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فن آوری و مدیریت رسانه

   حميدرضا معيری*

هنگام�ی که در س�ال هزاروسيصدوهشتادوس�ه دکتر روش�ندل اربطاي�ی در مقاله ی چيس�تی مديريت 
رس�انه،آن را در هفت ديدگاه  معرفی بررس�ی کردند، در هيچ يک از اين ديدگاه ه�ا به مقوله ی فن آوری در 
رسانه نپرداختند. ايشان تالش کردند رابطه ی ميان رسانه و مديريت را با وجه قالب مديريتی بررسی نمايد. 
ليکن نکتهای که در پژوهش خود به آن پاس�خی نداده اند جايگاه فن آوری و به بويژه فن آوری اطالعات در 
رس�انه است. حال اينکه هرگز بدون فن آوری هيچ رسانه ای) رسانه به مثابه يک پديده ی مصنوع و هدفمند 
انتقال پيام( در جهان وجود نداشته اس�ت. هرچند که برخی تالش کرده اند با ارايه ی تعاريف فلسفی هوا را 
نيز رسانه بدانند ليکن با افزودن قيد »ساختگی« به رسانه تا اندازه ی زيادی می توان از گير افتادن در باتالق 
اين تعريف گريخت و همچنين قيد »شهرگانی«  بودن می تواند تا اندازه ی بيشتری برداشت ما از رسانه را به 

رسانه های امروزی نزديک کند.
ُجس�تار پيش رو نخست تالش می کند اهميت فن آوری را در رس�انه   بيان دارد و پس از آن يکی از مدل های 
معرفی ش�ده در مقاله ی روش�ندل اربطايی)1385( را توس�عه داده و به مدل ديگر برس�د ک�ه در آن نقش 

فن آوری آن گونه که شايسته است در رسانه ديده شود.

*مدير فن آوری رسانه
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فن آوری
 )Technolognv( فن آوری یا آنگونه که در زبان انگلیس��ی
در ریش��ه ی م��ادری خود، یونان، ب��ه معنای مه��ارت، هنر یا 
تردستی بکار برده می شده.  این واژه دویست سال است که بر 
س��ر زبانها افتاده، تا پیش از قرن  بیست و یکم، این واژه در زبان 
انگلیس��ی غیرمتداول بود.  این واژه پس از انقالب دوم صنعتی 
معروف به انقالب تکنولوژی، رایج ش��د. مساله ی اصلی اینجا 
است که مترجم ها هنگامی که از زبانهای اروپایی مانند آلمانی 
واژه ی )Technik( را ب��ه آمریکا می بردند می��ان این واژه و  
Technologie تمیز قایل نش��دند و ه��ر دو آن را به معنای 

تکنولوژی بکار بردند. 
رید بین، جامعه ش��ناس آمریکایی در سال1937 می نویسد: 
تکنولوژی ش��امل همه ی ابزارها، ماش��ین ه��ا و متعلقات آن، 
سالح ها، آالت کاربردی، خانه و خانه سازی،  پوشاک،  ، ارتباط 
ها  و وس��ایل حم��ل و نقل  و مه��ارت تولید و به��ره برداری از 
آن اس��ت.  نویس��ندگان مقاله های علمی امروزه برای تعریف 
تکنولوژی بیش��تر از کتاب "techniques de soi" نوش��ته 

استاد بزرگ فوکو ، بهره می برند.
تاریخ تکنولوژی از ساخت نخس��تین چرخ با روکش مفرغ که 
چهارهزار سال پیش توسط مردمان سرزمین ایران ساخته شد 
تا پا گذاشتن بر کره ی ماه توسط مردم آمریکا را شامل می شود. 
تکنولوژی همه ی ش��ئون زندگی بش��ر را در هم��ه دوره های 
تاریخی تحت تاثیر قرارداده اند تا جایی که برخی از دوره های 
زندگی بش��ری حسب تکنولوژی موجود در آن دوره نامگذاری 

