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بــا ظهــور اینترنــت ،جهــان وارد مرحلــه دیگــری
شــده اســت .جهانــی نوظهــور بــا مختصاتــی تــازه شــکل
گرفتــه اســت و بــه روشــنی میتــوان گفــت زندگــی
بشــر بــه دوران قبــل از اینترنــت و بعــد از اینترنــت
تقســیم شــده اســت .اینترنــت بــه ارتبــاط میــان
انســانها الیههــای تــازهای بخشــیده اســت و همــه
حوزههــای مطالعاتــی را بــا نظریههــا و زمینههــای
پژوهشــی تــازهای مواجــه کــرده اســت.
در مســئله کار ،مدلهــای کســب و کار متحــول
شــده اســت و در شــيوههای مديريــت پنجرههــاي
جديــدی گشــوده اســت .ارتباطــات سياســی و مناســبات
قدرتــی آبســتن مســائل نوظهــوري شــدهاند؛ از جملــه
حکمرانــی ،کارزارهــای انتخاباتــی و حتــی اينکــه آزادی
بيــان در ايــن بســتر جديــد کــه برخــی آن را «تکنولوژی
آزادی» توصیــف کردهانــد ،چگونــه بازتعريــف میشــود.
اینترنــت دغدغههــای تــازهای بــرای روانشناســی و
ســؤاالت کليــدی بــرای مطالعــات فرهنگــي ايجــاد کــرده
ا ست .
بــا اينترنــت صنعــت ســرگرمی مرزهــای تــازهای
يافتــه اســت و ظرفيتهــای جديــدی در نظــام
آموزشــی گشــوده شــده اســت کــه حــاال بــا کرونــا
فوریتــی دوچنــدان نیــز یافتــه اســت .مســئله «اينترنــت
اشــياء و هوشمندســازی» بــه شــدت رو بــه گســترش
اســت و همــه عرصههــا متأثــر از آن هســتند.
اینترنــت مرزهــای تــازهای در بازاریابــی گشــوده
و بــهطــور کلــی همــه صنایــع را وارد یــک بســتر و
شــرایط محیطــی تــازهای کــرده اســت .جهانــیشــدن
را تســریع کــرده و بــه تعبیــر تومــاس فریدمــن،
ســتوننویس نیویــورک تایمــز ،جهانــی را کــه در آن
زندگــی میکنیــم را تســطیح کــرده اســت.
او در کتــاب «جهــان مســطح اســت» تشــریح
کــرده اســت کــه چگونــه در زمانــه جامعــه شــبکهای
زمیــن بــازی از ســاختار عمــودی و سلســله مراتبــی
بــه ســاختاری افقــی و شــبکهای تبدیــل شــده اســت
و چگونــه دیجیتالــی شــدن ،خــودکار شــدن و اتصــال
بــه شــبکه همــه چیــز جهــان را بــه اصطــاح مســطح
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کــرده اســت .وی عوامــل مؤثــر بــر مســطح شــدن امــور
را برمیشــمارد کــه عمــده آنهــا ریشــه در دیجیتالــی
شــدن دارنــد.
بیشــک صنعــت رســانه نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت .بــا ظهــور اینترنــت صنعــت رســانه
وارد اکوسیســتم تــازهای شــده اســت ،آن چنــان کــه
تغییــر پارادایمیــک دیجیتالــی شــدن را بــا انقالبــی کــه
گوتنبــرگ بــا اختــراع چــاپ در قــرن  15میــادی ایجــاد
کــرد ،مقایســه کردهانــد.
ریچــارد واتســون ،آیندهپــژوه ،در کتــاب مطــرح
خــود «پروندههــای آینــده» کــه تاکنــون چندیــن
بــار در سراســر دنیــا تجدیــد چــاپ شــده اســت ،کالن
روندهایــی را تشــریح کــرده اســت کــه جهــان آینــده را
میســازند ،از جملــه دیجیتالــی شــدن ،جهانــیشــدن،
شــهری شــدن ،فردگرایــی .همچنیــن بــه روندهــای
شــکلدهنده رســانهها اشــاره میکنــد از جملــه:
شــتابزدگی :اینکــه بــه لطــف فناوریهــای
دیجیتــال ،ســرمان شــلوغ اســت و بــه نســبت زمــان
کمتــری داریــم .رســانهای کــه پیامــش ســریع و
دردســترس نباشــد ،از توجــه دور میمانــد.
تغییــر از رســانههای جریــان اصلــی (تلویزیــون و
روزنامــه) بــه رســانههای مبتنــی بــر اینترنــت :الگوهــای
مصــرف رســانهای در حــال تغییرهســتند .تحقیقــات
اخیــر هــم ســخن واتســون را تأییــد کردهانــد.
