ک ــرد درحالی ک نک
آن  شــدن  برجســته  باعــث  موضوعــی 
همــه  اآلن  می شــد.  خبرگــزاری 

ــم  ــه ه ــبیه ب ــاری ش ــای اخب خبرگزاری ه
تولیــد می کننــد. یکــی از مشــکالت اخبــار 
ــر  ــا ب ــه آن ه ــت ک ــن اس ــده ای ترجمه ش
مبنــای ایــده خــود دنیــا را روایــت می کننــد 
مگــر ایــن کــه فــردی بتوانــد آنتــی مدیــای 
ــدود  ــم مح ــه آن ه ــد ک ــدا کن ــوی پی ق

است.

به نظر شما آیا خط قرمزها در  ■
به وجود آمدن این ضعف در فضای 

رسانه ای مؤثر است؟
نــه، مــا آن قــدر در رســانه ها از ایــن 
ــا  ــی ب ــه وقت ــم ک ــام نداده ای ــا انج کاره
از  تحلیل گــر  یــا  خارجــی  آدم  یــک 
می شــود،  مصاحبــه  دیگــر  کشــوری 

عجیب به نظر می رسد.

اگر بخواهیم با نگاهی به آینده  ■
بحث نیروی انسانی را مطرح 

کنیم، فکر می کنید خبرنگاران چه 
ضعف هایی دارند؟

مـا بایـد یـاد بگیریـم و بـاور کنیـم از دنیا 
روایـت خـود را بدهیـم و بایـد در ایـن رابطه 
متفاوت باشـیم. نظام آموزشـی دانشـگاه های 
مـا ایـده مسـلط دارنـد و همان را به دانشـجو 
منتقـل می کننـد، بـه همیـن خاطـر روایـت 
ارائـه شـده در چارچـوب آن نظـام اسـت. در 
قضیـه 5سـال پیـش سـوریه روایـت مسـلط 
جهانی ایـن بود که دولت سـوریه دیکتاتوری 
اسـت، آن قـدر ایـن روایت قدرتمند و مسـلط 
بـود کـه در ایران همـه آن را پذیرفته بودند تا 
ایـن که متوجه شـدند، بحث این نیسـت و ما 
کم کـم روایـت دیگری از سـوریه ارائـه دادیم 

و روایت ما تقریباً غلبه پیدا کرد.

معتقدید روایت تولیدی  ■
رسانه های ایرانی مؤثر بود یا روایت 

سیاستمداران ایرانی؟
باالخـره سیاسـتمداران ما نقـش دارند ولی 
می گفتنـد  برخـی  هسـتند.  مهـم  رسـانه ها 
سـوریه بایـد سـقوط کنـد ولـی بعـد از مدتی 
نـگاه  بـه ایـن کشـور و دولـت عـوض شـد. 
رسـانه های غربـی عـالوه بر روایت مسـلطی 
حتـی  می دهنـد،  ارائـه  جهانیـان  بـه  کـه 



 محتوای تلگرام را بررسی کنید، می بینید یک سطحی از اطالعات، ماهیتی 
تفننی دارند و خواندن و دیدنش لذت بخش است اما اگر آن ها را نخوانید 
و نبینید اتفاق مهمی هم نمی افتد. سطح دیگر اطالعات،کاربردی است که 

هر کسی نمی تواند آن را تولید کند و باید فرد یک  الیه از دانش و چگونگی 
کاربرد آن را بلد باشد تا ترکیب کند



96شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران95

ارزش هـای خبـری را هـم جابه جـا می کنند. 
خبرنگارهای امـروزی باید بتوانند در چارچوب 

روایت گری خود حرکت کنند.

منظورتان از این روایتگری،  ■
برداشت شخصی روزنامه نگار است 

یا روایت حاکمیتی؟
اولیـن دروازه بان خبر،  خبرنگار و گزارشـگر 
اسـت کـه همه چیـز را می بیند و می شـنود نه 

باالدستی.

فکر می کنید فضای سیاسی ما  ■
این ظرفیت را دارد که روایت های 

مختلف را بشنود؟
نه، متأسـفانه این ظرفیت نیسـت و روایت 

حاکم در حال حاضر، روایت مسلط است.

منظورتان از روایت مسلط  ■
چیست؟

روایـت مسـلط حاکمیتی زیر فشـار روایت 
مسـلط جهانـی اسـت و ایـن روایـت بسـیار 
قدرتمنـد اسـت. بـه حـدی بمبـاران خبـری 
آن هـا زیـاد اسـت کـه خیلی هـا اخبارشـان را 
واقعیـت نـاب می داننـد و بـاور می کننـد. مـا 
بایـد روایتـی از پدیده هـا بویـژه پدیده هـای 
جهانـی ارائـه  دهیـم کـه در چارچـوب ایـده 
خودمـان باشـد و بتوانیـم از روایت هایـی رد 

شویم که آن ها به ما تحمیل می کنند.

آینده ی رسانه ها را با توجه  ■
به وضع موجود چگونه ارزیابی 

می کنید؟
آینده روشـنی را برای رسـانه ها متصورم. و 
در ایـن راه بیشـتر بـه نسـل جـوان خبرنـگار 
امیـدوارم چراکـه ایـن نسـل آن قـدر تراکـم 
تجربه هایشـان زیـاد اسـت که فعالیتشـان در 
یک سـال در حد فعالیت 15 سـال خبرنگاران 
قبلـی اسـت و می توانند تجربه هـای زیادی را 

کسب کند.

محمدجواد ترابی
 معاون سردبیر روزنامه

 »هفت صبح«

افشین امیرشاهی سردبیر 
روزنامه »شهروند«

رسانه ها به ماهیت ژورنالیسم نزدیک تر خواهند شد
ربات هایـی  ورود  شـاهد  حاضـر  حـال  در 
بـرای خبرنـگاران هسـتیم کـه ایـن موضـوع 
برای خارج از کشـور اسـت. فکـر می کنم این 
انتقـال تکنولـوژی در کشـور ما هـم رواج پیدا 
می کنـد و گـذر خبرنـگار به ژورنالیسـت اتفاق 
می افتـد یعنـی خبرنـگار بـرای تهیه گـزارش 
الزم نیسـت صحبت هـای سـخنوران را تایپ 

کند.
تحلیل من این اسـت که شـکل و شـمایل 
خبرنـگاری بسـیار تغییـر خواهد کرد و بیشـتر 
بـه سـمت گـزارش نویسـی، تفسـیر و تحلیل 
اخبـار پیش خواهیم رفت و بـه اصل و ماهیت 
ژورنالیسـم نزدیک تـر خواهیم شـد. با توجه به 
گسـتردگی و نفـوذ شـبکه های اجتماعـی در 
ایـن  در  رسـمی  مقامـات  فعالیـت  و  کشـور 
رسـانه ها، انتشـار اطالعات بسـیار سـریع تر از 
هـر زمـان دیگـری اتفـاق می افتـد. مثـال اگر 
همین حادثه پالسـکو چند سـال پیـش اتفاق 
می افتـاد، ممکـن بـود بـه جـز چنـد عکـس، 

تصاویـر بیشـتر یـا از زاویه های دیگر نداشـته 
باشـیم، ولـی با ابزارهـای جدیـد موبایلی همه 
ایـن نیازهـای مخاطـب پوشـش داده شـد. با 
مجـازی،  رسـانه های  پیشـروی  بـه  توجـه 
رسـانه های جـدی بـرای  منتشـر کـردن یـا 
نکـردن اطالعـات و اخبـار دچـار یـک چالش 
بـزرگ می شـوند، چراکـه می خواهنـد در برابر 
قانـون وضعـی کشـور پایبند باشـند و از طرف 
دیگـر اگـر پایبند به این قوانین باشـند، ممکن 
یـا  شـهروند-خبرنگاران  برابـر  در  اسـت 
گروه هایـی که اخبار را بدون واسـطه در اختیار 

مردم قرار دهند، بازی را واگذار کنند.
از لحـاظ سـاختاری هم تعدادی از رسـانه ها 
دولتی خواهند ماند و فکر می کنم صداوسـیما، 
خبرگزاری هـا و روزنامه هـای دولتی، نهادهای 
خـود را گسـترده تر می کننـد. هر چنـد در حال 
حاضـر نمونه هایی زیـادی از رسـانه ها را داریم 
کـه روی پـای خـود ایسـتاده اند و بـه  صورت 
مسـتقل کار می کننـد. در واقـع این رسـانه ها، 

روزنامـه و مجالتـی هسـتند که به واسـطه ی 
مخاطـب  نـزد  کـه  جایگاهـی  و  فـروش 
پیداکرده انـد، به عنـوان رسـانه های پیـش رو و 

توسعه دهنده هستند.
در کنـار رسـانه های دولتـی و خصوصـی، 
فضاهـای جدیـد رسـانه ای در حـال شـکل 
گرفتن هسـتند. مثـاًل بعضی اسـتارتاپ ها، که 
رسـانه های نوپـا و در حـال شـکل گیری در 
فضـای مجـازی هسـتند، بـا مخاطـب هم به 
اتفاقـا  و  کرده انـد  برقـرار  ارتبـاط   خوبـی 
رسـانه های سـودآوری هم خواهند بـود هم از 

لحاظ مالی و هم از لحاظ آگاهی بخشی.
 امـروزه آنچـه در دنیـا مطرح اسـت، بحث 
مدیریـت و فـروش محتوا اسـت و این بخش 
بـه  عنـوان یک بخش پر سـود دیده می شـود. 
بعیـد می دانم کشـور ما از ایـن مقوله دور بماند 
و در حـال حاضر شـرکت هایی هسـتند که  در 
ایـن حوزه فعال هسـتند و این بحـث در ایران 

در حال بالفعل شدن است.

هر روز تکنولوژی در حال پیشرفت است، 
امروزه هر کسی از طریق گوشِی خود نه تنها 
دریافت  را   ... و  بلکه صدا، تصویر  اخبار  تمام 
خبری  بسته  شدن  کامل تر  به  که  می کند 
می انجامد. وقتی روزنامه همشهری در دهه ی 
70 راه افتاد، قطع آن را کوچک تر در نظر گرفتند 
تا مردم در اتوبوس و تاکسی راحت تر بتوانند 
ورق بزنند. در حال حاضر همه اخبار در همان 
گوشی است یعنی در یک دوره بیست وچهار پنج 
ساله وضع تا این حد تغییر کرد. به نظر من در 

چند سال آینده وضعیت دست خوش تغییرات 
بیشتری خواهد شد. 

در حال حاضر همه رسانه ها برای خود یک 
کانال تلگرامی دارند و بخشی از مطالب خود را 
اجتماعی  کانال های مختلف و شبکه های  در 
قرار می دهند. روزنامه ها هم مجبور هستند به 
سمت تحلیل بروند، ممکن است تا چند سال 
آینده به این سمت برویم که رسانه های مکتوب 
در  کنند.  اساسی  فکری  ماندگاری خود  برای 
حال حاضر رسانه های مکتوب با بحران مخاطب 

روبه رو هستند. قباًل روزنامه ها تیراژهای باالیی 
رسانه های  تیراژ  حاضر  حال  در  ولی  داشتند 
از  خیلی  و  است  حالت  بدترین  در  مکتوب 
و  مولتی مدیا  سمت  به  اآلن  از  خبرنگارها 
یادگرفتن مباحث دیگر رفته اند. به عقیده من در 
که  بود  خواهیم  این  شاهد  تدریج  به  آینده 
رسانه های مکتوب قدرت خود را از دست بدهند. 
درعین حال اگر بخواهیم خود را با کشورهای 
پیشرفته مقایسه کنیم، می بینیم این کشورها هم 

به این مشکل مبتال هستند. 

خبرنگارها به سمت یادگیری مولتی مدیا می روند
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اکثر پیشرفت های انسانی حاصل رویاپردازی 
اوست. رویایی که با تالش و خواستن و آزمون 
و خطا و در برخی موارد خوش شانسی و طی 
دهه  تا  شاید  است.  گرفته  حادثه شکل  یک 
گذشته اگر بحثی از تکنولوژی های امروز به 
می آمد،  پیش  عکاسی  زمینه  در  خاص  طور 
کم،  زمان  این  در  می کرد  باور  کسی  کمتر 
رسانه ها و تکنولوژی های مرتبط با آن به چنین 
پیشرفتی دست پیدا کنند که فاصله تولید تا 
انتشار عکس و تصویر به کسری از ثانیه تنزل 
پیدا کند. این روند پیشرفت تکنولوژی تا حدی 
تجهیزات  سازندگان  اعالم  طبق  که  است 
حرفه ای در چند سال اخیر لنز چشمی در راه 
با پلک زدن می تواند  است و مخاطب صرفا 

عکس تهیه کند. 
سیطره ی تکنولوژی ها بر »عکاسی  ■

خبری« 
درباره ی  شنیده ها  و  اخبار  کنار  در 
به  سری  اگر  عکاسی  دنیای  پیشرفت های 
نمایشگاه های بین المللی عکاسی در دنیا بزنید، 
به وضوح تغییرات گسترده ای را شاهد خواهید 
بود. تجهیزاتی که روزبه روز کوچک تر، سبک تر 
به  و  می شوند  کارآمدتر  حال  عین  در  و 
قابلیت های فنی آن ها افزوده می شود. به طور 
مثال در نمایشگاه اخیر فتوکینا -که در سال 
شد-  برگزار  آلمان  کلن  شهر  در   2016
کمپانی های بزرگ دوربین های جدید خود 

را با قابلیت های بسیار و نو در معرض دید 
و امتحان عاقه مندان و عکاسان حرفه ای 
قرار دادند که از سراسر جهان برای دیدن 
تکنولوژی های جدید آمده بودند. به طور 
مثال دوربین هایی با حجم کم ولی در عین 
حال قابلیت تصویربرداری تا 8K و همزمان 
عکاسی با رزولیشن های بسیار باال و قابلیت 
که  زیادی  امکانات  و   )Lytro( الیترو 
موجب تعجب و سردرگمی عکاسان زیادی 

شده بود. 
وقتـی در همان روزهـا با مدیر مؤسسـه 
ورلدپـرس فتـو دربـاره ی آینـده ی ایـن 
مسـابقه بـا توجـه بـه قوانیـن قبلـی این 
مؤسسـه در سـالیان گذشـته پرسیدم که 
تکنولوژی هـای جدید چه تأثیـری بر آنها 
خواهـد داشـت؛ بـه صراحت گفـت ما نیز 
باید تغییراتـی در قوانین و مقرارات و نگاه 
خـود بـه عکاسـی به ویژه عکاسـی خبری 
ایجـاد کنیـم کمـا اینکه سـال گذشـته و 
بعـد از بازنگـری در قوانیـن کـه حاصـل 
تغییرات تکنولوژیک عکاسـی بود، قوانین 
الرس  کردیـم.  تشـریح  را  جدیدمـان 
ورلدپرس فتـو  بنیـاد  مدیـر  بوارینـگ 
عکاسـی  آینـده ی  دربـاره ی  همچنیـن 
خبـری و نـگاه بنیـاد به عکاسـی توضیح 
داد: عکـس در مجموعه ما از بین نخواهد 
رفـت ولـی در تاشـیم نـگاه خـود را بـه 

مقولـه ی عکـس و عکاسـی تغییـر دهیم. 
دگرگونی هـای  از  ناشـی  کـه  تغییـری 
در  پیشـرفت  و  رشـد  از  حاصـل 
اسـت.  مـدرن  دنیـای  تکنولوژی هـای 
همـان طور که در سـایت ایـن بنیاد دیده 
می شـود، حرکـت ما به سـوی خبرنگاری 
 )Visual journalism( تصویـری 
خواهـد بـود. تغییـر موضعی کـه بی تأثیر 
از ایجاد و رشـد تکنولوژی هـای جدید در 

دوربین های نسل اخیر نیست.
به خطر افتادن عکاسی به عنوان  ■

»شغل«
پیشرفت و گسترش تکنولوژی های جدید، 
دستخوش  را  جاری  امور  بر  حاکم  شرایط 
تغییرات شگرفی می کند تا آنجایی که در کنار 
ایجاد مشاغل جدید صدماتی نیز به مشاغل 
قبلی وارد می کند. به طور مشخص تر و برای 
اولین بار در سونامی اندونزی این بحث مطرح 
شد   ؛ چرا که از زمان رخداد سونامی تا انتشار 
ولی  بود  اندکی  فاصله  تصاویر  و  عکس 
منتشرکنندگان، عکاسان و خبرنگاران حرفه ای 
مردم  را  تصاویر  و  عکس ها  بیشتر  و  نبودند 
حاضر در صحنه توسط دوربین های خانگی و 
شخصی خود تهیه و منتشر کردند تا جایی که 
با  بودند  معتقد  رسانه  کارشناسان  از  بسیاری 
ظهور تکنولوژی های جدید و رواج خبرنگاری 
زمینه ی  در  مشاغل  از  بسیاری  شهروندی 

جایگاه  یا  رفته  بین  از  رسمی  اطالع رسانی 
پایین تری پیدا خواهند کرد.