شده اند. 
در قرن بیس��ت و یک��م اطالعات جای��گاه ویژه ی خ��ود را در 
جامعه آشکار کرد و افزایش حجم آن نیازهای تازه ای را فراهم 
آورد. نیاز به ف��ن های تازه ای برای ذخی��ره، بازیابی و انتقال و 
دس��تکاری اطالعات، پدید آمد. این شاخه ی تازه از تکنولوژی 
را تکنولوژی اطالعات  نامگذاری کردند. به عبارت دیگر کاربرد 
کامپیوتر در ذخیره، بازیابی و انتقال و دس��تکاری اطالعات را 

تکنولوژی اطالعات یا فن آوری اطالعات نامیدند. 
رس��انه های امروز هرگز نم��ی توانند خود را ب��دون فن آوری 
بازشناس��ی کنند. در گذش��ته نیز اوضاع به همین رویه بوده و 
هر آنچه از گذش��تگان به مثابه ی رس��انه ای ک��ه دارای پیامی 
مش��خص اس��ت- چه برای مردم روزگار پیش��ین و چه برای 

مردم امروز- به دست ما رس��یده خود از سطحی از تکنولوژی  
برخوردار بوده. برای نمونه گوی های گلی ایرانی- واکاویده در 
جغازنبیل خوزس��تان- که مربوط به بیش از پنج هزار و پانصد 
س��ال پیش بوده و به عنوان نخستین سامانه ی ذخیره ی دادی 
بشری شناخته می شوند ، خود از س��طحی از تکنولوژی عصر 
سفال برخوردار بوده اند. به خوبی مشخص است که در ساختن 
این گوی ها، نقش بندی برآنها و پختن و اس��تحکام بخشیدن 
به آنها بشر نخس��تین در کمال مهارت بوده. اگر این گوی های 
را نخستین رسانه های بش��ری در نظر بگیریم نقش تکنولوژی 
در آنها را به آس��انی می توان مشاهده کرد. همچنین زمانی که 
به کتیبه های زیگورات ها و یا سنگ تراشه های تخت جمشید 
می رسیم که به روش��نی می توان کارکرد اطالع رسانی آنها را 
دریافت، تغییر تکنولوژی را از س��اخت س��فال به تراش سنگ 
مش��اهده  می کنیم. تکنولوژی س��فال اجازه ی س��اخت نقش 
برجسته هایی به ارتفاع چند متر را نمی دهد. بنابراین می توان 
چنین اس��تنباط نمود که اگر در پنج هزار س��ال پیش از میالد 
نیز تکنولوژی سنگ تراش��ی اجازه می داد ش��اید قدیمی ترین 
رس��انه ی ذخیره س��ازی اطالعات بش��ر، یک گوی یا منشور 

سنگی بود.
بش��ر در قرن پانزدهم موفق به اختراع دس��تگاه چاپ شد تا به 
کمک آن بتوان از ابزاری مانند کاغذ برای س��اختن و عرضه ی 
رس��انه ای به نام روزنامه بهره برد. بی گمان اگر گتنبرگ بجای 
دس��تگاه چاپ می توانست دس��تگاهی برای انتش��ار امواج و 
بازنمایی آنها بس��ازد، رس��انه ای به نام رادیو پیش از رس��انه ی 
روزنامه پدید می آمد و مش��خص نبود سیر تحول رسانه به چه 

شکل پیش می رفت.