مصرفکننــدگان  16تــا  34ســال در آمریــکا تقریبــا
دو نیــم برابــر بیشــتر در مقایســه بــا افــراد  35تــا 69
ســاله ویدیوهــای مبتنــی بــر تقاضــا را در هفتــه تماشــا
میکننــد .در عیــن حــال آنهــا تقریبــا چهــار ســاعت در
هفتــه کمتــر از جمعیــت مســن برنامههــای برودکســت
را تماشــا میکننــد .یافتههــای یــک تحقیــق حاکــی از
آن اســت کــه جمــع زمــان تماشــای تلویزیــون و ویدیــو
از زمــان  2012تــا  2016رونــد افزایشــی داشــته اســت؛
امــا نــه در دســتگاه تلویزیــون بلکــه در دســتگاهها یــا
ابزارهــای متحــرک مثــل گوشــی هــای تلفــن همــراه
یــا تبلــت .امــروزه دســتگاه تلویزیــون تنهــا بــرای
دیــدن برنامههــای تلویزیــون مــورد اســتفاده قــرار

نمیگیــرد؛ بلکــه ابــزاری بــرای بازیهــای مختلــف
اینترنتــی و آنالیــن و جســتجو و  ...اســت .همچنیــن
بــه جــای رســانههای جریــان اصلــی ،تلفنهــای همــراه
هوشــمند جایــگاه محــوری در مصــرف خبــری را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد.
محتــوای بینهایــت :در آینــده محتــوا بینهایــت
اســت .هزینــه تولیــد محتــوا کاهــش مییابــد و
شــیوههای توزیــع تســهیل و تســریع میشــود.
شخصیســازی و طبیعــی ســازی :تولیــدات
رســانهای بــر اســاس تقاضــای مخاطــب بیــش از پیــش
شخصیســازی میشــوند و همچنیــن امــکان تجربــه
طبیعــی وقایــع بــرای افــراد ایجــاد میشــود و مــا
دنیــای کوچــک خــود را در رســانه خواهیــم داشــت.
فــارغ از ایــن روندهــا کــه بــه نوعــی ذیــل دیجیتالــی
شــدن تعریــف میشــوند ،ذهــن افــراد هــم متأثــر از
دیجیتالــی شــدن در حــال تغییــر اســت .واتســون در
کتــاب دیگــر خــود بــه نــام «ذهنهــای آینــده» بــه
ایــن مســئله میپــردازد کــه عصــر دیجیتــال چگونــه
در حــال تغییــر ذهــن مــا اســت .او از فرهنــگ صفحــه
نمایــش و ظهــور نســل صفحــه نمایشــی ســخن بــه
میــان مــیآورد و توضیــح میدهــد کــه جوانــان نســل
دیجیتــال صبــوری کمتــری دارنــد و در اینترنــت و
موبایــل غوطــه میخورنــد.
ســرعت تغییــر بنیادیــن در صنعــت رســانه بــه
حــدی اســت کــه مثــا در گــزارش ســال  2016مؤسســه
رویتــرز بــا مقایســه رونــد تحــوالت رســانههای مختلــف
تصریــح شــده بــود کــه رســانه چــاپ و بــه طور مشــخص
روزنامــه در حــال افــول ،رســانه تلویزیــون در حــال رونــد
کاهشــی تدریجــی و رســانههای اجتماعــی در حــال
رشــدی انفجــاری هســتند .امــا در گــزارش ســال 2019
کــه در آن  24کشــور اروپایــی 6 ،کشــور در قــاره آمریــکا
و  7کشــور آســیایی و یــک کشــور آفریقایــی بررســی
شــدهاند ،دیگــر مقایس ـهای بیــن رســانههای اجتماعــی
و رســانههای جریــان اصلــی بــه چشــم نمیخــورد و
ظاهــرا کاهــش مخاطــب خبــر از رســانههای جریــان
اصلــی دیگــر بــه عنــوان رونــد پیــش فــرض دانســته
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شــده اســت و گــزارش بــه مســائل دیگــری همچــون
چالشهــای ســازمانهای خبــری بــرای کســب درآمــد
از ارائــه اخبــار در اینترنــت ،چالشهــای مربــوط بــه
مــدل هــای کســب و کار دیجیتــال در ســازمانهای
رســانهای پرداختــه شــده اســت.
در واقــع اکوسیســتم رســانهای تغییــر کــرده اســت
و مســئله مــورد بررســی فضــای جدیــد حاکــم بــر
رســانهها اســت .در ایــن گــزارش تصریــح شــده اســت
کــه اگرچــه هنــوز برندهــای خبــری مثــل بیبیســی،
س ـیانان دارای جایــگاه هســتند ،امــا ایــن جایــگاه بــه
خاطــر رســانه پخــش تلویزیونــی آنهــا نیســت؛ بلکــه بــه
خاطــر فرمتهــای دیجیتــال ایــن ســازمانهای خبــری
اســت.