عکاسی و به طور کل رسانه های داخلی ما در 
ایران نیز از این امر مستثناء نیستند اما آنچه 
اهمیت این موضوع را دو چندان می کند توجهی 
شمسی  هجری   80 دهه  اوایل  از  که  است 
ولی  می شد  انجام  رخداد  این  به  می بایست 
متأسفانه ذوق زدگی رسانه ها از ورود تجهیزات 
مدرن و پیشرفته عکاسی و رقابت کاذب بین 
رسانه ها موجب شد تا آینده نگری خاصی برای 
تأثیرات تکنولوژی صورت نگیرد. امروزه با وجود 
انتشار تا چند ثانیه و نمایش  کم شدن زمان 
اما  حادثه،  یا  رویداد  یک  از  گوناگون  زوایای 
افرادی که زندگی شان گره  روزبه روز معیشت 
خورده به رسانه و همکاری با آن هاست، به خطر 
می افتد تا جایی که حتی بعضی عکاسان بنام 
با  گستره  همکاری های  سوابق  که  ایرانی 
رسانه های خارجی و داخلی دارند، معتقدند به 
اشتباه شغل خود را عکاسی انتخاب کرده اند و 
البته بیشتر از تأثیر تکنولوژی ها و اینترنت بر 
معیشت عکاسی، عدم رعایت اصول حرفه ای و 
می دانند.  مؤثر  را  عکاسان  توسط  اقتصادی 
اقتصادی  و  حرفه ای  اصول  به  بی توجهی 
رسانه ها  که  است  شده  آن  موجبات  عکاسی 
تمایلی به استفاده از نیروهای عکاس در محیط 
رسانه را نداشته باشد و به عکس های منتشر 
شده در خبرگزاری ها اکتفا کنند چرا که نشریه 
از  می تواند  هزینه ای  کمترین  پرداخت  بدون 
عکس های با کیفیت باال و مناسب خبرگزاری ها 
و سایت های خبری استفاده کنند که هر روزه بر 

سر انتشارشان رقابت دارند.
آمادگی در برابر گسترش  ■

تکنولوژی ها
باید پذیرفت در مواجهه با رشد و گسترش 
تکنولوژی های جدید نمی توان مقاومت کرد و 
آمادگی کسب  آن  با  انطباق  برای  می بایست 
کرد. به طور کلی سه محور را در همین راستا 
باید بررسی کنیم: اول، دانشگاه و محیط های 

آموزشی؛ دوم، رسانه ها و سوم، عکاسان.
دانشگاه یا فضای آموزشی که مسئول تربیت 
عکاس است، باید آموزش های الزم را در اختیار 
دانشجو قرار دهد. از جمله بحث اقتصاد رسانه و 

اقتصاد هنر برای دانشجوی عکاسی برای ورود 
به بازار کار بسیار الزم و ضروری است و این 
محسوب  آموزشی  فضای  و  دانشگاه  وظیفه 
می شود. همچنین مدت هاست تبحر یک وجهی 
جایگاه خود را در بازار کار رسانه از دست داده 
است. وقتی خبرنگاران حاضر در یک رخدادی را 
مورد بررسی قرار می دهیم، بر خالف سالیان 
که  می شویم  مواجه  واقعیت  این  با  گذشته 
بین  را  خود  خواسته های  سابق  مثل  رسانه ها 
امروزه  نمی کند.  تقسیم  مختلف  نیروهای 
خبرنگار عالوه بر تسلطی که می بایست بر روی 
نوشتن خبر و گزارش داشته باشد، باید این توان 
را نیز داشته باشد تا عکس تهیه کند، متن فیلم 
با  کامل  آشنایی  بنویسد،  نریشن  همان  یا 
بتواند یک  و  باشد  تجهیزات تصویری داشته 
بسته کامل خبری در اختیار مخاطب و رسانه 
قرار دهد. و اینها در یک فضای آموزشی باید 

مورد توجه و آموزش قرار گیرد.
دومین نکته ی مهم، رسانه ها هستند. رقابت 
عدم  و  اختصاصی  محتوای  تولید  به  تأکید  و 
استفاده از رانت های اقتصادی و تالش رسانه ها 
ایجاد  آن  طبع  به  و  مخاطبان  جلب  برای 
بسترهای سرمایه گذاری های اقتصادی می تواند 
ورود  مناسب  مدیریت  باعث  زیادی  حدود  تا 
وقتی  شود.  عکاسی  زمینه ی  در  تکنولوژی 
باشند،  متصل  دولتی  مالی  منابع  به  رسانه ها 
احتماال به کیفیت و نحوه ی تولید خبر و گزارش 
کمتر اهمیت می دهند و به مرور جایگاه خود را 
به لحاظ جذب و نگهداری مخاطب ، تولید و 
انتشار اخبار دست اول و قابل رقابت از دست 
داده و صرفا به محلی برای گذران زمان تبدیل 
می شوند و تأثیرگذاری خود را از دست می دهند. 
دنبال  به  کامل  آمادگی  با  رسانه ای  وقتی  اما 
استفاده مناسب از تکنولوژی های جدید برای 
ایجاد خالقیت های جدید رسانه ای و فضاهای 
جدید باشد می تواند عالوه بر جذب و تأثیرگذاری 
حداکثری در مخاطب منابع درآمدی بیشتری 
و  تهیه  و  جاری  هزینه های  تأمین  برای  نیز 
را  جدید  تکنولوژی های  آموزش  و  گسترش 

ایجاد کند.
در حال گذار به چندرسانه ای ■

اما محور و موضوع مهم در ایجاد و گسترش 

تکنولوژی های جدید عکاسی خود عکاسان 
هستند که باید خود را تجهیز و آماده نگه دارند. 
عکاس موفق عکاسی است که واقعیت روز را 
قبول کرده و همواره در حال آموزش و فراگیری 
و ایجاد راهکارهای جدید برای بقا در این رقابت 
باشد. چرا که عدم توجه به روند پیشرفتی که 
گاهی روز به روز و ماه به ماه است و ایستادگی 
بر داشته های قدیم می تواند یک عکاس را به 
فرایند  کند.  خارج  رقابت  میدان  از  سادگی 
از  گذشته  سال  چند  که  همان طور  عکاسی 
مرحله تولید تک فریم به سمت داستان سرایی 
و مجموعه پیش رفت؛ امروزه در حال گذار از 
 Visual( مجموعه به سمت چندرسانه ای و
journalism( است. عکاس عاوه بر این 
خلق  تفکر  و  توانایی  می بایست  که 
باشد،  داشته  را  ماندگار  عکس های 
می بایست روند تولید یک داستان تصویری 
از مرحله ی ایده تا اجرا را فرابگیرد. همچنین 
با علم به این که جامعه هدفش نیازمند چه 
را  سوژه ای  است،  موضوعی  و  نگاه  نوع 
انتخاب و به بهترین شکل و قابل رقابت ترین 
بازارهای  دهد.  انتشار  و  کند  تولید  وجه 
جدید برای مقوله عکاسی شکل گرفته و در 
حال تشکیل است. بازارهایی که از عکاس 
انتظار گسترده ای دارد. عکاسی موفق است 
خود  موضوع  با  وجهی  چند  بتواند  که 
بر  قوی  محتوای  و  باشد  داشته  برخورد 
اساس امکانات تکنولوژیک جدید در اختیار، 

تولید و منتشر کند. 
در چنین شرایطی عکاسان می توانند بیشتر بر 
و  کنند  تمرکز  پروژه های شخصی خود  روی 
حتی موضوعی را به نشریه یا رسانه پیشنهاد 
کنند. باید بیشتر مطالعه کنند و خود را در جریان 
چرخش اطالعات و معرفی بهتر قرار دهند تا 
مشتری ها در بازاری گسترده به سراغ آنها بیایند. 
استفاده مناسب از شبکه های اجتماعی و دقت 
در زمینه اقتصاد هنر و آشنایی با اصول مشتری 
مداری و جلب و نگهداری و حتی روان شناسی 
اقناع و تبلیغ از مواردی است که باید عکاسان 
خود را بدان مجهز کنند چرا که عدم توجه به هر 
کدام از اصول جدید، می تواند عکاس را از بازار 

رقابت حذف کند.

امیر نریمانی
عکاس خبری

عکاسی خبری در گذار به چندرسانه ای
امیـر نریمانـی، عـکاس خبـری در نمایشـگاه اخیر فتوکینـا -که در 
سـال 2016 در شـهر کلـن آلمـان برگزار شـد- حضور داشـت که 
کمپانی هـای بـزرگ دوربین هـای جدیـد خـود را بـا قابلیت هـای 
بسـیار و نـو در معـرض دیـد و امتحـان عالقه منـدان و عکاسـان 
تجربـه ی  دلیـل  بـه  تـا  خواسـتیم  او  از  دادنـد.  قـرار  حرفـه ای 
آن  بـر  عـالوه   و  نمایشـگاه  ایـن  در  حضـور  از  بی واسـطه اش 
مصاحبـه اش بـا مدیر مؤسسـه ی ورلدپـرس فتو که بخشـی از آن 
مربـوط بـه آینـده ی عکاسـی و ایـن مسـابقه اسـت، گزارشـی از 
دربـاره ی  تجربه هـا  ایـن  از  جمع بنـدی اش  و  خـود  مشـاهدات 

آینده ی عکاسی خبری بنویسد. 
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شـاید وقتـی در دهـه 30 و 40 در ایـران با 
اهـداف مختلـف تبلیغـی، آموزشـی، تشـریح 
اطالع رسـان  گرافیـک  از   ... و  حـوادث 
خبـری  گرافیـک  و  )اینفوگرافیـک( 
اسـتفاده می شـد؛  )نیوزگرافیک(هـای سـاده 
هرگـز تصـور نمی شـد ایـن نـوع گرافیـک 
برای رسـیدن به اشـکال مدرن خود مسـیری 
نیـم قرنـه را طـی کنـد. سـال 82 بـود که به 
همشـهری،  نشـریات  مجموعـه  همـت 
اینفوگرافیـک و نیوزگرافیـک در ایـران دوران 
جدیـدی را تجربه کـرد و در ادامه نیز روزنامه 
خورشـید و در اشـکال آنالیـن آن )از اوایـل 
دهـه 90( سـایت دفتـر حفـظ و نشـر آثـار 

علـی  سـید  العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
خبرآنالیـن،  آنالیـن،  نسـیم  خامنـه ای، 

فرهنگ نیوز و... قدم در این مسیر نهادند.
 90 دهـه  اوایـل  تـا  کـه  حالـی  در 
اینفوگرافیـک در ایران مسـیر کندی را طی 
مـی کـرد، از اواخـر سـال 94، بـا افزایـش 
آموزشـها، انتشـار کتاب و مقاالت علمی در 
ایـن حـوزه از یـک سـو، توجـه عمـوم بـه 
اسـتفاده از پیام رسـان های تلفـن همـراه و 
بـه  مخاطبـان  و  کاربـران  عالقه منـدی 
بهره گیـری از اطالعـات بصـری از سـوی 
از  اسـتفاده  و  تولیـد  بـه  گرایـش  دیگـر، 
اینفوگرافیـک را افزایش داد تا حدی که گاه 

بـه یک تـب شـبیه شـد. )هرچنـد این تب 
فروکـش کـرده و تـا یکـی دو سـال آینـده 

شکل منطقی به خود خواهد گرفت(.
از اواسـط سـال 93 اینفوگرافیک شـاهد 
نمونه های برهم کنشـی شـد و بـا فاصله ای 
موشـن  جنـس  از  نمونه هایـی  سـاله،  دو 
اینفوگرافیـک متولـد شـدند. ایـن رونـد در 
حالـی اسـت کـه اینفوگرافیـک در ایـران 
اشـکال و شـیوه های نمایـش دیگر خـود را 

هنوز تجربه نکرده است.
نگاهـی بـه روزنامه هـای ایـران از جمله 
در دهـه 40 نشـان می دهـد گرافیک خبری 
یـا نیـوز گرافیـک ولـو در اشـکال سـاده و 

مریم سلیمی
مؤلف کتاب گرافیک خبری

 و اطالع رسان

آینده ی رو به رشد اینفوگرافیک و 
دیتاژورنالیسم در ایران

دسـتی آن، از همان دوران مـورد توجه بوده 
و در دهه 60 و دوران جنگ تحمیلی بیشـتر 
مـورد اسـتفاده قرار گرفته تا اینکـه در اوایل 

دهه 80 ، شکل مدرن به خود گرفت.
علـی رغم اسـتفاده از آن، مفهـوم رقابتی 
در تولیـد و انتشـار ایـن نـوع گرافیـک، در 
سـال 96 معنـا یافـت؛ آن هم بـا ورود برخی 

رسـانه ها بـه ایـن عرصـه و تـالش بـرای 
تولیـد آثـاری از ایـن جنس. بعضـی حوادث 
همچـون حادثـه تروریسـتی تهران توسـط 
داعـش به مجلس شـورای اسـالمی و حرم 
مطهـر امـام خمینـی )ره(، حادثـه شـلیک 
موشـک به مواضـع داعـش و...، این رقابت 
گرافیک خبـری را معنایی جدی تر بخشـید 

و در حـال حاضر در کنـار برخی مطبوعات، 
شبسـتان،  خبرگـزاری  آنالیـن،  نسـیم 
خبرآنالیـن، انتخـاب، خبرگـزاری تسـنیم، 
آنالیـن،  اقتصـاد  فـارس،  خبرگـزاری 
اینفونـگاره و... در ایـن حـوزه نقـش آفرین 

شده اند. )تصاویر شماره 1(

تصاویر شماره 1، برخی نمونه های گرافیک خبری در واکنش به شلیک موشک به مواضع داعش

آغاز حیات مدرن دیتاژورنالیسم  ■
در ایران

انتخابـات سـال 96 و هیاهوهـای پیـش 
انتخاباتـی آن، جدی تر شـدن فضای رقابت 
بـه  مـردم  بیشـتر  عالقه منـدی  و 
نظرسـنجی ها، فرصتـی بـرای نقش آفرینی 
بیشـتر داده ها فراهم کرد. برخی شـرکت ها 

همچـون »الیـف وب« بـه یـاری سـامانه 
رصـد و تحلیـل آنالیـن فضای مجـازی با 
کانـال تلگرامـی »پایشـگر« در ایـن فضـا 
کوشـیدند تـا بـه یـاری بیـگ دیتاهـا )داده 
هـای بـزرگ( در ایـن حـوزه نقـش آفریـن 
باشـند و گام را نیـز فراتـر نهـاده و به یاری 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا در تلگـرام و...، به 

ایـن  در  کاربـران  واکنش هـای  بررسـی 
محیط هـا در مواجهـه بـا حـوادث مختلـف 
بپردازنـد و در قالـب آثـار اینفوگرافیـک، به 
یافته هـای خـود جنبـه بصـری ببخشـند.

)تصاویر شماره 2(
داده محور شـدن گرایش برخی شـرکتها 
بـا هـدف ارائه پیـش بینـی از آینـده و ارائه 
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تصاویر شماره 2، برخی نمونه داده محور کانال پایشگر

اطالعـات کاربـردی به مخاطبـان، توجه 
بـه داده را در یـک سـال اخیـر در ایـران 

معنا و قوت بیشتر بخشیده است.
هنـوز دیتاژورنالیسـم به معنـای مدرن 
آن در حـد نطفـه اسـت و ایـن انتظـار 
عرصـه  در  زودتـر  هرچـه  تـا  مـی رود 
رسـانه ای معنایـی جدی تر یابـد. توجه به 
داده هـا و بهره گیـری از آنهـا به ویـژه از 
کالن داده هـا )Big Data(، بـا ورود بـه 
عصـر اینترنـت اشـیا و سـپس اینترنـت 

همه اشیا افزایش خواهد یافت.
 در جهـان نیـز علـی رغـم ایـن کـه 
برخی رسـانه ها همچون گاردین در سـال 
1821 از دیتاژورنالیسـم بهره می بردند ولی 
از 2009 دیتاژورنالیسـم بـه مدد تالشـهای 
سـیمون راجرز )بنیانگذار دیتابالگ گاردین 

در انگلسـتان( وارد فضای جدید حیات خود 
شـد و از آن زمان رسـانه های جهان نسبت 
بـه ایـن حـوزه گرایـش یافتنـد. مبتنـی بر 
پیش بینی کارشناسـان و فعـاالن این حوزه، 
دیتاژورنالیسـم آینده ای رو به توسـعه دارد و 
داده هـای بـزرگ نیـز بـه این حـوزه کمک 

شایانی کرده اند و خواهند کرد.
بـا توجـه به این کـه معمـوال گام نهایی 
اسـت  آن  بصـری  ارائـه  دیتاژورنالیسـم 
بـاز هـم  نیسـت(  الزامـا چنیـن  )هرچنـد 
بصـری سـازی اطالعـات و تبدیـل داده ها 
بـه آثـار اینفوگرافیـک همچنـان پـر رونق 
خواهـد بـود، ولـو این کـه در آینـده ممکن 
اسـت شـیوه های نمایش متفاوت باشـد. به 
عنـوان مثال ممکن اسـت خروجـی داده ها 
بـه جـای اشـکال ایسـتا، موشـن، برهـم 

کنشـی و...، ایـن بـار بـه صـورت واقعیـت 
افزوده، هولوگرافی و... ارائه شوند.

گذشـته زندگی بشـر از اولین نقش ها بر 
دیـواره هـای غارهـا تا کنـون، حکایـت از 
پیونـد بین انسـان و حوزه بصـری دارد. این 
پیونـد همچنـان ادامه داشـته، دارد و خواهد 
داشـت. جهـان آینده جهان بصـری خواهد 
بـود و بـا توجـه بـه مشـکالتی همچـون 
کمبود زمـان، حجم بـاالی اطالعات و نیز 
لـزوم درک راحـت تـر و پـردازش سـریع تر 
تصویر توسط مغز انسـان، نیاز مخاطبان به 
درک تصویـری مباحـث پیچیـده و... پیش 
بینـی می شـود در ایران و جهـان، همچنان 
ارائـه بصـری اطالعـات در هـر شـکل و 
قالب و با هر شـیوه نمایشـی، روندی رو به 

رشد و توسعه را در پیش داشته باشد.

زمانـی در ایـن کـره خاکـی 150 سـال می گذشـت تا یک اتفـاق تازه ای بیفتـد و آن اتفـاق برای همه 
جهـان تـازه بـود ولـی در حـال حاضـر آن قدر سـرعت رشـد تکنولوژی زیاد اسـت و بـر زندگی بشـر اثر 
گذاشـته اسـت کـه یـک سـال آینـده به سـختی پیش بینـی می شـود. این کـه چـه نوآوری هایـی ایجاد 
خواهـد شـد و مـا در آن نـوآوری چگونـه زندگـی خواهیـم کـرد. بنابرایـن نمی توان 10 سـال آینـده را با 
قاطعیـت پیش بینـی کـرد. ولـی آنچه مسـلم اسـت این کـه، رسـانه های دیجیتـال همچنان با قـدرت و 
سـرعت جلـو می رونـد و تأثیـر خـود را بر رسـانه های مکتـوب می گذارند. من فکـر می کنم در 10 سـال 
آینـده رسـانه مکتـوب خواهیم داشـت ولی حتماً با تیراژ پایین تر و گسـتره کمتری خواهـد بود. همان طور 
وقتـی تلویزیـون نتوانسـت رادیو را از دور خارج کند و رسـانه های دیگر هم نتوانسـتند تلویزیـون را از دور 
خـارج کنند، رسـانه های جدید هم شـاید رسـانه پیش از خود را محـدود کنند و بر آن اثـر بگذارند. به طور 

طبیعی هیچ رسانه ای از صحنه خارج نمی شود ولی گستره و عمق آن تفاوت می کند. 
در شـرایط موجـود مجـوز گرفتـن چنـدان مفهومی نـدارد. بـه عبارتی کسـی بخواهد مجـوز روزنامه 
بگیـرد و یک مسـیر بسـیار طوالنـی را طی کند می توانـد در اینترنت وبگاهـی ایجاد کند یـا در تلگرام و 
شـبکه های دیگـر اخبـار و اطالعـات و تحلیل های خـود را به مخاطبـان موردنظر انتقال دهـد. مجوز در 

دوره های آتی خیلی واجد مفهوم نخواهد بود و تبدیل به یک شوخی خواهد شد. 
از لحـاظ حمایـت مالـی به هرحـال رسـانه ها راه خـود را پیـدا می کنند و در دنیا هر سـال شـاهد از بین 
رفتن 10 درصد مشـاغل و ایجاد 10 درصد مشـاغل جدید هسـتیم. بنابراین رسـانه ها هم راه درآمدزایی 

خود را پیدا خواهند کرد و دیگر نیازی به کمک های دولتی نخواهند داشت. 

مجوز گرفتن در آینده مفهوم نخواهد داشت

مهدی رحمانیان
مدیر مسئول روزنامه 

»شرق«

پاسـخ بـه ایـن پرسـش دشـوار اسـت. امـا 
پیـش بینـی می کنـم اگر شـرایط تغییـر نکند 
شـبکه های اجتماعـی حـرف اول و آخـر را در 
ایـن زمینه بزنند و رسـانه های مجـازی اعم از 
و  خبرگزاری هـا  و  خبـری  سـایت های 
رسـانه های مکتـوب )البتـه اگـر وجود داشـته 

باشند( دنباله رو این شبکه ها باشند.
فکـر می کنم در ده سـال آینده رسـانه های 
خصوصـی و دولتـی بـه مـوازات هـم پیـش 

تغییـری  دچـار  تعـدد  نظـر  از  و  می رونـد 
نمی شـویم امـا از منظـر کیفـی خصوصی هـا 
ضریـب نفوذ بیشـتری پیدا می کننـد. از لحاظ 
تکنولوژیکی هم قطعا با پیشـرفت های بیشـتر 
بیشـتری  سـرعت  و  سـهولت  بـا  رسـانه ها 
اطالع رسـانی خواهند نمود اما نکته اینجاسـت 
هرچـه بـر سـرعت افـزوده شـود از آن سـو از 
آن  نـوع  و  کاسـته  رسـانی  اطـالع  عمـق 

سطحی تر می شود.