فن آوری اطالعات
قرن بیس��ت و یکم را به خاطر وجه قالب و اهمیت اطالعات، به 
نام عصر اطالعات می شناس��یم. امروز فن آوری های که در آن 
نیاز به ذخیره، بازیابی، دس��تکاری یا ارسال ارطالعات نباشد، 
کمتر می شناس��یم ی��ا از درجه ی اهمیت کمت��ری برخوردار 
هس��تند. موتور اتومبیل های نیز به کمک  رایانه های توکار  به 
ذخیره و ارس��ال اطالعات م��ی پردازند و هنگام نی��از اقدام به 

پردازش آن نیز می کنند.
چیستی رس��انه، اطالعات اس��ت. از هنگامی که یک داستان 
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در قرن بیس�ت و یکم 

اطالعات جایگاه ویژه 

ی خ�ود را در جامع�ه 

آش�کار کرد و افزایش 

نیازه�ای  آن  حج�م 

فراه�م  را  ت�ازه ای 

آورد. نیاز ب�ه فن های 

تازه ای ب�رای ذخیره، 

و  انتق�ال  و  بازیاب�ی 

اطالعات،  دس�تکاری 

پدید آمد. این شاخه ی 

ت�ازه از تکنول�وژی را 

اطالعات   تکنول�وژی 

به  نامگ�ذاری کردند. 

کاربرد  عبارت دیگ�ر 

کامپیوت�ر در ذخیره، 

و  انتق�ال  و  بازیاب�ی 

دس�تکاری اطالع�ات 

را تکنولوژی اطالعات 

یا ف�ن آوری اطالعات 

نامیدند. 

به س��ازمان وارد می ش��ود رس��انه نیاز دارد برای بازیابی های 
بعدی آن را به روش��ی سودمند ذخیره کرده و در صورت نیاز بر 
روی آن پردازش و دستکاری انجام دهد. پس از پایان فرآوری 
این اطالعات، رس��انه نیازمند راهی برای انتقال آن است. نیاز 
رس��انه به فن آوری اطالعات چنان اس��ت ک��ه هنگامی که از 
فن آوری در رس��انه صحبت می کنیم تم��ام توجه به فن آوری 
اطالعات معطوف می شود در حالی که این تلقی که طرفدارانی 
نیز دارد به طور کل درس��ت نیس��ت و بخ��ش بزرگی از قدرت 
رسانه های شماره یک دنیا در ابزارهای فن آوری غیر اطالعاتی 
ایشان است. برای نمونه داش��تن لنزهایی باکیفیت باال، »سی 
س��ی دی«   های باکیفیت و س��رعت مناسب، وس��ایل دفتر از 
تکنولوژی برتر ، تکنولوژی های چاپ، تکنولوژی های آموزش، 
هواپیماهای بدون سرنش��ین و با سرنش��ین به منظور تهیه ی 
خبر همگ��ی جنبه های غیراطالعاتی از فن آوری هس��تند که 

رسانه به آنها نیاز دارد.
ُجستار پیش رو نیز در نخستین تالش خود برای نمایش مدلی 
از مدیریت رسانه که در آن نقش فن آوری نه به عنوان یک ابزار 
بل به عنوان یک از ارکان اساسی مدیریت رسانه تنها مقوله ی 
فن آوری رسانه را که برای رسانه های کشورهای عقب مانده در 
دسترس تر است بررسی می کند و فن آوری در معنای عام خود 

را به آینده وامی نهد.

ماتریس مدیریت رسانه و فن آوری
در صورتی که کارکردهای اصلی رسانه را 

- خبر) اطالع رسانی(
- آموزشی
- تفریحی

- ترویجی)ارشادی(
در نظر بگیریم و کارکردهای اصلی مدیریت را 

- برنامه ریزی 
- سازماندهی 

- هدایت 
- کنترل

بدانیم، ماتریس زیربدست می آید. 

کارکردها رسانه
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xxxxترویجی)ارشادی(

این ماتریس به خوبی علم ت��ازه ای که خود حاصل برخورد دو 
حوزه ی گوناگون است را نشان می دهد. به این ترتیب تصمیم 
گیرندگان می دانند با نه حوزه ی تصمیم گیری مدیریت رسانه 