ایــن روندپژوهیهــا نشــان میدهنــد کــه عصــر
رســانههای اجتماعــی شــروع شــده اســت و برخــی
پیشبینــی کردهانــد در آینــده رســانهای کــه اجتماعــی
نباشــد ،رســانه نیســت.
عصــر رســانههای اجتماعــی ،عصــر داده و الگوریتــم
اســت .داده همــه جــا و همــه چیــز اســت .در ایــن
عصــر ،دادههــا قــدرت را تعییــن میکننــد .و از ایــن رو
گفتهانــد داده نفــت آینــده اســت .اگــر بخواهیــم فقــط
ســه ویژگــی بــرای محیــط جدیــد رســانهها برشــماریم
میتــوان بــه ســرعت ،تنــوع و شــگفتی آفرینــی اشــاره
کــرد .ســرعت یعنــی تولیــد و توزیــع و دسترســی بــه
اطالعــات بــه شــدت ســریع شــده اســت .تنــوع یعنــی
اینکــه چنــد صفحــه نمایشــی شــدن مصــرف رســانهای،
تنــوع و تعــدد ابزارهــا و پلتفورمهــا و امــکان حضــور
صداهــای مختلــف در ســاختار شــبکهای رســانههای
اجتماعــی چنــان اســت کــه میتــوان گفــت تنــوع را
بــه مثابــه یــک اصــل بایــد پذیرفــت .و شــگفتی آفرینــی
کــه ذات فناوریهــای نوشــونده امــروز اســت.
مدیریــت رســانه بــرای مواجــه بــا ایــن محیــط
پیچیــده ،نوشــونده و پرشــتاب بایــد چابــک و ســریع و
منعطــف و همچنیــن خــاق و نــوآور باشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،در عصــر رســانههای اجتماعــی ،ســازمانهای
رســانهای بــزرگ بــا ســاختارهای ســازمانی بلنــد و

وظیفــهای کــه در آنهــا خالقیتهــای فــردی عوامــل
تولیــد بــرگ برنــده محســوب میشــدند ،جــای خــود
را ســازمانهایی چابــک ،شــبکهای ،منعطــف و مبتنــی
بــر چنــد پلتفــورم دهنــد کــه در آنهــا فقــط خالقیــت
فردیمحــور نیســت ،بلکــه کار شــبکهای و مدیریــت
خالقانــه محتــوا در پلتفورمهــای مختلــف مبنــای
کار اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مدیریــت رســانه یعنــی
مدیریــت محتــوا همــه جــا و همــه وقــت و روی همــه
پلتفورمهــا .چــون اگــر محتــوا پادشــاه اســت بســتری
کــه در آن ارائــه میشــود خــدا اســت.
مدیــر رســانهای دیگــر بــه جــای کنترلکننــده،
هماهنگکننــده اســت تــا همیشــه امــکان نــوآوری
مهیــا باشــد چــون در محیــط جدیــد نــوآوری قانــون
کســب و کار اســت.
امــا بــا وجــود روندپژوهیهــا و گزارشهــای
متعــددی کــه ایــن پارادایــم شــیفت در صنعــت
رســانه را تصریــح میکننــد و توضیــح میدهنــد
و ادبیــات غنــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد،
پرســشهایی بــرای تأمــل قابــل طــرح هســتند :آیــا
در عمــل برندهــای رســانهای کشــور حضــوری مؤثــر در
پلتفورمهــای جدیــد و اجتماعــی دارنــد؟ آیــا سیاســت
و برنامـهای جامــع و یکپارچــه بــرای ایــن حضــور وجود
دارد؟ اکنــون کــه حــدود ده ســال از ایجــاد معاونــت
فضــای مجــازی در ســازمان صــدا و ســیما میگــذرد،
وضعیــت حضــور ایــن ســازمان در فضــای مجــازی
چگونــه اســت؟ مؤسس ـههای بزرگــی چــون همشــهری
و اطالعــات چــه سیاســت و عملکــردی داشــتهاند؟
تــا چــه حــد ایــن ضعفهــا و قوتهــا بــه رویکــرد
و سیاســت بــاز میگــردد و تــا چــه حــد بــه ســاختار
و سیســتم و تــا چــه حــد بــه عوامــل فــردی مثــل
توانمنــدی و مهــارت؟
بــه جــرأت میتــوان گفــت جســتن راهکارهــا،
تــاش بــرای ارتقــای وضعیــت رســانهها ،و تحقــق
مؤسســههای رســانهای چابکتــر ،تأثیرگذارتــر و
فعالتــر در پلتفورمهــا ،بیــش از همــه بــر عهــده
فعــاالن و پژوهشــگران حــوزه مدیریــت رســانه اســت.