علیرضا کریمی
 سردبیر روزنامه »آفتاب یزد«

حرف اول و آخر با شبکه های اجتماعی
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برای شروع بحث، شاید بهتر  ■
باشد درباره ی وضعیت رسانه ها در 

ایران توضیح دهید؟
رسـانه یا وسـیله ارتباط جمعـی در مفهوم 
قـرن بیسـتم پدیـده ای اسـت کـه جریـان 
ارتباطـی اش را با تعداد زیـادی دریافت کننده 
پیـام شـکل داده اسـت. آنچـه مـا امـروز به 
یـاد می کنیـم، یـک  از آن  مفهـوم رسـانه 
پدیده غربی اسـت. وقتی رسـانه به مفهوم و 
مصـداق نویـن آن در غـرب پدیـد آمـد و در 
اختیـار کشـورهای دیگر قرار گرفـت، همراه 
بـا خود سـاختار و اجـزاء خاصـش را آورد. در 
و  رسـانه  حـوزه ی  وارد  وقتـی  واقـع 
ایـن  می بینیـم  می شـویم،  روزنامه نـگاری 
حـوزه در جامعـه مـا به لحـاظ فرم، سـاختار، 
تکنولوژی، سـبک های تولید و انتشـار پیام و 
... تفاوت زیادی با پدیده رسـانه درکشورهای 
غربـی نـدارد. یعنـی ایـن پدیـده عـالوه بـر 
سـاختار خاص خود، قالب هـای تولید محتوا، 
سـبک های نگارشـی و ... را بـا خـود آورده 
اسـت و ما هم در همان سـبک و سـیاق کار 
کـه  گذشـته  دهه هـای  از  می کنیـم. 
تحقیقـی،  روزنامه نـگاری  سـبک های 
توصیفی، تشـریحی، تحلیلـی، زیرزمینی و ... 
در حـوزه ی روزنامه نـگاری در غـرب پدیـد 
آمـد، مـا هم از این سـبک ها در حوزه رسـانه 
اسـتفاده کردیـم. در واقـع جریـان رسـانه در 
جامعـه ما بـه لحـاظ تکنولـوژی، فرمت ها و 
هـای  سـبک  محتـوا،  تولیـد  قالب هـای 
نگارشـی، نحـوه انتشـار و... تفاوتـی با دیگر 
کشـورها ندارد و شـاید بتوان گفت که رسانه 
کـه از آن بـا عنوان صنعتی پیچیـده و مدرن 
در دنیـا یـاد می شـود، غالبا ابـزاری ضروری 
بـرای آگاهی بخشـی بـه مخاطبـان، اطـالع 
رسـانی، پرکـردن اوقـات فراغـت، تبلیغـات 
گسـترده و محسـوب مـی شـود. تمـام ایـن 
تکنولـوژی، سـاختار، کارکردهـا و نقش ها را 
در رسـانه های جامعـه خودمـان بـه خوبـی 

می توانیم شاهد باشیم.

اینها که گفتید به نظر می رسد  ■
بیشتر درباره ی فرم و ظاهر است. 

آیا در حوزه محتوا تفاوت وجود 
ندارد؟

اتفاقـا بایـد عـرض کنـم کـه مهمتریـن 
عرصـه تفـاوت در رسـانه ها در کشـورهای 
مختلـف، تفـاوت در نـوع محتـوا اسـت، این 
تفـاوت را مـی تـوان از ابعـاد و در موضوعات 
مختلف شـاهد بـود. به هرحـال تولید محتوا 
در حـوزه رسـانه در هـر جامعـه ای از بافـت 
تبعیـت  جامعـه  آن  موقعیتـی  و  فرهنگـی 
می کنـد. مـا رسـانه را از غرب گرفتیـم اما به 
این معنی نیسـت که مانند همـان را در حوزه 
رسـانه نگاری و تولیـد محتـوا انجـام دهیـم. 
قاعدتـاً باید تفاوت هایی وجود داشـته باشـد. 
ممکـن اسـت در جاهایی شـباهت هایی هم 
وجود داشـته باشـد. به عنوان مثـال مطالبی 
در حـوزه طبیعـت تولیـد می کنیـم که خیلی 
وقت ها شـبیه هم هسـتند و این شـباهت ها 
موضوعـات  در  وقتـی  امـا  اسـت.  طبیعـی 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگی تولیـد محتوا 
می کنیـم مسـلماً بـا آنچـه در غـرب تولیـد 
می شـود متفـاوت و ایـن تفـاوت معنـی دار 
اسـت. شـما محتوایـی را تولیـد می کنید که 
و  فرهنگـی  موقعیتـی،  بافـت  از  برگرفتـه 
هنجـاری جامعه خودتان اسـت. در غرب هم 
این گونه اسـت و متناسـب با بافت موقعیتی، 
محتـوا  تولیـد  هنجاری شـان  و  فرهنگـی 

می کنند.

هنجارهای رسانه ای چه قدر  ■
بر این تفاوت تولید محتوا تأثیر 

می گذارد؟
می توانـد تـا حـدودی تفـاوت ایجـاد کند. 
فـرض کنیـد پیـام هایـی در موضـوع مثـال 
مسائل جنسـی در غرب منتشر شود، شاید با 
شـرایط آنجـا خیلـی از مطالـب گفته شـوند 
ولـی اگـر بخواهـد در جامعـه ما بازنشـر پیدا 
کند، شـرایط فرهنگـی جامعه اجـازه ندهد و 
را  آن  نمی توانیـد  پـس  نباشـد،  همخـوان 
منتشـر کنیـد. ایـن بـرای تصاویـر و فیلم ها 

هم صادق است. 

می توانید بیشتر توضیح دهید... ■
خانـواده  حـوزه  در  مـا  وقتـی  مثـال 
می خواهیـم موضوعاتی را آمـوزش دهیم، در 
بیـان مطالـب دقـت می کنیـم و به شـرایط 
فرهنگـی جامعه خـود و هنجارهای آن توجه 

داریـم. ممکن اسـت که نتوانیـم در پیام خود 
یـک سـری واژه هـا و اصطالحـات را بیـان 
کنیـم و این هـا برگرفتـه از همـان شـرایط 
جامعـه اسـت. البتـه ایـن تفاوت هـا مقداری 
کم شـده اسـت. حدود 20 سـال پیش اگر در 
دربـاره  می خواسـتیم  کشـور  رسـانه های 
بیمـاری ایـدز صحبـت کنیـم، کارشـناس ها 
و  داشـتند  معذوریت هایـی  سـری  یـک 
نمی توانسـتند مطالـب را بـه صـورت صریح 
بیـان کننـد. در صورتـی کـه اآلن وقتـی در 
رادیـو و تلویزیـون یـا مطبوعـات بـه ایـن 
مسـئله پرداخته می شـود، نسـبت به گذشته 
مقـداری موضـوع را بازتر مورد پـردازش قرار 
می دهنـد و اطالعات بیشـتری بـه مخاطب 
داده می شـود. می خواهـم بگویـم در تولید و 
نشـر پیـام متناسـب بـا هنجارهـای جامعـه 
عمل می شـود، هرچند که ایـن هنجارها در 
دوره هـای مختلـف بـا تفاوت هایـی همـراه 

می شود.

به نظر شما این تفاوت ها صرفا  ■
فرهنگی است یا ساخت سیاسی 

هم بر آن تأثیر می گذارد؟
ایـن تفاوت هـا می توانـد هـم برگرفتـه از 
شـرایط فرهنگـی و هـم برگرفته از شـرایط 
سیاسـی جامعه باشـد. اگر به جامعه خودمان 
پـس از پیـروزی انقـالب نگاهـی بیندازیـم، 
تفاوت هـا را در نـوع بینش، رفتار و ... شـاهد 
هسـتیم. بخشـی از ایـن تفاوت هـا نشـأت 
گرفتـه از ویژگی هـای هر دوره زمانی اسـت 

و گریزی هم از آن نیست.

آنچه به عنوان خط قرمزها در  ■
جامعه مطرح می شود تا چه اندازه 
می تواند جریان تولید و نشر پیام 

را تحت تأثیر خود قرار دهد؟
هر  در  قرمزها  خط  وجود  بگویم  باید 
نمی توانید  شما  و  است  ملموس  جامعه ای 
جامعه ای را بیابید که در آن خط قرمز وجود 
نداشته باشد، مثال موضوعات مربوط به حریم 
امنیتی در هر جامعه ای خط قرمز محسوب 
می شود و پرداختن به آن در منطقه ممنوعه 
قرار می گیرد و طبیعی هم هست، این گونه 
نیست که بگوییم انتشار پیام در یک جامعه 

عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما:

دروازه بانی سنتی در رسانه های آینده کنار می رود
همگرایی بین رسانه های سنتی و نوین شکل گرفته است

چنـدان بـه تعبیـر »آینـده ی رسـانه ها در ایـران« اعتقادی 
نـدارد. داوود نعمتـی انارکـی، عضـو هیئت علمی دانشـگاه 
صداوسـیما فکـر می کند آنچـه رسـانه ها در ایـران در حال 
حاضـر تجربه می کنند، شـرایطی مشـابه سـایر نقاط جهان 
اسـت و البتـه بـه بخـش فـرم و شـکل در رسـانه بیش از 
محتـوا در ایـن ایده  توجه کرده اسـت. نعمتی بـاور دارد اگر 
آسـتانه تحمـل در حوزه های سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی 
در جامعـه افزایـش یابـد، بسـیاری از ایـن خـط قرمزهای 
خودسـاخته و غیـر واقعی از بیـن خواهد رفـت. او همچنین 
اگـر  می کنـد  تأکیـد  رسـانه«  »شـفقنا  بـا  گفت وگـو  در 

رسـانه های سـنتی بـه سـمت دگرگونـی حرکـت نکننـد، 
ممکـن اسـت نتوانند به حیـات خـود ادامه دهنـد؛ به همین 
دلیـل رابطـه ی ایـن رسـانه ها بـا رسـانه های نویـن بایـد 
تکمیلـی باشـد، همان طـور که به بـاور او رسـانه ها از جمله 
رادیـو و تلویزیـون در شـرایط حاضـر به آن سـمت حرکت 
بنابرایـن فـرم  می کننـد چـون شـرایط ایجـاب می کنـد. 
ارسـال محصـوالت در حـال تغییـر اسـت و متـن، صـدا و 
تصویـر بـه شـیوه های مختلـف در اختیـار مخاطبـان قـرار 
می گیـرد تـا جریـان ارتباطـی رسـانه بـا دریافت کننـدگان 

دچار خلل نشود.

گفت و گو: سمیرا سلطانیـ  زهرا حکیمی
س: محمدعلی اسماعیلی راد  

عک
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کنـد. وقتـی ایـن تغییـر اتفـاق افتاد، آسـتانه 
تحمـل هـم افزایش پیـدا می کند و شـفافیت 
جای کـدر بودن قـرار می گیـرد. وقتی جامعه 
می بینـد اطالعـات به صـورت دقیق منتشـر 
بـه  را  خـود  کارکـرد  رسـانه ها  و  می شـود 
درسـتی انجـام می دهنـد، آسـتانه ی اعتماد و 
بـاور پذیری اش به رسـانه ها نیـز افزایش پیدا 

می کند. 

بخشی از این مسئله به نیروی  ■
انسانی آموزش دیده در رسانه ها 

برمی گردد که بتوانند از ظرفیت های 
به وجود آمده بهتر استفاده کنند. 

وضعیت افراد فعال در حوزه ی 
رسانه  را در این زمینه در کشور 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 وسـایل ارتباط جمعی ابزارهای پیچیده ای 
هسـتند و تکنولـوژی پیچیـده ای دارنـد. مـا 
بـه عنـوان صنعـت می  شناسـیم،  را  رسـانه 
صنعتـی کـه ده هـا و صدها نـوع شـغل را در 
خـود جای داده اسـت و لذا افـراد فعال در این 
صنعـت باید متخصص باشـند؛ از تولید محتوا 
گرفتـه تـا حوزه هـای فنـی و سـاختاری همه 
باید متخصص و حرفه ای باشـند. در جامعه ما 
اکثـر افـرادی کـه در رسـانه ها کار می کننـد، 
رسـانه را تـا حـد زیـادی می شناسـند. ایـن 
شـناخت را چـه بـه لحـاظ تحصیـالت، چـه 
تجربـه یـا ترکیبی از هـر دو کسـب کرده اند، 
بـه هـر حـال ایـن شـرایط در جامعـه ی مـا 

وجـود دارد. اگـر غیـر از ایـن باشـد، رسـانه ها 
نمی توانـد بـه حیـات خـود ادامه دهنـد. یک 
روزنامـه و مجله علمـی را در نظر بگیرید، اگر 
افرادی در این رسـانه ها مشـغول به کار شوند 
بـا  نـه  و  بداننـد  یادداشت نویسـی  نـه  کـه 
سـبک های گزارش نویسـی و ... آشـنا باشند، 
کار زمیـن می مانـد و حتـی نمی توانـد یـک 
شـماره منتشـر کنـد. یـا اگـر بـرای رادیـو و 
تلویزیـون افـرادی را بیاوریم کـه نتوانند تولید 
محتـوا کنند و با تکنولوژی آن آشـنا نباشـند، 
عمـاًل کار رسـانه پیـش نمـی رود. در واقـع 
ویژگی هـای  از  بخشـی  بـودن  تخصصـی 

رسانه های امروزی است.

آیا صرفا آشنایی با سبک های  ■
نگارشی در مطبوعات یا آشنایی 

با قالب های برنامه سازی در رادیو 
و تلویزیون، می تواند کمک کند 
تا محتوای جذاب و مؤثر برای 

مخاطب تولید شود؟
تولیـد  مختلـف  سـبک های  بـا  آشـنایی 
محتـوا شـرط الزم اسـت ولی کافی نیسـت. 
کنـار  در  بایـد  رسـانه ها  در  شـاغل  افـراد 
تخصـص شـغلی، شـناختی جامع نسـبت به 
رسـانه داشـته باشـند، بایـد مخاطب شـناس 
باشـند تا بتوانند به نیازهـای آن ها توجه کنند، 
بـه عبارت دقیق تر یک شـاغل رسـانه ای باید 
بـا منطـق رسـانه، زبـان رسـانه و اجـزای آن 
آشـنا باشـد تـا آنچه بـه عنـوان پیام منتشـر 

می کنـد، بر مخاطـب تأثیر بگـذارد. این نکته 
را نیـز عـرض کنـم؛ اگر چـه همان طـور که 
ایـران  رسـانه های  در  شـاغل  افـراد  گفتـم 
تخصـص الزم شـغلی را دارنـد امـا گاهـی 
شـناخت رسـانه ای آن هـا شـناختی حرفـه ای 
نیسـت؛ پازل رسـانه را به خوبی نمی شناسـند 
عملکردهـای  برخـی  دلیـل  همیـن  بـه  و 
رسـانه ای نتایجـی عکـس بـه همراه داشـته 

است.

در حال حاضر با وجود تنوع  ■
رسانه ها و بویژه پدید آمدن 

رسانه های جدید و شبکه های 
اجتماعی به نظر می رسد بعضی 

رسانه های رسمی خود را در رقابت 
با این رسانه ها می بینند و حتی 

تصور می کنند در رقابت با آن ها 
باخته اند. شما شرایط را چگونه 

می بینید؟
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــول دارم ش ــن قب م
اســت کــه فضایــی از رقابــت را پدیــد آورده و 
ــق  ــانه ای موف ــت، رس ــدان رقاب ــن می در ای
ــرده و  ــرایط را درک ک ــد ش ــه بتوان اســت ک
ــد  ــه تولی ــت ب ــا مؤلفه هــای رقاب متناســب ب
ــا مخاطــب بپــردازد. امــا  محتــوا و ارتبــاط ب
می تــوان از زاویــه ای دیگــر هــم بــه موضوع 
نگریســت؛ یعنــی اوال بین رســانه بــه مفهوم 
ــرار  ــن رابطــه برق قدیمــی و رســانه  های نوی
کنیــم. در ثانــی بپذیریــم مرحلــه دگرگونــی 

دیگر  در جامعه ای  و  آزادی مطلق  بر  مبتنی 
مبتنی بر آزادی نسبی است. انتشار پیام در همه 
جوامع مبتنی بر هنجارهای آن جامعه و در واقع 
مبتنی بر آزادی نسبی است. البته این نکته را 
نیز عرض کنم که بخشی از آنچه ما از آن به 
عنوان خط قرمز در جامعه یاد می کنیم، خود 
ساخته ی افراد است. به عنوان مثال  خبرنگار در 
خبر تنظیمی خود گاهی محافظه کاری را پیشه 
می کند و با فرض این که اگر این بخش از خبر 
را حذف نکند، ممکن است به کسی بر بخورد، 
در واقع آن را خط قرمز خود به حساب می آورد 
که البته درست نیست. این به اصطالح خط 
برای همه ممکن است وجود داشته  قرمزها 
باشد و ما باید آن را تا جایی که می توانیم در 

حوزه تولید و نشر پیام کاهش دهیم.

یکی از انتقادهای کارشناسان به  ■
فضای رسانه ای ایران این است که 

چون احزاب قوی در کشور وجود 
ندارد، فعاالن و احزاب سیاسی 
فعالیت های خود را در رسانه ها 

پیگیری می کنند و بعضی از این خط 
قرمزهای خودساخته ای را که اشاره 

کردید، آنها به رسانه ها تحمیل 
می کنند. شما تا چه حد این انتقاد را 

قبول دارید؟
نکتـه ای کـه اشـاره کردید درسـت اسـت. 
بهره گیـری احـزاب و گروه هـای سیاسـی از 
ایـن  تـا  باعـث می شـود  جریـان رسـانه ای 
قرمزهـای  خـط  گاهـی  احـزاب  و  گروه هـا 
حزبـی خودسـاخته را در فرآینـد تولید و نشـر 
پیـام رسـانه دخالـت دهنـد، و همیـن باعـث 
تأثیـر  تحـت  رسـانه ها عمیقـا  تـا  می شـود 

احزاب و جناح های سیاسی باشند.

به اعتقاد شما چگونه می توان  ■
این خط قرمزها را کاهش داد؟

سیاسی،  حوزه های  در  تحمل  آستانه  اگر 
یابد،  افزایش  اجتماعی در جامعه  و  فرهنگی 
بسیاری از این خط قرمزهای خودساخته و غیر 
آستانه  چون  اما  رفت.  خواهد  بین  از  واقعی 
تحمل پایین است، به همین دلیل وقتی پیامی 
منتشر می شود ممکن است گروهی یا شخصی 
ناراحت شود، در صورتی که اگر آستانه تحمل 

نسبت به انتشار آنچه واقعیت محسوب می شود، 
باال رود؛ انتشار آن نباید در ما نگرانی ایجاد کند. 
انتشار آن به شفافیت موضوع در جامعه کمک 
می کند و از انتشار شایعات جلوگیری به عمل 
می آورد. اشاره به این نکته هم ضروری است 
که مصداق های عینی خط قرمز باید مشخص 

باشد تا از تعریف شخصی دور شود. 