روبرو هستند.
مدیریت رس��انه چیزی فرات��ر از تصمیم گی��ری در خصوص 
چگونگی اداره ی ارکان سازمان و تصمیم گیری برای پذیرفتن 
یا نپذیرفتن مس��ولیت انتش��ار ی��ک محتوا اس��ت. چیزی که 
رسانه های برتر را از رسانه های معمولی جدا می کند توانمندی 
مدیران در بهره برداری از فن آوری بویژه فن آوری اطالعات در 
تولید و انتشار محتوا است. شاید به جرات بتوان گفت اگر تفکر 
تکنولوژی محور و مدیریت تکنولوژی-بلد رس��انه ای مانند بی 
بی س��ی را از آن بگیریم عمال آن رسانه را به سازمانی با کیفیت 
صدای و س��یمای جمهوری اسالمی تبدیل کرده ایم و با توجه 
به اینکه از حمایت دولتی کافی نیز برخوردار نیس��ت عمال آن 
را تعطیل کرده ایم. چیزی که رس��انه ی بی بی سی را قدرتمند 
و تاثیر گذار می کند تنها تفکر انگلیسی مدیران آن در استثمار 
کارکنان و توانایی در حیله گری و نیرنگ بازی س��نتی ایشان 
در امر خبر نیس��ت بلک��ه توانایی اس��تفاده از تکنولوژی بویژه 

تکنولوژی اطالعات است.
مقایس��ه در روش پخش زنده میان این س��ایت و تنها رسانه ی 
بروکست ایران تفاوت میان شناخت تکنولوزی در دو رسانه را 
به خوبی نشان می دهد که بی بی سی در روش انتشار محتوا بر 
روی وب افزون بر توانایی در بهره برداری از فن آوری اطالعات 
از »دانایی«نیز برخوردار است. یک نمونه از آن روش کدگذاری 
جریان داده  اس��ت که به خیلی خوب مساله ی کپی رایت را هم 

مدنظر قرار داده.
بحث در اهمیت فن آوری در رس��انه فرات��ر از مجال این مقاله 
است. پس از اثبات این اهمیت نیاز است جنبه های فن آوری را 
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به دقت واکاوی کرده و بعد س��ومی برای این ماتریس دوبعدی 
ایجاد کنیم که در آن جنبه های فن آوری در رس��انه را نیز مورد 

توجه قرار دهیم.
یافت��ن تعریف درس��تی از فن آوری ک��ه بتوان ب��ه کمک آن 
کارکرده��ای اصلی آن در رس��انه را مش��خص ک��رد نیازمند 

بررسی های دقیق و موشکافانه و گاه شاید سنت شکن باشد.
تلقی نادرس��ت از ف��ن آوری و بکار نبردن این فن در رس��انه ها 
موجب شده که صحبت کردن از فن آوری به آسانی امکان پذیر 
نباش��د، برای نمونه هنگامی که از فن آوری صحبت می ش��ود 
همه ی رس��انه های کش��ور از نرم افزاره��ای گوناگون گردش 
محت��وا بهره می برن��د. حتا برخی از ایش��ان از ن��رم افزارهای 
تولیدی خود برای اداره ی رس��انه و محت��وای آن بهره برداری 
می کنند از این جهت باز هم با رس��انه های تراز اول دنیا برابری 
می کنند لیکن این تلقی از دید نگارنده نادرس��ت بوده و نیاز به 

بازنگری اساسی دارد.

کارکردهای اصلی فن آوری اطالعات در رسانه 
فن آوری اطالعات در رسانه ها عمدتا به پنج منظور اصلی مورد 

استفاده قرار می گیرند
1- گردآوری

2- پاالیش
3- پردازش

4- تولید
5- توزیع

کارکرده��ای اصل��ی فن آوری اطالع��ات در همه س��ازمان ها 
کمابیش چنین کارکردهایی خواهند بود هرچند ممکن است 
در س��ازمان هایی که به ص��ورت تخصص��ی کار آنها فن آوری 
اطالعات اس��ت این مفاهیم کمی به چالش کش��یده ش��وند. 
رس��انه های بدون ش��ک هم��واره از فن آوری اطالع��ات برای 

