نگاه بینالمللی مدیران
رسانهای
{ دکتر قاسم صفایینژاد}

هیــچ رســانهای را نمیتــوان بــدون مخاطــب
تصــور کــرد .از رســانههایی ماننــد دود و آتــش در
دوران قدیــم گرفتــه تــا چــاپ و رادیــو و تلویزیــون و
پــس از آن تــا رســانههای نویــن؛ همــه و همــه بــه
دنبــال اثرگــذاری روی مخاطــب و انتشــار اطالعــات و
دانــش بــرای مصــرف مخاطــب بودهانــد.
پرســش ایــن اســت کــه مخاطــب در اســناد
باالدســتی هــر رســانه چگونــه انتخــاب میشــود؟
چگونــه رســانهای بــه دنبــال مخاطــب عــام ملــی
اســت ،رســانهای دیگــر بــه دنبــال مخاطــب تخصصــی
و رســانهای دیگــر بــه دنبــال مخاطــب محلــی؟ آیــا
انتخــاب دایــره مخاطبــان بــه نــوع مالکیــت دولتــی،
عمومــی ،خصوصــی رســانه بســتگی دارد یــا بــه نــوع
محتــوای یــک رســانه یــا موضوعــات آن؟ آیــا قــدرت
مالــی یــک رســانه تعییــن میکنــد کــه یــک رســانه
چــه وســعتی از مخاطبــان را مخاطــب هــدف خــود
بدانــد؟ حتمــا بایــد یــک رســانه ابتــدا محلــی و ســپس
ملــی و منطقــهای و بیــن الملــی باشــد؟ آیــا گســتره
جغرافیایــی یــا تعــداد مخاطبــان تعییــن میکنــد
کــه یــک رســانه «اعتمــاد» را ســرلوحه کار خــود

قــرار دهــد یــا «ســرعت» را؟ در کــدام دســتهبندی
مخاطبــان «صمیمیــت» مهمتــر اســت و در کــدام
یــک «رســمیت»؟ اینهــا ســؤاالتی اســت کــه هــر
مدیــر رســانهای بایــد از خــود و از همــکاران خــود
در رســانه بپرســد و بــرای آنــان پاســخهای معقــول
و منطقــی بیابنــد.
امــا ســخن اصلــی ایــن یادداشــت ایــن اســت کــه به
نظــر میرســد رســانههای مــا بــه فضــای بینالمللــی
نــگاه جــدی ندارنــد .نگارنــده منکــر تالشهــای
رســانههای حاکمیتــی ،دولتــی و حتــی بخــش
خصوصــی در ســطح فراملــی نیســت امــا میدانیــم
کــه همــه ایــن تالشهــا درخــور نــام ایــران و بــه ویــژه
در زمانــه گام دوم انقــاب اســامی نیســت .بیــش از
 ۴۰ســال از قطــع وابســتگی ایــران بــه قدرتهــای
جهانــی میگــذرد و بایــد کــم کــم مهیــای ارائــه
حرفهــای نــو ،معقــول و پیــش رونــده در فضــای
بینالمللــی شــویم .رســانهها در ســاخت تمــدن
آینــده اســامی نقــش مهمــی دارنــد و غفلــت از تربیــت
مدیــران رســانهای بــا نــگاه بینالمللــی ،ایــن مســیر
حتمــی را بــا دشــواریهای بســیار روبــرو خواهــد
کــرد .حتمــا در مســیر ســاخت تمــدن نویــن اســامی،
فقــط رســانههای دولتــی بازیگــر نیســتند و نیازمنــد
رســانههای مردمــی و خصوصــی در تمامــی حوزههــا
هســتیم ،امــا آیــا مدیــران رســانهای کافــی در اختیــار
داریــم؟ هــم اســاتید رشــته مدیریــت رســانه بایــد
نــگاه دانشــجویان و ضــرورت توجــه بــه ایــن مســئله
را متذکــر شــوند و هــم دانشــجویان بایــد بــا بــاور ایــن
مســئله ،بــه دنبــال جســتجو و علمآمــوزی در ایــن
حــوزه باشــند و هــم ایــن کــه خــط مشــیگذاران
و قانونگــذاران کشــور حمایتهــای الزم بــرای
اندوختــن تجربــه در کنــار کســب علــم را فراهــم کننــد.
ســؤاالتی کــه در ایــن یادداشــت مطــرح شــد ،فقــط
نقطــه شــروع ســؤاالتی اســت کــه هــر مدیــر رســانهای
بایــد از ســازمان تحــت مدیریــت خــود بپرســد و مســیر
آن را تعییــن کنــد.