به شایعه اشاره کردید، چرا در  ■
جامعه ما شایعه کارکردی گسترده 

پیدا کرده است؟
نتیجـه  ایـن  بـه  بررسـی هایم  در  مـن 
رسـیده ام کـه پدیـده شـایعه در کشـور مـا در 
مقایسـه بـا برخـی کشـورها باالتریـن رقم را 
دارد. یعنی شـایعه های متعـددی در حوزه های 
مختلف سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعی، هنری 
و ... توسـط رسـانه ها، گروه ها، اشـخاص و ... 

ساخته و منتشر می شود. 
انتشار گسترده شایعات در  از دالیل  یکی 
جامعه این است که اطالعات کافی را در ارتباط 
با موضوع و رویداد به جامعه منتقل نمی کنیم و 
اگر هم اطالعات می دهیم، کامل نیست. یعنی 
تکه های پازل اطالعاتی نسبت به رویداد به 
طور کامل در اختیار مخاطبان قرار نمی گیرد، 
لذا مخاطب برای این که بتواند در ذهن خود 
رفع کنجکاوی کند و پازل اطالعاتی را نسبت 
به این موضوع کامل کند، مجبور می شود از 
منابع دیگر نسبت به تکمیل آن اقدام کند که 
گاهی اطالعات به دست آمده صحیح نیست و 
همین به شایعات دامن می زند. به عبارت دیگر، 
رسانه ها در جامعه ما نتوانسته اند کارکردها و 
نقش های خود در زمینه های مختلف از جمله 
اطالع رسانی را به خوبی انجام دهند. همچنین 
ساخت و انتشار شایعه در جامعه ما کارکردهای 
سیاسی و اقتصادی گسترده ای نیز پیدا کرده 
است و گاهی برخی احزاب و گروه ها و اشخاص 
برای دستیابی به یک سری امتیازات اقدام به 
ساخت و نشر شایعات می کنند تا به اهداف خود 
برسند. این موضوع را هم بیان کنم که پاسخگو 
نبودن نسبت به مطالب بی پایه و اساس توسط 
سازمان ها و نهادها، طیف گسترده ای از شایعات 
را پدید می آورد که مقابله با آن ها بسیار سخت 
خواهد بود. چرا که شایعه را می توان سریع پدید 
آورد و منتشر کرد اما از بین بردن شایعه اگر 

حتی با ارائه اطالعات صحیح باشد مدت ها به 
طول می انجامد. آنچه به رواج شایعات دامن 
در  بودن  که حد محرمانه  است  این  می زند، 
انتشار برخی اخبار از تعریفی مشخص برخوردار 
نیست و همین موضوع باعث می شود تا اخبار 
بیشتری را در دایره محرمانه بودن قرار دهیم 

که بی شک دامنه شایعات را افزایش می دهد.

فکر می کنید چه عواملی باعث  ■
می شود تا این پازل اطالعات کامل 

نباشد؟
مـا در مـواردی نگـران هسـتیم کـه اگـر 
اطالعـات کامـل ارائه دهیـم تاروپـود جامعه 
فـرو می پاشـد. در واقـع نگرانی هایی نسـبت 
بـه  ارائـه اطالعـات وجـود دارد کـه بـه نظر 
می رسـد این نگرانی ها خیلی درسـت نباشـد. 
در شـرایط کنونـی اگـر اطالعـات ندهیـم، 
منتشـر  خودشـان  منظـر  از  را  آن  دیگـران 
رسـانه های  اعتبـار  بـه  ایـن  کـه  می کننـد 

داخلی لطمه وارد می سازد.
حـد محرمانـه بـودن در دنیـای کنونـی را 
بگذاریـد بـا یـک مثـال توضیـح دهـم؛ همه 
دولت ها و نظام های سیاسـی در تقسـیم بندی 
اطالعـات یـک سـری اخبـار محرمانـه دارند 
محرمانـه  زمانـی  شـرایط  حسـب  بـر  کـه 
محسـوب می شـوند، امـا ایـن اخبـار و اسـناد 
بـودن  محرمانـه  از  سـال ها  از  بعـد  آن هـا 
درمی آینـد و منتشـر می شـوند، ایـن مسـئله 
طبیعـی اسـت و در همـه جوامـع وجـود دارد. 
مـن ایـن مثال را به صندوقچه اسـرار تشـبیه 
می کنـم کـه در ادوار تاریخـی وجود داشـته و 
دارد؛ در دوره هـای گذشـته اگر این صندوقچه  
آهنـی بـوده و هـر چـه در آن می گذاشـتند 
دیگـر کسـی از آن مطلـع نمی شـد، امـا در 
شـرایط کنونـی با توجه به گسـتردگی و تنوع 
ایـن  رسـانه ها  و  جمعـی  ارتبـاط  وسـایل 
صندوقچـه اگـر چه وجـود دارد ولی جنس آن 

شیشه ای شده است.
یعنـی بیشـتر آنچـه در آن قـرار می گیرند، 
همـه  نمی تـوان  پـس  اسـت  رؤیـت  قابـل 
اطالعـات را در صندوقچـه اسـرار گذاشـت و 
باید حد محرمانه بودن نسـبت به گذشـته باز 
تعریـف شـود. یعنـی درجـه محرمانـه بـودن 
اطالعـات باید نسـبت به گذشـته تغییـر پیدا 

یکی از دالیل انتشار گسترده شایعات در 
جامعه این است که اطالعات کافی را در 

ارتباط با موضوع و رویداد به جامعه منتقل 
نمی کنیم و اگر هم اطالعات می دهیم، کامل 
نیست. یعنی تکه های پازل اطالعاتی نسبت 

به رویداد به طور کامل در اختیار مخاطبان 
قرار نمی گیرد، لذا مخاطب برای این که 

بتواند در ذهن خود رفع کنجکاوی کند 
و پازل اطالعاتی را نسبت به این موضوع 
کامل کند، مجبور می شود از منابع دیگر 
نسبت به تکمیل آن اقدام کند که گاهی 
اطالعات به دست آمده صحیح نیست و 

همین به شایعات دامن می زند
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ــه  رســانه ها شــروع شــده اســت و لحظــه ب
لحظــه ایــن دگرگونــی اتفــاق می افتــد و بــه 
همیــن دلیــل رســانه بــه لحــاظ فــرم، محتوا 
و زیرســاخت در حــال دگرگون شــدن اســت، 
ــر  ــم، راحت ت ــه را بپذیری ــن دو نکت ــر ای اگ
ــا  ــب ب ــرات را درک و متناس ــم تغیی می توانی
آن برنامه ریــزی کنیــم. در چنیــن وضعیتــی 
ــه در فضــای رقابتــی امــکان  حضــور فعاالن
ــن  ــن ای ــگاه م ــه ن ــود. البت ــد ب ــر خواه پذی
اســت کــه رســانه های ســنتی می تواننــد بــا 
بهره گیــری از رســانه های نویــن خــود را 
تکمیــل کننــد و ابعــاد جدیــدی را متناســب 
بــرای  نویــن  رســانه های  شــرایط  بــا 
خودشــان در نظــر بگیرنــد. مثــاًل رســانه های 
ســنتی ماننــد مطبوعــات، رادیــو، تلویزیــون و 
ســینما از رســانه های مــدرن بهــره می برنــد 
ــر  ــق منتش ــود را از آن طری ــای خ و پیام ه
ــی  ــوع همگرای ــک ن ــع ی ــد، در واق می کنن
ــن  ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــن این ه بی
ــه لحــاظ محتوایــی، هــم  همگرایــی هــم ب
فنــی و هــم حقوقــی اســت. یعنــی بــه جــای 
ایــن کــه همدیگــر را طرد یــا از میــدان به در 
ــا هــم رابطــه ای از  ــد ب کننــد، ســعی کرده ان
جنــس همگرایــی داشــته باشــند. ایــن تعامل 
ــات  ــه حی ــراه دارد؛ ادام ــه هم ــی را ب نتایج
ــکل و  ــرم، ش ــر ف ــنتی، تغیی ــانه های س رس
ــر  ــد، تغیی ــا شــرایط جدی ــوا متناســب ب محت
ــنتی از  ــانه های س ــاختار رس ــاری و س معم
رســانه ای فربــه بــه رســانه ای چابــک و 
اثرگــذار، تبدیــل شــدن بــه رســانه  ای تعاملی 
کــه می توانــد بــا مخاطبانــش ارتباطــی 
منطقی تــر برقــرار کنــد تــا تولیــد محتوایــش 
ــب  ــروزی مخاط ــارات ام ــا و انتظ ــه نیازه ب

معطوف شود.

یعنی فکر می کنید در حال حاضر  ■
رسانه های ایرانی در این مرحله ی 

نگاه تکمیلی هستند؟
ــن اســت. اآلن در بســیاری از  ــگاه همی ن
ــا  ــران بیشــتر روزنامه ه ــی ای کشــورها و حت
قبــل از ایــن کــه بــر روی دکــه مطبوعــات 
قــرار بگیرنــد، صفحــات خــود را در فضــای 
آنالیــن منتشــر  بــه صــورت  مجــازی 
می کننــد. یعنــی روزنامــه کــه یــک رســانه 

مکتــوب و کاغــذی محســوب می شــود، بــه 
ــده  ــل ش ــذی تبدی ــانه ی غیرکاغ ــک رس ی
اســت کــه بــه راحتــی قابل دســترس اســت. 
ــم از  ــی ه ــی و تلویزیون ــبکه های رادیوی ش
ایــن فضــا بهــره می برنــد و ســعی می کننــد 
صــدا و تصاویــر خــود را از طریق رســانه های 
ــد.  ــرار دهن ــان ق ــار مخاطب ــن در اختی نوی
ــا بهره گیــری از تکنولوژی هــای  تلویزیــون ب
نویــن ارتباطــی و فضاهــای مدرن رســانه ای 
ــرده  ــرای مخاطــب فراهــم ک شــرایطی را ب
اســت تــا بتوانــد مثــال از طریق تلفــن همراه 
هــر موقــع اراده کــرد، برنامــه مــورد نظــرش 
را در هــر زمــان و مــکان ببینــد. پــس بایــد 
گفــت رســانه های ســنتی بایســتی بــه 
ــد، در  ــت کنن ــی حرک ــن دگرگون ــمت ای س
غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت نتواننــد بــه 
ــی  ــه طــور کل ــد. ب ــه دهن ــات خــود ادام حی
رســانه های ســنتی بایــد همــگام بــا تغییرات 
ــرم،  لحظــه ای در فضــای رســانه ای، هــم ف
ــوا و هــم زیرســاخت های خــود را  هــم محت
بــه گونــه ای تغییــر دهنــد کــه امــکان حضور 
در ســپهر رســانه و میــدان رقابــت را داشــته 

باشند.

فکر می کنید با در نظر گرفتن  ■
وضعیت موجود، آینده ی رسانه های 

ایرانی به چه سمتی پیش می رود؟
نگوییــم صرفــا آینــده رســانه های ایــران، 

ــانه ها  ــوزه رس ــی در ح ــرات فعل ــه تغیی بلک
جهانــی اســت. تغییراتــی اســت کــه در همــه 
جــای دنیــا هــم بــه لحــاظ فنــی، هم فــرم و 
محتــوا و زیرســاخت ها در حــال اتفــاق 
اســت. مــا در حــوزه ی رســانه، تولیــد محتــوا، 
ــوا، دریافــت و ... شــاهد حــذف  انتشــار محت
زمــان و مــکان هســتیم. شــما اگــر بخواهیــد 
یــک شــبکه رادیویــی و تلویزیونــی راه 
بیندازیــد دیگــر نیــاز بــه چنــد هکتــار زمیــن 
ــک  ــد، در ی ــزرگ نداری ــاختمان های ب و س
اتــاق هــم می توانیــد بــا مکانیــزم و سیســتم 
ــبکه راه  ــا ش ــای دنی ــر ج ــرای ه ــود ب موج
ــی  ــن پیش بین ــش ای ــال ها پی ــد. س بیندازی
ــد،  ــان در تولی ــکان و زم ــه م ــود ک ــده ب ش
ــته  ــار گذاش ــوا کن ــت محت ــار و دریاف انتش
می شــود و آنچــه در حــوزه ی رســانه اتفــاق 
ــد  ــا تولی ــانه ب ــدن رس ــراه ش ــد، هم می افت
اســت. خلــق اصطالحاتــی مثــل شــهروند-

ــن  ــه همی ــانه ب ــا شهروند-رس ــگار ی خبرن
اشــاره می کنــد کــه بخشــی از تولیــد محتــوا 
در حــوزه رســانه توســط شــهروندان انجــام 
می شــود. شــهروندانی کــه خودشــان تبدیــل 
ــدا  ــت را پی ــن قابلی ــانه شــده اند و ای ــه رس ب
کــرده  کــه بتواننــد یــک رســانه را مدیریــت 
ــانه  ــوع رس ــک ن ــی ی ــار موبایل ــد. انتش کنن
اســت و مــن از طریــق گوشــی همــراه خــود 
می توانــم بــا تعــدادی از افــراد ارتبــاط برقــرار 
کنــم و پیامــم را منتشــر کنــم و آن ها انتشــار 
دهنــده پیــام مــن در حجــم وســیعی باشــند. 
همــه ایــن تغییــرات را در جامعــه خود شــاهد 
هســتیم و بایــد عــرض کنــم ایرانی هــا بــه 

نسبت خیلی ها جلوتر هستند.
ضمنــا دیگــر آن دوران گذشــته اســت که 
مثــال بگوییــم »رســانه زمانــی موفــق اســت 
کــه مخاطــب انبــوه و تــوده وار داشــته 
ــاص  ــان خ ــانه ها مخاطب ــد«. اآلن رس باش
خــود را دارنــد. ایــن مخاطبــان پیــام را از یک 
رســانه و منبــع دریافــت می کننــد و تبدیــل 
بــه  منتشــرکنندگان پیــام در ســطح وســیع 
ــرای  ــا ب ــانه های م ــن رس ــوند. بنابرای می ش
موفقیــت در میــدان رقابــت و اثرگــذاری 
بیشــتر بــر مخاطبــان بایــد بتواننــد باالتریــن 
ــش  ــند، راهبردهای ــته باش ــدی را داش توانمن
ــند،  ــته باش ــا را داش ــا رقب ــت ب ــوان رقاب ت

رضایــت مخاطبــان را کســب کننــد و در بازار 
هدف حضوری گسترده پیدا کنند.

پس می توان گفت شما هم تا  ■
حدی آینده را مبهم می بینید؟

ــر  ــم. اگ ــم نمی بین ــده را مبه ــر، آین خی
ــه  ــانه را ب ــوزه ی رس ــرات ح ــرایط و تغیی ش
ــا  ــوان ت ــم، می ت ــی رصــد و لمــس کنی خوب
ــن  ــه ای ــرد ک ــی ک ــادی پیش بین ــدود زی ح
تغییــرات در آینــده چگونــه خواهنــد بــود. در 
ــد  ــود نخواه ــی وج ــرایطی ابهام ــن ش چنی
داشــت و آمادگــی الزم را بــرای تغییــر و 

اصالح روند پیدا می کنیم.

به نظر شما شکل، فرم، محتوا و  ■
ساختار رسانه های سنتی در آینده 

چگونه خواهد بود؟
بــی شــک فــرم، محتــوا و ســاختار 
ــکل  ــه ش ــده ب ــانه ای آین ــازمان های رس س
ــی از  ــاید پلتفرم ــود، ش ــد ب ــروزی نخواه ام
ــکل  ــه ش ــرم ب ــی ف ــد ول ــی بمان ــا باق آن ه
مولتــی فرمــت و هایپــر اســت، متــن، صــدا و 
تصویــر تــوأم بــا یکدیگــر در اختیــار مخاطب 
محتــوای  کــه  ایــن  مهمتــر  اســت. 
ــوا  ــازی محت ــده، متناسب س ــانه های آین رس
بــا رســانه و مخاطب خواهــد بــود، دروازه بانی 
ــود و دوری از  ــته می ش ــار گذاش ــنتی کن س
ویژگی هــای  دیگــر  از  رســمی نگاری 
ــانه ها  ــان رس ــود. کارکن ــد ب ــانه ها خواه رس
چنــد مهارتی می شــوند و مشــاغل رســانه ای 
بــا توجــه بــه رونــد تغییــر تکنولــوژی و نــوع 
ــف می شــوند. در  ــوا دگرگــون و بازتعری محت
مجمــوع، معمــاری رســانه ها و از جملــه 
رادیــو و تلویزیــون در 3 جــزء تغییــرات فرمی، 
تغییــرات محتوایی و تغییر در زیرســاخت های 
فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات متجلــی 
می شــود، کــه البتــه ایــن تغییــرات تــا 
رســانه های  و  گرفتــه  شــکل  حــدودی 
ــدن  ــون ش ــال دگرگ ــته در ح ــی پیوس کنون

هستند.

اگر بخواهید درباره ی آینده ی  ■
ترجیحی صحبت کنید، چه 

مؤلفه هایی را مهم می دانید؟

مــن از آن نــه بــه عنــوان آینــده ترجیحی 
کــه بــه عنــوان آینــده واقعــی یــاد می کنــم. 
ــز اشــاره  ــه هــا نی ــن مؤلف ــه بخشــی از ای ب
ــرای  ــری را ب ــای دیگ ــا مؤلفه ه ــردم، ام ک
ایــن آینــده بــه عنــوان ویژگی هــای صنعــت 
رســانه می تــوان در نظــر گرفــت؛ بــه عنــوان 
مخاطبــان،  رضایت منــدی  مثــال، 
ــانه و  ــه رس ــای دســتیابی ســریع ب قابلیت ه
محتــوای آن، نــوآوری و خالقیــت در رســانه، 
محتــوا،  تنــوع  اطالعــات،  کیفیــت 
بیــن  از  انعطاف پذیــری،  حرفه ای گــری، 
ــی  ــش، موبایل ــد و پخ ــه تولی ــن فاصل رفت
شــدن، دسترســی بــه هــر منبــع اطالعاتــی 
بــدون مانــع، تغییــر ســاختار مدیریتــی 
رســانه ها متناســب بــا تخصــص و شــناخت 
نســبت به منطــق رســانه ای و ... کــه در حال 
ــز  ارکان ایــن صنعــت محســوب  حاضــر نی
رســانه ها  دیگــر  ســوی  از  می شــوند. 
ــن  ــع ای ــه در واق ــوند ک ــانه ای می ش چندرس
تغییــرات اکنــون تــا حــدودی تحقــق یافتــه 
اســت و ایــن رونــد رو بــه جلــو خواهــد بــود. 
ــوالت  ــه محص ــم ب ــال دائ ــان اتص مخاطب
رســانه ها خواهنــد داشــت و دریافــت پیــام را 
مدیریــت می کننــد. نکتــه مهــم دیگــر ایــن 
کــه پیش بینــی می شــود مالکیــت رســانه در 
آینــده، ترکیبــی از دولتــی و خصوصــی باشــد 
کــه از آن بــه عنــوان رســانه خدمــت 

می توان یاد کرد. 