رسیدن به این پنج مقصود مهم استفاده می کنند.
گ��ردآوری اطالع��ات به کم��ک ابزارهایی مانن��د ، ربات های 
وب پیما، یا ابزارهایی که اطالعات دریافت ش��ده از انس��ان را 
به منظور انج��ام فعالیت ها یا بازیابی های بع��دی در ابزارهای 
ذخیره س��ازی، ذخیره م��ی کند، انجام می پذی��رد. پس از آن 
که داده ی نخس��تین ثب��ت گردید برای درک بهت��ر آن نیاز به 

پاالیش هست.
پاالیش امکان ساخت نماهایی تازه از داده  ی اولیه را می دهد 
تا درک آن برای انس��ان آسان ش��ود. می توان گفت ماشین  ها 
نیز برای آنکه از پس پ��رداز داده های بزرگ بر بیایند از همین 
تکنیک بهره می برن��د. به هر رو پاالیش یک��ی از کارکردهای 
اصلی صنعت رس��انه اس��ت. هیچ س��ایت انتش��اری ای بدون 
پاالی��ش نمی توان��د کار کند و ب��دون پاالیش اخبار رس��یده 
هیچ میز خبری قادر به تولید نیس��ت ) این گفته تنها ش��امل 
رسانه های تراز اول می شود( هدف از پاالیش داده آماده سازی 

برای پردازش مورد نظر است.
پردازش خواه ماشینی باشد خواه انسانی زمانی ممکن خواهد 
بود ک��ه داده های پاالیش ش��ده ب��رای انج��ام آن در اختیار 
پردازشگر قرار گرفته باشند. داده هایی که خوب پاالیش شده 
باش��ند به آس��انی پردازش می گردند و ب��رای تولید اطالعات 

آماده می شوند. 
تولید در رسانه صرفا تولید اطالعات نیست که اگر چنین باشد 
خروجی پردازش الزاما اطالعات است. آنچه در این مقاله تولید 
خوانده می شود تولید داس��تان یا خبری است که رسانه آن را 
به عنوان محصول خود بازشناسی می کند و تالش می کند آن 

را از کانال های انتشاری خود توزیع نماید.
توزی��ع قدرت بی بدیل رس��انه اس��ت. توزیع جایی اس��ت که 
رسانه ها را از یکدیگر متمایز می نماید. قدرت رسانه درست به 
اندازه ی قدرت توزیع آن است. برای نمونه تلویزیون انحصاری 
در یک کش��ور می تواند تاثیر عمیقی بر مخاطبان بی چاره ای 

که ناگزیر به تحمل آن هستند، بگذارد.
کاوش��ی ژرف تر در رس��انه ها می تواند ابعاد ای��ن کارکردها را 
بیش از پیش مشخص کرده و نمونه های عینی از آن به نمایش 
بگذارند. در هریک از پنج کارکرد یاد شده سازمانهایی فعالیت 
م��ی کنند به به صورت خاص کارش��ان را ب��ر روی یکی از این 
کارکردها متمرکز کرده اند. هرچند با بررسی های موشکافانه 
تر به روش��نی حضور کارکردهای دیگ��ر را نیز می توان در آنها 
دریافت لیکن هرکدام تمرکز خود را ب��ر یکی از این کارکردها 

بنا کرده اند و به آن مشهور شده اند.

گردآوری
 برای نمونه به س��ایت news360.com  اقدام به گرد آوری 
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گ�ردآوری اطالع�ات 

ابزارهایی  ب�ه کم�ک 

مانند ، رب�ات های وب 

پیما، ی�ا ابزارهایی که 

اطالعات دریافت شده 

از انس�ان را به منظور 

انج�ام فعالیت ه�ا ی�ا 

بع�دی  بازیابی ه�ای 

در ابزاره�ای ذخی�ره 

س�ازی، ذخی�ره م�ی 

کند، انجام می پذیرد. 