فکر می کنید این مؤلفه ها در  ■
رادیو و تلویزیون هم اتفاق بیفتد؟

ــاره آن صحبــت  تمــام تغییراتــی کــه درب
کردیــم، در تمــام رســانه ها از جملــه رادیــو و 
ــو و  ــی رادی ــد. یعن ــاق می افت ــون اتف تلویزی
اصــالح  ســمت  بــه  هــم  تلویزیــون 
ــوا و ...  ــد محت ــی و تولی ــاخت های فن زیرس
خواهــد رفــت، چــون شــرایط ایجــاب 
می کنــد. آنچــه بــه عنــوان همگرایــی 
رســانه ای از آن یــاد کردم، برگرفتــه از همین 
شــرایط اســت. بــه عنــوان مثــال شــبکه های 
از  تکه هایــی  تلویزیونــی  و  رادیویــی 
برنامه هــای جــذاب، موســیقی، نمایــش و ... 
ــده را  ــش ش ــون پخ ــو و تلویزی ــه در رادی ک
انتخــاب و در فضــای مجــازی منتشــر 

ــکان بارگــذاری اپلیکیشــن  ــا ام ــد. ی می کنن
خــود را بــر روی موبایــل پدیــد آورده انــد کــه 
موبایــل  طریــق  از  بتواننــد  مخاطبــان 
ــد. در  ــود را ببینن ــورد نظــر خ ــای م برنامه ه
ــال  ــوالت در ح ــال محص ــرم ارس ــع ف واق
ــر را در  ــدا و تصوی ــن، ص ــت؛ مت ــر اس تغیی
کســت های مختلف )برودکســت، پادکســت، 
ــرار  ــان ق ــار مخاطب ــت و...( در اختی وب کس
ــا  ــانه ب ــی رس ــان ارتباط ــا جری ــم ت می دهی

دریافت کنندگان دچار خلل نشود.

یعنی معتقدید رادیو و تلویزیون  ■
ناگزیر است از فضای مجازی 
استفاده کند و اآلن هم در این 

مسیر است؟
بلــه، حتمــا بایــد از فضــای مجــازی 
اســتفاده کنــد و اکنــون نیــز در حــال 
بهره بــرداری و حتــی مدیریــت این فضاســت 
تــا قابلیــت دسترســی مخاطــب بــه رســانه و 
محتــوای آن را افزایــش دهــد. فضــای 
ــت  ــال و دریاف ــرای ارس ــزاری ب ــازی اب مج
بــرای  را  امــکان  ایــن  و  اســت  پیــام 
رســانه های ســنتی فراهــم می ســازد تــا 
ــرای  ــترده ب ــطحی گس ــود را در س ــام خ پی
ــران ایــن فضــا انتشــار دهــد. بنابرایــن  کارب
شــاهد هســتیم شــبکه های رادیویــی و 
تلویزیونــی در دنیــا شــرایطی را بــرای خــود 
ــا اســتفاده از فضــای  ــا ب ــد ت فراهــم کرده ان
شــبکه های  خصــوص  بــه  و  مجــازی 
ــدن و  ــنیده ش ــر ش ــرایط بهت ــی ش اجتماع

دیده شدن را برای خود فراهم آورند.

شما مقاله هایی را درباره ی  ■
تغییرات الزم برای آینده ی 

تلویزیون دارید که بخشی از این 
مباحث به تغییرات ساختاری در 
نحوه ی مدیریت تلویزیون بویژه 

بخش خبر اشاره دارد، چه قدر روند 
فعلی تغییرات را مطابق با سرعت 
تغییرات در سپهر رسانه ای جهان 

می بینید؟ 
ــن  ــردم، ای ــاره ک ــه اش ــور ک ــان ط هم
تغییــرات جهانــی اســت و هیــچ جامعــه ای را 
گریــزی از آن نیســت. مــا نیــز در مســیر این 

بی شک فرم، محتوا و 
ساختار سازمان های 

رسانه ای آینده به شکل 
امروزی نخواهد بود، 

شاید پلتفرمی از آن ها 
باقی بماند ولی فرم به 

شکل مولتی فرمت و هایپر 
است، متن، صدا و تصویر 
توأم با یکدیگر در اختیار 

مخاطب است. مهمتر این که 
محتوای رسانه های آینده، 

متناسب سازی محتوا با رسانه 
و مخاطب خواهد بود
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ــی  ــا در حوزه های ــم، ام ــرار گرفته ای ــر ق تغیی
ــا  ــده ب ــعی ش ــا س ــم، ام ــی داری عقب ماندگ
ــم در  ــیم. ســعی کردی ــراه باش ــرات هم تغیی
معمــاری رادیــو و تلویزیــون آینــده، جایــگاه 
خاصــی را بــه فضــای مجــازی و رســانه های 
کــه  چــرا  دهیــم،  اختصــاص  نویــن 
ــرار  ــر ق ــرض تغیی ــنتی در ع ــانه های س رس
ــوان  ــه عن ــوان ب ــه از آن می ت ــد ک گرفته ان
تغییــر اجبــاری نــام بــرد. ســرعت همراهــی 
بــا ایــن تغییــرات نیــز بســتگی بــه ایــن دارد 
ــته در  ــانه ها پیوس ــیم رس ــه باش ــه پذیرفت ک
ــن  ــتند. در چنی ــدن هس ــون ش ــال دگرگ ح
وضعیتــی همراهــی مــا بــا تغییــرات مناســب 

خواهد بود.

فکر می کنید مهمترین موانع  ■
چابک سازی رادیو و تلویزیون برای 

همگام شدن با تغییرات به روز 
چیست؟و چرا؟

بخشــی از ایــن موانــع بــه ســاختار فربــه 
تلویزیونــی  و  رادیویــی  شــبکه های 
ــروی انســانی،  ــاد نی ــع زی برمی گــردد، تجمی
اداری بــودن ســاختار تولیــد، ناکارآمــد بــودن 
تبدیــل  در  خدمــت  بــدو  آموزش هــای 
نیــروی انســانی بــه نیــروی چنــد مهارتــی، 
ــی و ... از  ــاختار مدیریت ــودن س ــودی ب عم
مهمتریــن مؤلفه هایــی اســت کــه در داشــتن 
چابک تریــن ســاختار ســازمانی مانــع ایجــاد 

می کند. 

به نظر شما ایجاد شبکه های  ■
رادیویی و تلویزیونی خصوصی چه 
قدر می تواند به فضای رقابتی کمک 

کند و اساسا چنین امکانی را چه 
قدر اجرایی می دانید؟

شکی نیست که وجود فضای رقابتی فرصتی 
است تا رسانه ها با رصد این فضا و پی بردن به 
راهبردهای رقبا، تالش بیشتری را برای تولید 
درباره ی  اما  باشند.  داشته  اثرگذارتر  و  بهتر 
این  کنم  اشاره  باید  خصوصی  شبکه های 
موضوع به قانون اساسی برمی گردد و اگر قرار 
به راه اندازی شبکه های خصوصی باشد، باید در 
آن  مکانیزم  قانون  از  بخش هایی  بازنگری 

پیش بینی شود.

در جمهوری اسـالمی آزادی بیان به رسـمیت شـناخته 
 شـده اسـت که همه از آن دفـاع می کنند. امـا آزادی بیان 
پیش زمینه هایـی می خواهـد. بـه عبارتی الزم اسـت خوِد 
بیان، وسـیله بیان، انتخاب مخاطب و... آزاد باشد. بنابراین 
وقتـی می گوییـم آزادی بیان داریـم ولی بـرای راه اندازی 
یک رسـانه بایـد از دولت اجازه بگیریم، نافـی اصل آزادی 
بیان اسـت. به عنوان مثال شـما اگر بخواهیـد یک روزنامه 
منتشـر کنیـد از شـما می خواهنـد از هیئـت نظـارت بـر 
مطبوعـات مجـوز بگیرید. بـه این معنا که بایـد به هیئت 
مطبوعـات بگویید »مـن می خواهم حرف بزنـم، آیا اجازه 
می دهیـد مـن حرف بزنـم؟«. این هیئـت بعـد از ماه ها یا 
سـال ها جـواب شـما را می دهنـد کـه می توانیـد صحبت 
کنیـد یـا خیـر. این پدیـده بـا اصـل آزادی بیـان مخالف 
اسـت. بنابراین هر کسـی باید بتواند به وسـیله هر وسـیله 
ارتباط جمعـی حـق آزادی بیـاِن خود را محقـق کند. فقط 
برای اینکه شـفاف باشـد، باید آن را ثبـت کند. به عبارتی 

مشـخص شـود معـرف ایـن رسـانه کیسـت، آدرس آن 
کجاسـت و غیـره. ثبـت شـدن هـم بـرای ایـن اسـت تا 

مردم و حاکمیت بدانند که این صدای چه کسی است. 
در ایـران حتماً این اصطـکاک وجود دارد و جریان هایی 
مخالـف ایـن اتفاق هسـتند. این مسـئله به این بسـتگی 
دارد کـه جامعـه مدنـی در ایـران چقـدر رشـد می کنـد و 
چقـدر در بخش هـای حاکمیتی انعطاف ایجاد می شـود تا 
ایـن اجـازه را بدهنـد. واقعیـت این اسـت که هـر چه قدر 
دیرتـر بـه این مسـیر تـن دهیـم هزینه های بیشـتری بر 
جامعـه، حکومـت، دولت و ... تحمیل می شـود. رسـانه در 
نهایت بایـد بتواند یک بنگاه اقتصادی دخل وخرج داشـته 
باشـد. خیلـی از فعـاالن رسـانه ای از گفتـن ایـن جمله ابا 
دارنـد ولـی مـن بـا صراحـت ایـن را می گویم. چـون اگر 
رسـانه ای خـود نتوانـد دخل وخـرج کنـد طبیعتـاً تریبـون 
جناح هـا می شـود. آینـده رسـانه ها از منظـر دولتـی یـا 
خصوصـی بودن به شـدت تابـع وضعیت اقتصادی کشـور 

خواهـد بود و اگر شـاهد رونق و توسـعه اقتصادی باشـیم 
رسانه هم رشد خواهد کرد. 

اگـر اراده معطـوف بـه توسـعه همه جانبـه در کشـور 
وجـود داشـته باشـد، بایـد رسـانه های دولتـی و کمکی را 
مسـدود کننـد. در ایـن  بیـن یارانـه بایـد حذف شـود و به 
هیچ کس یارانه رسـانه ای داده نشـود چون شـما رسـانه را 
بـرای مخاطـب تولیـد می کنید. اگر من رسـانه ای داشـته 
باشـم و مخاطبـی نداشـته باشـد، ضـرر می کنـم و دولت 
بـرای اینکـه ضرر نکنم یارانـه می دهد. بـه عبارتی دولت 
بـه مـن یارانـه می دهـد تـا مطلب بـدون مخاطـب تولید 
کنـم. پـس بایـد آن قدر توانمندی داشـته باشـم که حرف 
بزنـم، تحلیـل کنم و آن قدر ارزش داشـته باشـد تا مطلب 
مـن را بخرنـد. بـه عبارتـی حـذف یارانـه می تواند سـبب 
شـود تـا رسـانه ها کیفیـت خـود را باالتـر ببرنـد. در حال 
حاضـر مـا روزنامه هایـی بـا تیـراژ چند صـد تـا داریم که 

فقط برای گرفتن یارانه فعالیت می کنند. 

ساختار رسانه ها تابع اقتصاد کشور خواهد بود

جعفر محمدی
 مدیرمسئول پایگاه خبری 

»عصر ایران«

علی عمادی
 معاون سردبیر روزنامه 

»همشهری« 

رسـانه های کاغـذی محدودتر می شـوند و 
بـا گسـترش فضـای مجـازی و رسـانه های 
دیجیتال، قاعدتاً ما شـاید شـاهد تعطیلی چند 
روزنامـه باشـیم، چـون برگشـت هزینه هـا و 
فراینـد چاپ و کاغـذ این روزنامه هـا فرایندی 
چشـم گیر اسـت و قاعدتاً روزنامه ها نمی توانند 
هزینـه آن هـا را بدون حمایت هـای گروه های 
سیاسـی یا نهادهـای خاصی جبـران کنند. به 
نشـریه  اسـت چنـد  همیـن خاطـر ممکـن 

کاغذی تعطیل شود. 
فضـا در رسـانه های دیجیتـال همچنـان 
بـرای کار و فعالیـت زیـاد اسـت و قاعدتـاً مـا 
شـاهد تغییـرات بهتـر و چشـم نوازتر فـرم در 
ایـن فضاهـا خواهیـم بـود. اگـر توجـه کنیـد 

خبرگزاری هـای قدیمی تـر نسـبت بـه ایـن 
مسـئله حساسـیت نشـان می دهنـد و فـرم را 
به روزرسـانی می کننـد. بـه عبارتـی در حـال 
حاضـر سـایتی را نمی بینیـم که فـرم قدیمی 
خـود را حفظ کرده باشـد و دائماً به روزرسـانی 
تغییـرات  ایـن  می کنـم  فکـر  می شـود. 

چشم گیرتر باشد.
از لحـاظ سـاختاری فکر نمی کنـم تغییرات 
چندانـی حاصل شـود چـون روندی اسـت که 
همـواره وجـود دارد و ثابت اسـت. افـرادی که 
بـه تأسـیس رسـانه در فضـای مجـازی یـا 
فضـای کاغـذی تمایـل دارد معمـواًل تعـداد 
ثابتـی دارنـد و تغییرات چندانی نـدارد. مضاف 
بـر اینکـه بـا توجـه به گسـترش شـبکه های 

اجتماعـی می تـوان گفت رونـق خبرگزاری ها 
و فضـای وب کمتـر می شـود. در حـال حاضر 
یـک فرد بدون هیچ هزینـه ای کانال تلگرامی 
بـرای خـود مخاطبـان  و  تأسـیس می کنـد 
زیـادی پیـدا می کننـد. کانـال تلگرامـی کـه 
یـک فـرد اداره می کنـد، از تیراژ چنـد روزنامه 
ایـن  راه انـدازی  بـرای  چـون  اسـت  بیشـتر 
کانال هـا نـه هزینـه ای الزم دارنـد و نـه کار 
خاصـی نیاز اسـت تا انجـام دهند. اگر کسـی 
فعالیـت  اجتماعـی  شـبکه های  در  بخواهـد 
داشـته باشـد خیلـی راحت تـر می توانـد بـه 
هـدف خـود برسـد. بـه همیـن خاطـر فکـر 
نمی کنـم چنـدان تغییـری در بحـث مجـوز 

برای رسانه ها ایجاد شود. 

تغییر فرمی رسانه ها در آینده چشم گیرتر است
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سازمان یادگیرنده ■
در بخـش جـذب نیروی انسـانی با تمرکـز بر جـذب در داخل 
کشـور و جـذب در کشـور هـدف ایـن گونـه پیش بینی شـده که 
طبـق نظـر مصاحبه شـوندگان در آینـده مطلوب، عمـده ی جذب 
نیروی انسـانی برون مرزی صداوسـیما را از داخل کشـور مناسـب 
نمی داننـد. امـا معتقدنـد در آینـده محتمـل در افـق 1404 عمده 
جـذب نیروی انسـانی بـروی مرزی صدا و سـیما از داخل کشـور 
تامیـن خواهـد شـد. همچنیـن در آینده مطلـوب و محتمل جذب 

نیروی داخل کشور هدف را، مناسب و محقق یافته می دانند.
در خصـوص رویکرد جذب نیروی انسـانی کـه اولویت جذب با 
نیـروی رسـمی، پیمانـی، قـراردادی و پـروژه ای سـنجیده شـده 

اسـت، متخصصان تحلیـل کرده اند در آینده مطلـوب برون مرزی 
صداوسـیما در افـق 1404، جـذب نیـروی رسـمی و پیمانـی را 
مناسـب نمی داننـد. همچنیـن در آینده محتمل نیز جـذب نیروی 
ایـن  ولـی  کـرد.  نخواهـد  پیـدا  تحقـق  پیمانـی  و  رسـمی 
در  را  پـروژه ای  و  قـراردادی  نیـروی  مصاحبه شـوندگان جـذب 
آینـده ی مطلـوب برون مـرزی صداوسـیما مناسـب دانسـته و در 

عمل نیز تحقق یافته می دانند.
در بخـش دیگـری از ایـن رسـاله، نخبـگان در آینـده مطلوب 
تحقـق سـازمان یادگیرنـده بـا دخالـت کارکنـان و بهره گیـری از 
دیـدگاه و نظـر آنهـا را مناسـب می داننـد و تحقـق آن را در آینده 

محتمل افق مورد بحث قابل پیش بینی می دانند.

نیازسنجی و آموزش ■
یکـی از ضرورت هـای آمـوزش، نیازسـنجی و اصـالح مـدام 
دوره هـای متناسـب با تحـوالت تکنولوژیک به همراه اثرسـنجی 
بـرای آموزش گیران اسـت. در ایـن تحقیق بر اسـاس اجماع نظر 
نخبـگان در آینـده ی مطلـوب در برون مـرزی صداوسـیما در افق 
1404 نیـاز سـنجی و اصالح مدام دوره های متناسـب با تحوالت 
تکنولوژیک در رسـانه را مناسـب دانسته و امکان تحقق آن را هم 

پیش بینی می نماید.
نخبـگان در آینـده مطلـوب بهره گیـری از میـز تعاملـی برای 
اسـتفاده از محتوای ارسـالی از شهروندان »شـهروند-خبرنگار« را 
مناسـب دانسـته و امـکان تحقـق آن را هـم پیش بینـی کرده اند. 
همچنین ایجاد سـردبیری شـبکه های اجتماعی را مناسب دانسته 
و امـکان تحقـق آن را هـم پیش بینی می کنند. آنهـا ایجاد محتوا 
بـرای پلتفرم های مختلف مثـل رادیو، تلویزیـون، توئیتر و موبایل 
را مناسـب دانسـته و امکان تحقـق آن را هم پیش بینی می نماید. 
و در آینـده محتمـل در بـرون مرزی صـدا و سـیما در افق 1404 

می گویند که راه اندازی تلویزیون اجتماعی محقق خواهد شد.

ساختار کالن برون مرزی ■
در آینده محتمل برون مرزی صدا و سـیما در افق 1404تحقق 
ایجاد شـورای عالی بین المللی را نمی توان دسـت یافتنی دانسـت. 
همچنیـن ایجـاد سـازمان بـرون مـرزی همچـون وزارت امـور 

خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات را تحقق پذیر نمی دانند.
نخبـگان در آینـده مطلـوب ایجـاد سـازمان بـرون مـرزی بـا 
ترکیـب نهادهـا و سـازمان های برون مـرزی وزارت امـور خارجه، 
سـازمان فرهنـگ و ارتباطات، و سـپاه قدس به صورت سـازمانی 
در ذیل سـازمان صداوسـیما را مناسب ندانسته و امکان تحقق آن 
را هـم پیش بینی نمی نماینـد.در آینده ی محتمل پیش بینی شـده 
اسـت کـه بلـوک رسـانه ای کارآمـد بـه منظـور غلبه بـر گفتمان 
نظـام سـلطه و هژمونی امپراطوری رسـانه ای غـرب ایجاد خواهد 

شد.
در بخـش دیگـری از نتایـج ایـن پایان نامـه آمـده اسـت؛ بـر 
اسـاس اجماع نظر نخبـگان در آینده مطلوب موضـوع مورد مورد 
بحث، حاکم شـدن سـاختار بوروکراتیک یا سلسله  مراتبی مناسب 
رسـانه نیسـت. امـا در آینده ی محتمـل در اتفاق افتـادن این نظر 
تردیـد دارنـد. مصاحبه شـوندگان در بخـش دیگـری از تحقیـق 
توضیـح داده انـد؛ در آینده ی مطلـوب، تمرکز بـر تخصصی بودن 
فعالیت ها را مناسـب دانسـته و امکان تحقق آن را هم پیش بینی 

می نمایند.
نخبـگان درباره ی منابـع درآمدی برای آینـده مطلوب، دریافت 
از منابـع دولتی را مناسـب دانسـته و امکان تحقـق آن را هم قابل 
پیش بینـی می داننـد. همچنین براسـاس اجمـاع نظر آنهـا تأمین 
بخشـی از منابـع با تمرکز بـر تبلیغات بازرگانی را مناسـب ارزیابی 

می کنند.

»آینـده پژوهـی حـوزه بـرون مـرزی رسـانه ملـی در افـق 1404 از دیـدگاه 
کـه  اسـت  نامـه ای  پایـان  ارتباطـات«1  و  رسـانه  نظـران   صاحـب 
سـیدنصراهلل  سـاداتی بـا توجـه به اهمیت حـوزه بـرون مرزی صداوسـیما در 
چهـار بعـد نیروی انسـانی، تکنولـوژی، سـاختار و اسـتراتژی آن را بررسـی 
کرده اسـت. این رسـاله توسـط 25نفـر از صاحب نظـران رسـانه و ارتباطات 

در حوزه ی برون مرزی و بین المللی اعتبارسنجی شده است.
روش جمـع آوری داده هـای ایـن پایان نامهـاز طریـق مطالعـات کتابخانه ای و 
مصاحبـه با صاحب نظران و کارشناسـان رسـانه ای، ارتباطـی و مدیریتی بوده 

و مصاحبه به صورت حضوری و باز انجام شده است.

آینده برون مرزی صداوسیما از دیدگاه صاحب نظران

سازمان یادگیرنده تحقـق می یـابد

1.  راهنمایـی ایـن پایان نامـه بـر عهـده ی آقایان علی اکبـر فرهنگی و مجتبی امیری بوده و آقایان وحید عقیلی و سـیدرضا سـیدجوادین مشـاوران آن بوده اند. 

این رساله در سال 1395 در دانشگاه تهران دفاع شده است.
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رقابت اطالع رسانی در »سرعت« ■
اولیـن نـوع این شـبکه ها در جهان شـبکه 
»سـي.ان .ان« بود کـه در سـال 1980 افتتاح 
شـد و تمـام برنامه هـای خـود را بـه پخـش 
اخبـار اختصـاص داد و شـعبات خـود را در 
اقصـي نقـاط جهـان ایجاد کـرد. این شـبکه 
براي نخسـتین بـار در سـال 1985 تبدیل به 
نخستین شـبکه پخش 24 ساعته برنامه های 
خبـری شـد. »سـی .ان. ان« برای اولیـن بار با 
تهیـه ی برنامـه ی خبـري ویـژه اي در هر نیم 
سـاعت اقـدام بـه انعـکاس مهم تریـن اخبـار 
داخلـی آمریـکا و جهان کرد. به طـوري که با 
توانسـت  رسـاني  اطـالع  سـرعت  افزایـش 
سـریع ترین رسـانه خبـري در انعـکاس اخبار 

باشد. 
پـس از ایـن شـبکه به تدریـج شـبکه هاي 
24 سـاعته خبري تلویزیونـي در جهان ایجاد 
شـد که دو شـبکه بین المللي »خبر« و شبکه 
بین المللـي انگلیسـي زبـان »پرس .تـي .وي« 

کشـور مـا  نیز از ایـن نوع شـبکه ها بودند که 
بـه ترتیب در سـال هاي 1378 و 1386 افتتاح 
شـدند و اکنـون توانسـته اند بـه عنـوان دو 
شـبکه مهم خبـري در کشـور و جهان مطرح 

باشند. 
ارزش  جملـه  از  خبـر  ذات  ویژگي هـاي 
ویژگـي  تـا  اسـت  باعـث شـده  آن  تازگـي 
سـرعت در ارائـه خبـر مهـم باشـد، بنابرایـن 
سـرعت در ارائـه اخبـار بـه عنـوان یکـي از 
شـعارهاي منتخـب خبرگزاري و شـبکه هاي 
خبـري تلویزیوني دنیا اسـت و از آن به عنوان 
مزیـت خود نـام مي برند و از داشـتن خبرنگار 
و دفتـر در سراسـر جهـان بـه عنـوان وجـه 
ممیـزه خود نسـبت بـه رقبا نـام مي بردند و با 
اسـتفاده از گزارش هاي زنـده و عبارت خبري 
فـوري سـرعت خـود را در ارائـه خبـر بـه رخ 
حریفـان مي کشـند. بنابرایـن ویژگـی زنـده 
بـودن تولیـدات رسـانه بـه مخاطـب تضمین 
اجتماعـي  واقعیت هـاي  از  کـه  مي دهـد 

اطالعات به هنگام دارد و بي اطالع نیست.

فاصله  ای به اندازه ی یک »کلیک« ■
امـا این رسـانه ها کم کـم با رقیبـي به نام 
اینترنـت مواجه شـده اند که انتقال پیـام در آن 
از ایـن سـوی دنیـا به آن سـوی دنیـا تنها به 
انـدازه یـک کلیـک زمـان مي بـرد، همه چیز 
در فضـای مجـازی متأثر از سـرعت فوقالعاده 
زیـاد آن اسـت. امـروزه وسـایل ارتباطـی در 
فضـاي مجـازي همیشـه و در هـر لحظـه از 
شـبانه روز در اختیار مخاطبان اسـت. برخالف 
یـک  در  کـه  گذشـته  ارتباطـی  ابزارهـای 
محـدوده زمانی خاص امـکان برقراری ارتباط 
بیـن فرسـتنده و گیرنده را فراهم مي سـاخت. 
فناوری هـای نویـن ارتباطـی با از بیـن بردن 
بـه  دسترسـی  زمانـی،  محدودیت هـای 
اطالعـات و پیام هـا را همیشـگی و دائمـی 
نموده انـد. بدیـن ترتیب ایـن فناوری ها اختیار 
و آزادی عمل بیشـتری به مخاطبـان داده اند. 

گرفتـن  سـرعت  علـت  بـه  فضـا  ایـن  در 
ارتباطـات و بـه عبارتـی در ارتبـاط همـه جـا 
حاضـر یا ارتباطات لحظه اي و از سـوی دیگر 
امـکان دسترسـی بـدون وقفـه در فضاهـای 

دیگر زمان و مکان بی معنا شده است.
فرامکانـي و فرازماني بودن فضاي مجازي 
و توسـعه و گسـترش آن باعث شده است که 
ویژگي سـرعت و گستردگی اطالعات رقابتي 
بین شـبکه هاي خبري رادیویـي و تلویزیوني 
را بـراي دسـتیابي و انتشـار اطالعـات ایجـاد 
کند. در محیط رسـانه اي متغیر و نو شونده اي 
کـه کاربـران جـاي مخاطبـان را گرفته انـد، 
رقبایـي  بـا  و شـبکه هاي خبـري  رسـانه ها 
مواقعـي  در  کـه مي تواننـد  مواجـه شـده اند 
حتـي سـریع تر بـه دریافـت، تولیـد و انتشـار 
تعاملـی  رسـانه های  در  یابنـد.  دسـت  خبـر 
رسـانه های جدیـد سـهم مخاطب کـه همان 
تولیـد کننـده محتـوا نیز اسـت، بـه مراتب از 
سـازمان و تولیدکنندگان رسانه ای بیشتر شده 

اسـت. یعني نسـبت به گذشـته کـه مخاطب 
فعـال مي توانسـت دربـاره ی خبرهـا از طریق 
تلفـن یـا پیامـک نظـرش را بدهـد یا سـوژه 
خبـري را بـه اطالع سـازمان خبري برسـاند، 
حـاال چنـد قدم جلوتـر آماده اسـت و در تولید 
خبـر مشـارکت مي کنـد و حتـي دروازه بانـي، 
تولیـد و انتشـار خبر در بعضي مـوارد در اختیار 

آنها است.

تغییر مصرف رسانه ای ■
 در این اکوسیسـتم جدیـد، روش هایي که 
کاربـران بـه خبرهـا دسـت مي یافتنـد، کامال 
دگرگون شـده اسـت. به نظر مي رسـد دیگر 
سـرعت ارائـه خبـر نمي توانـد تمایـزي براي 
رقابـت بیـن شـبکه هاي خبـري باشـد بلکـه 
بایـد در دنیـاي فراواني اطالعـات و ارائه یک 
خبـر بـا روایت هـاي مختلـف بـر دو ویژگـي 
دیگـر مورد نظـر در ارائـه خبر تکیـه کرد که 

صحت و دقت نام دارند.

فراتر از پیش بیني، باید آینده را خلق کرد
استراتژي حضور موازی و مستقل در فضاي مجازي جایگزین حضور مکمل شود

مهمتریـن کارکردهـاي رسـانه ها را بایـد کارکـرد سـرگرمي، آموزشـي و اطالع رسـاني دانسـت، رسـانه هاي 
ارتبـاط جمعـي مثـل رادیـو و تلویزیون نیـز در این خصـوص نقش بـارزي برعهـده دارند و بـراي جامه عمل 
پوشـاندن بـر ایـن وظایـف در برخـي مواقـع شـبکه هاي تخصصـي در این خصـوص مانند شـبکه تخصصي 
اطالع رسـاني )شـبکه خبر(، شـبکه تخصصي)شـبکه آمـوزش(، شـبکه هاي سرگرمي)تماشـا، نسـیم( ایجاد 
کرده انـد. بـا رشـد و توسـعه فضاي مجـازي و شـبکه هاي اجتماعي بـراي هر کـدام از کارکردهاي رسـانه اي 
رقبایي در شـبکه هاي اجتماعي ایجاد شـده اسـت امـا در حوزه سـرگرمي و آموزش این شـبکه هاي اجتماعي 
کمتـر مي تواننـد رقیـب جدي بـراي شـبکه هاي ارتباط جمعـي تخصصي ماننـد رادیـو و تلویزیون باشـند اما 
وظیفـه ی اطالع رسـاني و خبري یکـي از قدیمي ترین و مهمترین کارکردهاي رسـانه هاي ارتبـاط جمعي)رادیو 
و تلویزیـون( اسـت. بـه طـوري که شـبکه هاي خبـري 24 سـاعته تلویزیوني در دنیا بـراي انعـکاس اخبار به 

لحظه از سراسر جهان پا به عرصه گذاشتند. 

هادي البرزي
 دانشجوی دکتری  

مدیریت رسانه 
دانشگاه آزاد اسالمی

واحد علوم و تحقیقات
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بـا توجه بـه آخرین ارقـام، وب سـایت آمار 
جهانـي اینترنـت در 30 ماه ژوئـن 2016 )10 
تیـر مـاه 1395( ایـران داراي ضریـب نفـوذ 
اینترنتـي 68.5 درصـدي اسـت. نظرسـنجي 
جدیـدي کـه در مـرداد مـاه 1395 از سـوي 
ارشـاد  وزارت  دیجیتـال  رسـانه هاي  مرکـز 
تغییـر  تـا حـدودي  منتشـر شـده  اسـالمي 
مصـرف رسـانه اي را نشـان مي دهـد و بـه  
تشـریح رفتـار مـردم کشـورمان در فضـاي 
مجـازي مي پـردازد. طبـق این نظرسـنجي» 
53 درصـد مـردم ایـران حداقـل عضـو یـک 
شـبکه اجتماعی هسـتند و 72 درصـد جوانان 
18 تـا 29 سـال در این شـبکه های اجتماعی 
عضویـت دارنـد. در این نظرسـنجي میانگین 
اجتماعـی  شـبکه های  در  ایرانی هـا  حضـور 
روزانـه 5 تـا 9 سـاعت ذکـر شـده اسـت. در 
حالـي کـه میانگیـن این حضـور در دنیـا 16 
سـاعت در ماه اسـت«. تعـداد کاربـران ایراني 
و  همـراه  اجتماعـي  شـبکه هاي  در  حاضـر 
مي دهـد.  نشـان  را  باالیـي  آمـار  اینترنتـي 
»ابوالحسـن فیروزآبـادی دبیـر شـورای عالی 
فضـای مجـازی هـم در آذرمـاه 1395 تعداد 
ایرانـی را در تلگـرام 24 میلیـون،  کاربـران 
واتـس اپ 14 میلیـون و اینسـتاگرام در حدود 

12 تا 14 میلیون برآورد کرده است«.
بنابرایـن بـا ایـن ضریـب نفـوذ فضـاي 
مجـازي، رسـانه هاي ارتبـاط جمعـي کشـور 
بایـد طرحـي نـو دراندازنـد، دیگـر فقـط ارائه 
سـریع خبـر ویژگي بارزي براي این شـبکه ها 

نیسـت چـون بـاال رفتـن سـرعت و ظرفیت 
باالی رسـانه های نویـن و تعاملي بـودن آنها 
موجب شـده اسـت تـا مخاطبان بـه کاربراني 
تبدیـل شـوند کـه »خـود منتشـر کننـده«، 
»خـود تولید کننده« و »خـود مصرف کننده« 
پیام هـاي ارتباطي باشـند. در چنین شـرایطي 
در کنـار خبرنگاران رسـانه هاي جریان اصلي، 
شـهروند-خبرنگاران و کاربرانـي هسـتند که 
خـود مسـتقل بـه انتشـار اخبـار مي پردازند و 
حتـي در مواقعـي سـرعت انتشـار خبـر آنهـا 
و  کاربـران  خـود  و  اسـت  سـریع تر  بسـیار 
شـهروند-خبرنگاران در محـل وقـوع حادثـه 
حضـور دارند و خود تنها منبع خبري هسـتند. 
امـا تولیـد غیرحرفـه اي خبـر و پاییـن بـودن 
اعتمـاد به ایـن منابع خبري کـه بحث اعتماد 
و اعتبـار خبـري را به پیش مي کشـد، اهمیت 
و  تلویزیونـي  و  رادیـو  خبـري  شـبکه هاي 
مطبوعـات را بـراي تأییـد و تفسـیر و ارائه ی 
و  مي کنـد  دوچنـدان  بیشـتر  تحلیل هـاي 
صرف ارائه خبر از سـوي شهروند-خبرنگاران 
نمي توانـد آینـده ی رسـانه هاي رسـمي را بـه 

چالش بکشد. 

صحت اخبار، امتیاز رسانه های  ■
رسمی

گاهي در چنین شـرایطي بـه قدري تعیین 
صحـت و سـقم اخبـار سـخت مي شـود کـه 
وجـود شـبکه هاي خبـري رسـمي را بـراي 
تأییـد و رد اخبـار اهمیـت مي بخشـد، به نظر 
و  رادیـو  خبـري  هـاي  شـبکه  مي رسـد 
تلویزیونـي کشـورمان در ایـن مواقـع حتي با 
مشـتري ها و مخاطـب بیشـتري نیـز مواجـه 
گرفتـن  بـراي  مخاطبـان  کـه  شـده اند، 
تحلیل ها و تفسـیرهاي بیشـتر به آنها مراجعه 
مي کننـد و به عبـارت دیگر به دنبـال فراخبر 
هسـتند. نمونه این نـوع اخبار، اخبـار کودتاي 
سـال گذشـته در کشـور ترکیه بود که بیشتر 
طریـق  از  شـب  نیمـه  کشـور  هموطنـان 
شـبکه هاي اجتماعي از وجود آن مطلع شـدند 
و بـراي پیگیـري صحت و سـقم و تحلیل ها 
و تفسـیرهاي آن بـه شـبکه خبر صداوسـیما 
مراجعـه کردند کـه خبرنگار آن به طـور زنده 
وقایـع این کودتـا را از ترکیه گـزارش مي کرد 
و کارشناسـان مختلـف نیـز بـه طور زنـده به 

تحلیـل و تفسـیر ایـن رخـداد در این شـبکه 
مي پرداختنـد و ایـن ویژگي ها باعث شـده بود 
کـه در ایـن شـرایط چسـبندگي مخاطـب به 

این شبکه افزایش یابد.

حضور موازي در فضاي مجازي ■
تغییـر رونـدي که در نـگاه به شـبکه هاي 
تلویزیونـي خبـري ایجـاد مي شـود، اهمیـت 
وجـود آنهـا را در آینده دوچنـدان مي کند، زیرا 
در دنیایـي کـه امـکان تولید اخبـار به صورت 
غیرحرفـه اي و از سـوي کاربـران امکان پذیـر 
و  نادرسـت  اخبـار  تولیـد  امـکان  مي شـود، 
غیرصحیـح و شـایعات را از سـوي گروه هاي 
ذي نفـع نیـز ممکـن مي سـازد کـه در ایـن 
شـرایط وجـود رسـانه هاي خبـري رادیـو و 
تلویزیوني با اخبـار صحیح و دقیق را ضروري 
مي نمایـد تـا بتواننـد سـره را از ناسـره بـراي 

مخاطبان مشخص کنند. 
و  رادیو  خبري  شبکه هاي  حاضر  حال  در 
تلویزیوني و مطبوعات کشورمان با استراتژي 
حضور مکمل در فضاي اینترنت حضور دارند 
و  مجازي  فضاي  از  تکمیلي  استفاده  به  که 
به عنوان کامل کننده و  اجتماعي  شبکه هاي 
ظرفیت های  و  محصوالت  پوشش دهنده 
تلویزیونی و روزنامه ها  رادیویی و  شبکه های 
خود مبادرت کرده اند و به عبارت دیگر فضاي 
خدمت  در  اجتماعي  شبکه هاي  و  مجازي 
رسانه هاي خود قرار داده اند و نگاه شان به این 
براي  پوشش دهنده ی  و  مکمل  نگاهي  فضا 
جبران ویژگي سرعت رسانه هاي خود است که 
این نوع نگاه در آینده نمي تواند پاسخگو براي 
است.  شده  زیاد  قدرتش  که  باشد  کاربري 
علم  از  استفاده  با  باید  آینده  در  بنابراین 
آینده پژوهي ایده ی جدیدي داشت. پا را فراتر از 
پیش بیني و کشف آینده گذاشته و بر شکل دادن 
سمت  به  یعني  گمارد.  همت  آینده  خلق  و 
تقویت  و  مجازي  فضاي  در  موازي  حضور 
صحت و دقت محصوالت پرداخت. برخالف 
استراتژي حضور مکمل در فضاي مجازي، در 
حضور موازی رسانه هاي ارتباط جمعي باید به 
بهره مندي مستقل و یکسان از فضاي مجازي 
مخاطب  جذب  برای  اجتماعي  شبکه هاي  و 
را  خبري  دقت  و  صحت  و  ورزند  مبادرت 

سرلوحه کار خود قرار دهند.



با این ضریب نفوذ فضاي مجازي، 
رسانه هاي ارتباط جمعي کشور 

باید طرحي نو دراندازند، دیگر 
فقط ارائه سریع خبر ویژگي بارزي 

براي این شبکه ها نیست چون 
باال رفتن سرعت و ظرفیت باالی 
رسانه های نوین و تعاملي بودن 

آنها موجب شده است تا مخاطبان 
به کاربراني تبدیل شوند که »خود 

منتشر کننده«، »خود تولید کننده« 
و »خود مصرف کننده« پیام هاي 

ارتباطي باشند

حمیدرضا اسالمی
 عضو شورای سردبیری 
روزنامه »فرصت امروز«

مـن ایـن پیش بینـی را در یـک شـرایط متعـادل ارائـه 
می کنـم کـه اتفـاق عجیبـی در جامعـه نیفتـد یـا طوفـان 
رسـانه های  کـه  جدیـد  دوره  در  نیایـد.  پیـش  سیاسـی 
غیررسـمی و مردمـی وارد جامعه ما شـدند، فوایـد زیادی را 
بـه ارمغـان آورده انـد، از جملـه این که توانسـتند در خیلی از 
مـوارد توده هـای مـردم را بسـیج کننـد امـا اشـکال ایـن 
رسـانه ها، ایـن اسـت که در برخـی مواقـع از حقیقت فاصله 
گرفته انـد و فضایـی را بـرای شـایعات و تخریب  هـا ایجـاد 
کرده انـد. بـا ایـن اوصـاف مـن فکر می کنـم این رسـانه ها 
به سـمت اصالح بیشـتر خـود می روند. اگر یک  چشـم انداز 
ده سـاله را بـرای ایـن رسـانه ها در نظـر بگیریـم، می تـوان 
گفـت این بخش از رسـانه ها کـه نفوذ زیادی هـم دارند، به 
یـک شـیوه خـود اصالحـی دسـت پیـدا می کننـد بـرای 
این که مرجعیت بیشـتری داشـته باشـند و بیشـتر قابل اعتنا 

باشند.
هرچند ممکن اسـت حاکمیـت یا دولتی، آرزوی داشـتن 
چندیـن رسـانه را داشـته باشـند ولـی تجربه این یـک دهه 
اخیـر نشـان می دهد مـردم  به گرفتـن اخبار از رسـانه های 
رسـمی مقاومت نشـان می دهند. همچنین ترجیح می دهند 
بـه ایـن رسـانه ها که کمتـر بـه آن ها اعتمـاد دارنـد، رجوع 
نکننـد. به همین خاطر، برای رسـانه های رسـمی نمی توان 
بهبـودی را متصور شـد مگر اینکه اتفاقـی بیفتد و آن ها هم 
خـود را تغییـر یـا اصـالح کننـد. بـه نظـرم الزم اسـت  
رسـانه های رسـمی، از نظر کارشناسـان و متخصصان برای 
ارتقـای خـود بهره بگیرند. هرچند  متأسـفانه در حال حاضر 
چنیـن چیـزی را نـه در ایـن رسـانه ها می بینـم و نـه در 

چشم انداز آینده شان.
بـا توجـه بـه رونـد جهانـی که به سـمت مصـرف کمتر 
کاغـذ پیـش می رونـد و رجـوع بـه رسـانه های دیجیتـال 
بیشـتر شـده اسـت، مـا نمی توانیـم خالف ایـن رونـد را در 
آینـده انتظـار داشـته باشـیم. پیش بینـی من این اسـت که 
حتما به سـمت رسـانه های دیجیتال پیـش خواهیم رفت و 
قطعـا نـوآوری زیادتری هـم در این زمینه خواهیم داشـت و 

رسانه ها به سمت غیررسمی بودن پیش می روند.

تالش رسانه های غیررسمی 
برای خود اصالحی در آینده 



118شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 شمــــاره 3 |  مــــرداد 1396 گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران گاهنامه اینـترنـتی شفقنا | آینده رسانه ها در ایران117

نتایج یک مقاله علمی تبیین کرد؛

روندهای محیطي مؤثر بر آینده صداوسیما چه خواهد بود؟
همگرایی رسانه ها روند تصاعدی خواهد داشت

رسانه نیاز مخاطب را می بیند ■
بـر اسـاس روندهـاي تعیین شـده محققان 
تصویر آینده رسـانه را این گونـه بیان کرده اند؛ 
مخاطـب محوریـت زیادی در محتواي رسـانه 
خواهند داشـت. رسـانه نیـاز شـما را مي بیند و 
بر آن اسـاس تولید مي کند. الگـوي ارتباطي از 
رابطه یک سـویه به دو سـویه و حتي معکوس 
تغییـر مي کنـد. محتـواي غیرخطـي در مقابل 
خطي رشـد بیشـتري خواهد داشـت. شبکه به 
عنوان زیرسـاخت کانال هاي ارتباطي اسـتفاده 
مي شـود. همگرایي رسـانه ها روندي تصاعدي 
خواهـد داشـت و بـا یـک وسـیله مي تـوان به 
انـواع محتواي رسـانه اي صدا، تصویـر، متن و 
... دسترسـي داشـت )ماننـد رادیـو وتلویزیـون 
اینترنتـي و موبایـل(. رسـانه تـالش مي کند تا 
سـبد رسـانه اي خـود را متنـوع کنـد و از یـک 
زیرسـاخت بتوانند به افراد محتواي یکساني را 
از طریـق کانال هـاي مختلـف برسـانند. بدین 
ترتیـب بـه تدریـج تراسـت هاي قدرتمنـدي 

انواع رسانه ها را در اختیار مي گیرند.

هر فرد یک رسانه خواهد بود ■
مـوج عالقه بـه رسـانه ها و تکنولوژي هاي 
نویـن ارتباطـي وجود خواهد داشـت. با کاهش 
قیمـت ابزارهاي نوین ارتباطـي، افراد همزمان 
اسـتفاده  ارتباطـي  وسـیله  و  رسـانه  چنـد  از 
مي کننـد. بـا اسـتفاده از ابزارهـاي ارتباطـي و 
رسـانه اي هـر فـرد آماتـور نیـز یـک رسـانه 
خواهـد بود کـه مي تواند تمام لحظـات زندگي 
را ضبـط نمـوده و خـود نیز آنها را منتشـر و در 
اختیـار دیگران قرار دهد. هرچنـد گزارش هاي 
جرائـم اینترنتـي و عوارض فـردي و اجتماعي 
مجـازي  فضـاي  و  اینترنـت  بـه  اعتیـاد 
نگراني هایـي را بـه وجـود آورده اسـت و مردم 
همچنـان عالقـه بـه حفـظ حریـم خصوصي 
خواهنـد داشـت. به علت حضـور آنهـا، ارتباط 
کالمـي در خانـواده ها کم مي شـود و حتي در 
کنـار همبسـتگي هاي اجتماعـي مبتنـي بـر 
ارتباطـات میـان فـردي، شـبکه هاي مجـازي 
نیـز نقـش بـازي خواهنـد کـرد. بـه واسـطه 
قابلیـت حمـل و تحرک ایـن ابزارهـا مرز بین 
کار، زندگي و تفریح و سـرگرمي از بین رفته و 
مي تـوان  محدوده هـا  ایـن  از  کـدام  هـر  در 

فعالیت دیگر را نیز انجام داد.

بحران میزان مخاطب در راه  ■
است

بنـا به بخشـی از نتایـج این مقاله، سـاعات 
تماشـاي تلویزیـون افزایش مي یابـد. اما افراد 
توجه طوالني به یک شـبکه یـا برنامه و حتي 
رسـانه نخواهند داشـت و مدام به شبکه بعدي 
مي پرنـد. لذا بحـران میزان مخاطـب گریبان 
رسـانه ها را خواهد گرفت. تقاضاي رسـانه اي و 
و  طبیعـت  زمینـه  در  اطالعاتـي مخصوصـا 
سـالمتي و زندگي و سـرگرمي به شدت رو به 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  گسـترش 
آسـیب های اجتماعـي، برنامه سـازي درباره ی 
آن، مخصوصـا  از  جلوگیـري  آمـوزش  و  آن 
بـا فسـاد مطالبـه  مبـارزه  عدالـت جویـي و 
عمومي شـده اسـت که شـبکه هاي تخصصي 

کارکرد مؤثرتري خواهند داشت.

رسانه در خدمت سیاست ■
سـاختار و انحصارات قانونـي و رگوالتوري، 
سـاختار عریـض و ناکارامد رسـانه هاي دولتي 
و تاثیـر ذینفعـان متعدد بر رسـانه هـاي دولتي 
و حاکمیتـي در کنـار اعمـال نفـوذ باندهـاي 
فسـاد ثـروت و قـدرت بـر رسـانه هـا و بـي 
اخالقـي در رسـانه هـا موجب بي اعتمـادي به 
رسـانه ها شـده اسـت. در حالـي کـه رسـانه 
اختیـار  در  نظارتـي  نهادهـاي  و  متعـدد 
اصولگرایـان و نهادهـاي غیـر انتخابي اسـت، 
محدودیـت آزادي بیان و سانسـور رسـانه ها به 
خصـوص با رسـانه نواندیش توسـط حاکمیت 
در  مي دهـد  نشـان  ایـن  و  اعمـال مي شـود 

ایران رسانه در خدمت سیاست است.
نظام شایسته ساالري ناکارا  ■

علي رغـم دارا بـودن مزیـت رقابتـي متعدد 
ماننـد انحصار پخـش صوت و تصویـر فراگیر 
قانـون  اصـل 175  در  سـازمان  ایـن  بـراي 
اساسـي، دسترسـي بـه جاذبه هـاي تاریخي و 
طبیعـي مختلـف، وجود چنـد فرهنـگ، زبان، 
قومیـت و مذهب در کشـور میـزان مخاطب و 
تأثیرگذاري این رسـانه طي چند سـال گذشته 
کاهـش یافته اسـت. نظام شایسـته سـاالري 
ظاهرسـازي  و  دورویـي  بـر  مبتنـي  نـاکارا 

کارکنـان، وجود نیروي انسـاني تحصیلکرده و 
کـم بـازده و مـازاد در رسـانه هاي دولتي باعث 
بـراي  پاییـن  رسـانه اي  خالقیـت  مي شـود، 
ارضـاي تنوع طلبـي مخاطب باشـد که منجر 
بـه تکـرار مضامیـن، کلیشـه شـدن و عـدم 
خالقیـت در تولید محتوا بـه دلیل وجود برخي 
انحصارهـا یـا محدودیت هـا براي سـتاره ها در 
بخش ها و مشـاغل تولیدي شـده اسـت. تولید 
محتـواي رسـانه اي متکي به عوامـل حرفه اي 

نخواهد بود. 

انحصار کامل از بین خواهد رفت  ■
تکنولــوژي دیجیتــال و اتوماســیون موجب 
ــکاري  ــنتي و بی ــاغل س ــي مش ــذف برخ ح
فعــاالن رســانه، فارغ التحصیــالن رســانه، 
ارتباطــات، هنــر، مهندســي و حــذف بســیاري 
و  بوروکراتیــک  و  اداري  سیســتم هاي  از 
سلســله مراتبــي شــده اســت. هنر ماشــیني و 
ــاي  ــه ج ــک رایان ــه کم ــد ب ــي و تولی طراح
بســیاري از افــراد را گرفتــه اســت و نیــاز بــه 
مشــاغل تخصصــي و چنــدکاره در رســانه بــه 
وجــود آمــده اســت. اینترنــت و فضــاي 
مجــازي یــک بــازار جهانــي بــراي تبلیغــات 
ــده  ــث ش ــج باع ــه تدری ــود آورده و ب ــه وج ب
کاالهــاي لوکــس بــه جــاي کاالهــاي 
ضــروري تبلیــغ شــوند. افزایــش هزینــه تولید 
ــد  ــل تولی ــنتي در مقاب ــمي س ــانه اي رس رس
ــوا،  ــوه محت ــد انب ــي تولی چــاالک، صرفه جوی
تأثیــر شــرایط اقتصــادي بــر کاهــش منابــع 
درآمــدي آگهــي و کمــک دولتي )مثــال ارزان 
تغییــر  از  نشــان  نفــت(،  شــدید  شــدن 
رقابت پذیــري اقتصــاد رســانه ها و لــزوم 
ــد. انحصــار  ــا مي ده ــي آنه ــا تعطیل ــام ی ادغ
کامــل رســانه اي دولتــي از بیــن خواهــد رفت 
)کلیــه رســانه هاي صوتــي- تصویــري و 
عملیــات در اختیــار و تحــت نظــارت حاکمیت 
خواهــد بــود( امــا ممکــن نیســت بــا تغییــر یا 
تفســیر قانــون اساســي شــبکه هاي خصوصي 
ــانه هاي  ــند. رس ــته باش ــت داش ــوز فعالی مج
دولتــي بــراي منابــع مالــي مــورد نیــاز تنهــا 
بــه بودجــه دولــت متکــي نخواهــد بــود امــا 
مــردم عالقــه ندارنــد بــراي اســتفاده از همــه 

رسانه هاي مورد نظرشان هزینه بپردازند.

»روندهـای محیطـي مؤثـر بر آینـده رسـانه ملي در 
چشـم انداز بیسـت سـاله کشـور« موضوع مقاله ای 
اسـت کـه بـا همـکاری طاهـر روشـندل اربطانی ، 
محمـد مهـدی ذوالفقـارزاده  و مجید باللی  نوشـته 
فصلنامـه ی  1393در  تابسـتان  در  و  شـده 
شـده  منتشـر  راهبـردی  مدیریـت  پژوهش هـای 
اسـت. در ایـن تحقیـق، صداوسـیما بـا توجـه بـه 
رسـانه  یـک  مشـابه  کارکردهایـش،  و  جایـگاه 
از  تبییـن شـده اسـت. همچنیـن پـس  ارتباطـي 
شناسـایي عوامـل کلیـدي مؤثـر در مقیـاس ملي و 
حـوزه  چهـار  در  اصلـي  پیشـران هاي  و  جهانـي 
تکنولوژیـک(  و  اقتصـادي  اجتماعـي،  )سیاسـي، 
توانمندي هـا و قابلیت هـاي کلیـدي سـازماني در ده 
سـال آینـده سـازمان صداوسـیما تـا افـق 1404 

پیش بینی شده است.

 آنچـه در مرحلـه پویش محیطي ایـن تحقیق انجام 
محیط هـاي  در  متغیـر   138 شناسـایي  گرفتـه، 
عمومـي و محیـط نزدیک صنعت اسـت کـه حاصل 
مطالعـات گزارش هـا، مقـاالت و کتاب هـای  متعدد 
حـوزه ارتباطـات، رسـانه، فرهنـگ و دیگـر علـوم 
مرتبط اسـت. ایـن متغیرها طي چند مرحله توسـط 
43 تـن از خبـرگان پاالیـش و دسـته بندي شـده 
اسـت. پژوهشـگران ایـن مقاله، افـراد خبـره را  از 
بین مدیران ارشـد و کارشناسـان خبره رسـانه ملي 
انتخـاب کرده انـد کـه هـم تحصیـالت مرتبـط بـا 
از حوزه هـا داشـتند و هـم سـال ها تجربـه  یکـي 
عملیاتي در شـناخت رسـانه و برنامه ریزي کالن. در 
پایـان ایـن دوره 27 روند کلیـدي و تنظیمي با ده ها 
زیربخش در صنعت رسـانه و 29 پیشـران محیطي 

تعیین شده است.
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 دوران پهنای باند از راه می رسد ■
 در دسـته پیشـران های فنـاوری، شـش 
پیشـران مـورد اجماع واقع شـد. روند تغییرات 
شـاهد  آینـده  در  می دهـد  نشـان  کنونـی 
گسـترش هرچـه بیشـتر پهنـای بانـد در کل 
کشـور و در میـان مخاطبـان خواهیـم بـود. 
پدیده ای که با گسـترش نسل سـوم و چهارم 
اینترنـت همـراه در کشـور سـرعتی دوچندان 
یافته اسـت. این گسـترش پهنـای باند منجر 
بـه افزایـش جـدی سـرعت انتشـار اخبـار و 
رسـیدن فـوری اطالعـات باکیفیـت باالتر به 
دسـت مخاطـب خواهـد شـد. خبرگزاری هـا 

بایـد خـود را بـرای دوران پهـن بانـد آمـاده 
کنند. همچنیـن خبرگزاری ها بـرای موفقیت 
در آینـده باید از قالب های جدیـد محتوا برای 

تولید و انتشار اخبار خود استفاده کنند. 
ــی  ــانه های اجتماع ــر، رس ــال حاض در ح
بســتر جدیــدی را بــرای تولیــد محتــوا فراهم 
ــه وجــود  ــز شــاهد ب ــده نی ــد و در آین کرده ان
ــود.  ــم ب ــی خواهی ــترهای نوین ــدن بس آم
از  بیشــتر خبرگزاری هــای مطــرح دنیــا 
ــه انتشــار  بســترهای مختلــف فراهم شــده ب
اخبــار خــود می پردازنــد. از ســوی دیگــر بــا 
کســب  شــیوه های  شــدن  هوشــمند 

اطالعــات مخاطبــان، هــر شــخص بــا توجه 
بــه عالئــق و نیازهایــش بــه دنبــال محتوای 
مناســب خــود می شــود. خبرگزاری هــای 
ایرانــی بایــد بــرای پیشــرو بــودن در آینــده 
بــرای چنیــن شــرایطی برنامه ریــزی کــرده و 
تغییــرات شــیوه های  مــداوم  بــا رصــد 
مصــرف رســانه ای کاربــران، شــیوه های 
ارائــه اخبــار و اطالعــات خــود را مــدام 

به روزرسانی نمایند. 
جایگزنی بسترهای نوین برای  ■

خبرگزاری ها 
پیشـران دیگری که آینـده ی خبرگزاری ها 

را دچـار تغییـرات جـدی می کنـد، گسـترش 
نسـل های جدیـد وب اسـت. چنیـن امری به 
معنی انقراض برخی از نسـل های پیشین وب 
بـرای  نویـن  بسـترهای  جایگزینـی  و 
خبرگزاری هـا اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه 
خبرگزاری هـای بـزرگ دنیا هـر روز بر میزان 
استفاده شـان از ابزارهای جدید بر بسـتر وب2 
حرکـت  و  می افزاینـد  اخبـار  انتشـار  بـرای 
به سـوی نسـل 3 وب را نیـز آغـاز کرده انـد. 
تأخیـر خبرگزاری هـای ایرانـی در ایـن زمینه 
می توانـد منجر بـه خطراتی جدی بـرای این 
سـازمان های رسـانه ای شـود و الزم اسـت 

برای اسـتفاده بهینه و مناسـب از فرصت های 
ایـن نسـل های جدیـد برنامه ریـزی راهبردی 
انجـام شـود. بـرای مثـال برنامه ریـزی برای 
چگونگی انتشـار اخبار بر بسـتر اینترنت اشیاء 
از دیگر پیشـران های شناسایی شده همگرایی 

رسانه ها است. 
بــر همیــن مبنــا خبرگزاری هــای ایرانــی 
بایــد خــود را بــرای ارائــه محتــوای مناســب 
بــر بســتر انــواع ابزارهــای الکترونیکــی آماده 
کننــد. از ســوی دیگــر افزایــش ســرعت در 
تولیــد اخبــار در آینــده خبرگزاری هــا اهمیــت 
بســیاری دارد. در رقابــت خبرگزاری هــای 

داخلــی و خارجــی، خبرگــزاری  پیــروز خواهد 
بــود کــه بــا دقــت و ســرعت بیشــتری بــه 
تولیــد و انتشــار خبــر بپــردازد. البتــه، توجــه 
بــه اهمیــت ســرعت در کار خبری، پیشــنهاد 
جدیــدی نیســت؛ آنچــه در ایــن زمینــه مهــم 
اســت شــتاب گرفتــن فرایند افزایش ســرعت 
در رقابت هــای خبــری اســت. بــه نظــر 
می رســد بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث 
فناوری هــای استفاده شــده خبرگزاری هــا، 
توجــه بــه ایــن دســته از پیشــران ها و 
ــرای  ــد ب ــی جدی ــاختارهای فن ــی س طراح
ــار گذاشــته نشــدن  ــه و کن ــدن در صحن مان

ایـران«  در  خبرگزاری هـا  آینـده  بـر  مؤثـر  پیشـران های  »شناسـایی 
مقالـه ای اسـت کـه در سـال 1395 در نشـریه ی مطالعـات فرهنـگ-
ارتباطـات منتشـر شـده و سـارا مسـعودی1 و سـیاوش صلواتیـان2 بـا 
هـدف شناسـایی پیشـران های تأثیرگـذار بـر آینـده خبرگزاری هـای 
کشـور و بـا بهره گیـری از روش دلفی انجـام داده اند. در ایـن مقاله 18 
خبـره از طریـق روش هـای نمونه گیری هدفمنـد و گلوله برفـی به عنوان 
پنـل دلفی برگزیده شـدند. در این تحقیق 43 پیشـران شناسـایی و در 
پیشـران های سیاسـی-حقوقی،  فنـاوری،  پیشـران های  چهـار دسـته 
پیشـران های فرهنگی-اجتماعـی و پیشـران های اقتصادی دسـته بندی 
آینـده ی  در  پیشـران   21 مصاحبـه،  چنـد  طـی  متخصصـان  شـدند. 
خبرگزاری هـای ایـران را پیش بینـی کرده انـد. در ادامـه بـا مـروری بر 
معرفـی و بحـث دربـاره ی بعضـی از ایـن پیشـران ها، پیشـنهادهای 

کاربردی محققان این مقاله برای خبرگزاری ها نیز ذکر شده است.

1. دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

2. دکتری مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

پیشران های مؤثر بر آینده ی خبرگزاری ها را رصد کنیم
فکر کردن به امروز برای خبرگزاری ها یعنی شکست

خبرگزاری های ایرانی با نگاه جهانی  مأموریت خود را بازتعریف کنند
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شیوه های درآمدزایی پایدار دست یابند.
حفاظت از منافع معنوی  ■

همچنیـن در آینـده بحـث حـق مالکیـت 
معنـوی اخبـار در کشـور ما گسـترش خواهد 
منافـع  از  می تواننـد  خبرگزاری هـا  یافـت. 
معنـوی تولیـدات خـود حفاظت و از اسـتفاده 
بـدون مجـوز آن هـا توسـط دیگـر رسـانه ها 
جلوگیـری کنند. البته، بحـث حقوق مالکیت 
معنـوی خبرگزاری هـا نیازمنـد وضـع قوانین 
خاصـی اسـت کـه متأسـفانه در ایـن زمینـه 
قانـون دچـار ضعـف اسـت. خبرگزاری هـا و 
سـایر رسـانه ها می تواننـد از طریـق طـرح 
بحث موضوع مالکیت معنوی در رسـانه های 
خود بـه نهادهای قانون گـذار و مجری قانون 
بـرای تدویـن و اجرا ایـن قوانین فشـار آورند. 
موضـوع حق مالکیت معنوی همانند تیغی دو 
بـرای  می توانـد  همزمـان  و  اسـت  لبـه 
خبرگزاری هـا فوایـد و مضراتی داشـته باشـد. 
به دلیل این که متأسـفانه بسیاری از خبرهای 
منتشرشـده از طریـق خبرگزاری ها در کشـور 
مـا کپـی شـده از دیگـر خبرگزاری هـا اسـت، 
مالکیـت  به حـق  مربـوط  قوانیـن  گسـترش 
معنوی می تواند برای بسـیاری از خبرگزاری ها 

در آینده مشکالت جدیدی ایجاد کند.
 دســته آخــر پیشــران های اقتصــادی 
بودنــد. دنیــای نــو دنیــای چندصدایــی اســت، 
و  بیشــتر می شــوند  روز  هــر  اطالعــات 
ــانه ای و  ــای رس ــتغرق در دنی ــان ها مس انس
اطالعــات. اگــر مخاطــب بــه رســانه توجــه 
ــد،  ــان ده ــطحی نش ــی س ــا توجه ــد ی نکن
تمامــی تــالش رســانه بــر بــاد رفته اســت. از 
همیــن رو، شــاخه ای در دنیــای ارتباطــات بــا 
نــام »اقتصــاد توجــه« پدیــد آمــده کــه در آن 
ــه از  ــت ک ــی اس ــیوه ها و فنون ــخن از ش س
طریــق آن، دو دنیــای متناهــی ذهــن آدمیــان 

و نامتناهی اطالعات را تحلیل می کنند.
رقابت رسانه ها برای جلب توجه  ■

بیشتر
پیشــران برنامه ریــزی بــر اســاس اقتصــاد 
توجــه بیان کننــده ایــن موضــوع اســت کــه 
رســانه ها بــا جمــع آوری مــداوم توجــه 
ــه  ــرد را یکپارچ ــای خ ــان توجه ه مخاطبانش
ــزرگ  ــرمایه هایی ب ــد و به صــورت س می کنن

اختیــار  در  را  آن  و  درمی آورنــد  توجــه  از 
مشــتریان خــود قــرار می دهنــد. بدیــن نحــو 
ــول  ــه پ ــرد مخاطبانشــان را ب ــای خ توجه ه
تبدیــل می کننــد. بــه خبرگزاری هــا پیشــنهاد 
می شــود خــود را بــرای دنیایــی کــه رقابــت 
ــر روز شــدید  ــه ه ــرای جلب توج ــانه ها ب رس
و شــدیدتر می شــود، آمــاده کننــد. آن هــا باید 
ــذب  ــادی و ج ــع اقتص ــب مناف ــرای کس ب
تبلیغــات بــه جلــب هــر چــه بیشــتر توجــه 
ــه  ــاال ب ــای ب ــد. مدل ه ــان بپردازن مخاطب
به طــور  رســانه ها  در  ســنتی  پاییــن 
فزاینــده ای در حــال جایگزینــی بــا روش های 
ســریع و چابــک پاییــن بــه بــاال بر بســتر وب 
ــی  ــرعت و چابک ــوع س ــن موض ــتند. ای هس
به خصــوص  غیررســمی  رســانه های 
رســانه های اجتماعــی را در مقایســه بــا 
می دهــد.  افزایــش  ســنتی  رســانه های 
ــد  ــرای چابــک شــدن نیازمن خبرگزاری هــا ب
یــک ســاختار ســازمانی مناســب بــرای درک 
ــرات  ــه تغیی ــط و پاســخگویی ســریع ب محی
هســتند. ایــن امــر بــه معنــی کســب مزایــای 
رقابتــی بــرای ســازمان نیــز هســت. یکــی از 
ــردن  ــک ک ــازی، کوچ ــک س ــای چاب راه ه
ــت.  ــا اس ــپاری فعالیت ه ــازمان و برون س س
ــا توجــه بــه رشــد  بــرای مثــال هم اکنــون ب
ــازی  ــای مج ــد وب و فض ــل های جدی نس
ــر در ســایر  ــازی نیســت کــه داشــتن دفت نی

هزینه بــر  یــک  به منزلــه  کشــورها 
بلکــه  شــود؛  تحمیــل  خبرگزاری هــا 
خبرگزاری هــا می تواننــد بــا جــذب خبرنــگار 
ــف در  ــرق مختل ــا از ط ــاط دنی ــام نق در تم
فضــای مجــازی، هزینه هــای تهیــه خبرهای 
بین المللــی خــود را کاهــش دهنــد. از ســویی 
دیگــر ایــن پیشــران تأثیــرات جــدی در 
ســازمانی  ســاختار  و  نمــودار  ترســیم 
ســازمان  یــک  به منزلــه  خبرگزاری هــا 
بــا  اقتصــاد  داشــت.  خواهــد  رســانه ای 
محوریــت پــول صنعتــی رفته رفتــه در جهــان 
جــای خــود را بــه اقتصــاد غیرمــادی می دهد 
موفقیــت  بــرای  بایــد  نیــز  و رســانه ها 
گام  غیرمــادی  پــول  کســب  به منظــور 

بردارند. 
خبرگزاری ها ارتباط دوسویه با  ■

مخاطب داشته باشند
پیشـران تغییـر ماهیـت ثـروت از واقعی به 
غیرواقعـی و از حقیقی به مجـازی، بیان کننده 
این موضوع اسـت که ثروت تنها پول نیسـت، 
بلکـه ثروت می تواند ارزش برند رسـانه، اعتبار 
نـزد مخاطبان، نیروی انسـانی توانـا یا فناوری 
باشـد. خبرگزاری های ایرانـی باید از هم اکنون 
تـالش کنند ایـن نوع نـگاه به اقتصاد رسـانه 
را در سـازمان های خـود جـاری سـازند. بـرای 
مثـال باید بـه نیروی انسـانی به منزلـه ثروت 
سـازمانی و مهم تر از سـرمایه مادی بنگرند؛ با 
انتشـار صحیح، دقیق و سـریع اخبار به سـوی 
اعتمادسـازی و ارتبـاط پایـدار و دوسـویه بـا 
مخاطبـان پیـش بروند تـا بدین وسـیله ارزش 
برنـد و خـود را تقویت نماینـد. خبرگزاری های 
کشـور مـا در صورتـی می تواننـد در رقابـت با 
خبرگزاری هـای بین المللـی دوام یافتـه و بـه 
خبرگزاری هایی پیشرو با مخاطبانی حداکثری 
تبدیـل شـوند کـه بـا نگاهـی فـوق فعـال به 
آن  بـرای  برنامه ریـزی  و  آینـده  شـناخت 
بپردازنـد. در محیط هـای پرتالطـم و متغیری 
فعـال  آن  در  خبرگـزاری  سـازمان های  کـه 
هسـتند، بـه فکر امـروز بودن یعنی شکسـت. 
پـس باید با نگاهـی بلند نگرانه پیشـران های 
مؤثـر بر آینـده را رصد کرده و بر اسـاس آن ها 
بـه شناسـایی و طراحـی سـناریوهای ممکن، 

محتمل و مطلوب برای خود بپردازند.



توســط مخاطبــان الزامــی باشــد. در همیــن 
ــه خبرگزاری هــا پیشــنهاد می شــود  راســتا ب
تیمــی بــرای شناســایی و رصــد مــداوم 
ابزارهــا و فناوری هــای نویــن و بهره بــرداری 

مؤثر از آن ها ایجاد کنند.
تولید خبرهای تحلیلی با  ■

فرمت های گوناگون
اجتماعــی- پیشــران های  دربــاره ی   

فرهنگــی، موضــوع تشــتت افــکار بــه معنی 
ــان  ــن مخاطب ــانی بی ــدم یکس گســترش ع
اســت. بــه خبرگزاری هــا پیشــنهاد می شــود 
ــه و  ــان پرداخت ــدد مخاطب ــف مج ــه تعری ب
بســته های مختلــف خبری-تحلیلــی در 
بــرای  گوناگــون  فرمت هــای  قالــب 
مخاطبــان گســترده بــا افــکار مختلــف تولید 
کننــد. از ســویی دیگــر تغییــرات نســلی در 
ــه تغییــر گســترده  ــز منجــر ب ــان نی مخاطب
و  رســانه ها  از  اســتفاده  نحــوه ی 
ــا  ــر نســل ب ــد. ه ــد ش ــا خواه خبرگزاری ه
الگوهــای اســتفاده از رســانه های خــود 
هماهنــگ اســت. ســن متوســط مخاطــب 
رســانه های ســنتی ای همچــون تلویزیــون و 
ــش  ــال افزای ــتمر در ح ــور مس ــو به ط رادی
اســت. تغییــر نســلی در میان مــدت یــا 
ــترده  ــرات گس ــه تغیی ــر ب ــدت منج بلندم
میــزان  و  رســانه ها  از  اســتفاده  شــیوه 
مشــارکت در خلــق محتــوای آن هــا خواهــد 
رســانه ای  کانال هــای  درنتیجــه  شــد. 
ــروه ســنی  ــک گ ــه ی ــده ای ب به طــور فزاین

خاص اختصاص خواهند یافت.
عـدم توجـه خبرگزاری هـای ایرانـی بـه 
ایـن تغییـرات نسـلی باعـث خواهد شـد در 
طـول چنـد سـال آتـی، کم کـم هرم سـنی 
و  کـرده  تغییـر  خبرگزاری هـا  مخاطبـان 
به سـوی پیر شـدن حرکـت کنـد. همچنین 
در آینـده شـاهد تغییر در نحوه ی اسـتفاده از 
خبرگزاری ها به واسـطه افزایش سـطح سواد 
بـود. سـواد  خواهیـم  مخاطبـان  رسـانه ای 
رسـانه ای مجموعه ای از چشـم اندازها اسـت 
کـه ما فعاالنـه برای قرار گرفتـن در معرض 
رسـانه از آن هـا بهره بـرداری می کنیـم تـا 
معنـای پیام هایـی را کـه بـا آن هـا مواجـه 
می شـویم تفسـیر نماییـم. بر این اسـاس به 
خبرگزاری ها پیشـنهاد می شـود برای بقا در 

توجـه  انتشـار  در  سـرعت  کنـار  در  آینـده، 
ویـژه ای بـه بحث دقت داشـته باشـند؛ زیرا با 
افزایش سـواد رسـانه ای مخاطبان دسترسی و 
و  می یابـد  افزایـش  آن هـا  ارزیابـی  قـدرت 
نخواهنـد  را  خبـری  هـر  دیگـر  به راحتـی 
پذیرفت. از دیگر پیشـران های شناسایی شـده 
بحث شهروند-رسـانه بود. ما در آینده شـاهد 
شـهروندانی خواهیـم بـود که هر کـدام، خود 
بـه تولید خبر و عرضـه آن خواهنـد پرداخت. 
چنیـن امری هم فرصت اسـت و هـم تهدید. 
از یک سـو هرکدام از این شـهروندان رسـانه، 
می تواننـد بـه نیـروی اختصاصـی تولیدکننده 
خبـر بـرای خبرگزاری ها بدل شـود. از سـوی 
دیگـر ممکـن اسـت همچون یـک بلندگوی 
خبررسـان بـه رقیبـی بـرای خبرگـزاری بدل 
شـوند. بـه خبرگزاری ها پیشـنهاد می شـود با 
برنامه ریزی صحیح و آماده سـازی بسـترهای 
الزم، از فرصـت ویـژه اسـتفاده از خبرهـا و 
گزارش هـای رایـگان تولیدی مـردم بهره مند 
شـوند. البتـه، ایـن امـر نیازمند تشـویق مردم 
بـرای مشـارکت در این زمینه اسـت که برای 
آن نیـز می توانـد از اقداماتـی چـون بـازی وار 
کـردن ایـن فراینـد بـرای افزایـش درگیـری 

مخاطبان استفاده کرد. 
وقتی از قســمت بندی توجهــات مخاطبان 
ــر در  ــان تغیی ــم، منظورم ــت می کنی صحب
الگوهــای شــناختی و کاهــش توجهــات 
ــا  ــی خبرگزاری ه ــت. یعن ــراد اس ــق اف عمی
بایــد برنامــه ای بــرای افزایــش توجــه 
مخاطبــان بــه رسانه شــان و اســتفاده از 
ــرای  توجــه ناقــص آن هــا داشــته باشــند. ب
ــران  ــود مدی ــنهاد می ش ــوع پیش ــن موض ای
خبرگزاری هــا از مشــاوران متخصــص در 

حوزه علوم شناختی کمک بگیرند.
مأموریت های خبرگزاری ها نیاز به  ■

بازتعریف دارند
ــانه ها  ــیاری از رس ــان بس ــروزه در جه ام
بــرای جــذب مخاطــب و نگهداشــت آن، بــه 
ســمت خبررســانی در حــوزه موضوعــات 
منطقــه ای و بین المللــی رفته انــد. چنیــن 
امــری نبایــد از دیــد خبرگزاری هــای ایرانــی 
ــت  ــه الزم اس ــن زمین ــد. در ای ــول بمان مغف
ــف  ــه بازتعری ــورمان ب ــای کش خبرگزاری ه
ــی  ــای نگاه ــر مبن ــود ب ــای خ مأموریت ه

جهانــی بپردازنــد. همچنیــن تغییــر در مفهوم 
ــران را  ــراد دیگ ــی اف ــم خصوصــی یعن حری
در  مقاومتــی  هیــچ  بــدون  و  به راحتــی 
ــهیم  ــود س ــی خ ــم خصوص ــای حری مرزه
بــرای مثــال یــک مجــری  می کننــد. 
ــخصی  ــوای ش ــار دع ــه انتش ــی ب تلویزیون
ــردازد و از  ــابقش می پ ــر س ــا همس ــود ب خ
ایــن موضــوع نیــز کوچک تریــن ابایــی 
نــدارد. عــدم توجــه خبرگزاری هــای ایرانــی 
بــه ایــن تغییــرات اجتماعــی فرهنگــی، 
ــازار  ــان در ب ــور ایش ــده حض ــد آین می توان
پرتالطــم و پــر ابهــام خبــر را تحــت تأثیــر 

قرار دهد.
انحصار شکسته می شود ■

ــی- ــران های سیاس ــوم پیش ــته س  دس
حقوقــی شــامل ســه پیشــران اصلــی بودنــد. 
ــته  ــتر شکس ــه بیش ــاهد هرچ ــده ش در آین
شــدن انحصــار رســانه ای خواهیــم بــود. اگر 
اکنــون خبرهــای مخابــره شــده در انحصــار 
چنــد بنــگاه خبــری در جهــان هســتند، بــا 
ــاهد  ــوا ش ــد محت ــای جدی ــور فرمت ه ظه
ــم  ــت خواهی ــن وضعی ــدی در ای ــر ج تغیی
بــود. دنیــای رســانه ای کنونــی شــرایطی را 
تمامــی  کــه  اســت  کــرده  فراهــم 
اجتماعــی  و  سیاســی  جریان هــای 
ــانه ها  ــتن رس ــار داش ــا در اختی ــد ب می توانن
ــد. از  ــج اندیشــه های خــود بپردازن ــه تروی ب
ــه  ــران ب ــا در ای ــر خبرگزاری ه ــوی دیگ س
دلیل عــدم نگاه اقتصــادی، روزبه روز بیشــتر 
بــه لحــاظ مالــی بــه جریان هــای سیاســی 
وابســته می شــوند. ایــن امــر متأســفانه 
باعــث خواهــد شــد خبررســانی بــرای منافع 
جریان هــای سیاســی خــاص انجــام شــود. 
بــه  مالــی  وابســتگی  کاهــش  بــرای 
ــا  ــه خبرگزاری ه ــی، ب ــای سیاس جریان ه
پیشــنهاد می شــود بــا نگاهــی بلندمــدت و 
ــی حرکــت  ــه ســمت درآمدزای ــردی ب راهب
کننــد. یکــی از کارهایــی کــه در ایــن زمینه 
ــه بســته های  ــد تهی ــد انجــام دهن می توانن
ــی  ــی و تحقیقات ــری، تحلیل ــف خب مختل
ــی و  ــخاص حقیق ــه اش ــروش ب ــرای ف ب
همچنیــن  اســت.  مختلــف  حقوقــی 
ایجــاد  بــا  می تواننــد  خبرگزاری هــا 
بــه  رســانه ای  جدیــد  کســب وکارهای 

 در محیط های پرتالطم و 
متغیری که سازمان های 
خبرگزاری در آن فعال 

هستند، به فکر امروز 
بودن یعنی شکست. پس 
باید با نگاهی بلند نگرانه 

پیشران های مؤثر بر 
آینده را رصد کرده و بر 
اساس آن ها به شناسایی 

و طراحی سناریوهای 
ممکن، محتمل و مطلوب 

برای خود بپردازند
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