پ�س از آن ک�ه داده ی 

نخس�تین ثبت گردید 

ب�رای درک بهت�ر آن 

نیاز به پاالیش هست.

پاالیش امکان ساخت 

نماهایی ت�ازه از داده  

ی اولیه را م�ی دهد تا 

درک آن برای انس�ان 

آسان ش�ود. می توان 

گفت ماش�ین  ه�ا نیز 

ب�رای آنک�ه از پ�س 

پرداز داده های بزرگ 

ب�ر بیاین�د از همی�ن 

تکنیک بهره می برند.

اخب��ار در س��طح وب می نماید و ب��ه خوانندگان خ��ود اجازه 
می دهد از درگاه این سایت پایش��گر خبرهای منتشر شده در 
وب باشند. هرچند این سایت سایر کارکردهای اصلی فن آوری 
اطالعات را نیز  ب��ا خود دارد لیکن به عنوان نماینده ی کارکرد 

گردآوری اطالعات برگزیده شده است.

پاالیش
در جهانی که اطالعات در آن به صورت نمایی رش��د می کنند 
همواره ابزارهایی نیاز است تا پاالیشگر این داده ها برای انسان 
باش��ند. هرچند همه ی مفهوم پاالی��ش در مثالی که در پیش 
 Google news خواهید داشت نمی گنجند لیکن می تواند
را ب��ه عنوان نم��ادی از فیلتر کنندگان اطالع��ات در عرصه ی 
رس��انه معرفی کرد. این س��ایت با پایش بی��ش از چهارهزار و 
پانصد منبع خبری معتبر دنیا افزون ب��ر گردآوری خبر آنها را 
در پاالیه های مناس��بی به کاربر خ��ود عرضه می کند. هرچند 
این س��ایت خود را خود را ی��ک جمع کنن��ده  ی خبر نامیده 
لیکن امکانات فیلتر کنندگی آن چنان کارآمد و برجسته است 
که ما را بر آن داش��ت تا این س��رویس را به عن��وان نماینده ی 

پالیش گرها دسته بندی کنیم.
نماینده ی دیگر این گروه س��ایت percolate.com  اس��ت 
که تا پیش از تغییرات اساس��ی در استراتژی های خود، امکان 
پاالیش اخبار بر اس��اس سلیقه کاربر را به او می داد هرکاربر به 
صورت مستقیم یا غیر مس��تقیم تعیین می کرد که چه سلیقه 
ای دارد و این س��ایت اخبار پاالیش ش��ده و متناسب با همان 

سلیقه را در اختیارش قرار می داد.

پردازش
پیدا ک��ردن نماین��ده ای برای این دس��ته از فعالی��ت ها کار 
دش��واری اس��ت چراکه پرداز به صورت ضمنی اس و اس��اس 
همه ی فعالی��ت های فن آوری اطالعات اس��ت و به س��ختی 
می توان فعالی را در عرصه رس��انه پیدا کرد که کاربرجسته ی 
آن پردازش خبر باش��د. س��ایت opencalais.com یکی از 
تارنماهایی اس��ت که تالش می کند تا با پ��رداز متن های وب 
آن ها را در دس��ترس تر قرار دهد. این سایت هویت های پنهان 
در مت��ن را پیدا کرده و آن ها را از یک رش��ته ی س��اده به یک 
مفهوم مش��خص و برجسته تبدیل می کند. این کار را به کمک 

یک پردازش��گر قدرتمند زبان طبیع��ی و بانک های اطالعاتی 
بزرگ خود انجام می دهد.

تولید
تولید محتوا از س��وی کارب��ران غیر حرفه ای چندان توس��عه 
یافته که س��ایت هایی وظیفه ایجاد اب��زار الزم برای کمک به 
تولید این محتوا را فراهم آورده اند. از امکان س��اخت کمیک ها  
اس��تریپ ها، کارتون ها و ترول ها تا امکان مش��ارکت در تولید 
محتوای سایت مانند سایت های پاستبین  همگی امکان تولید 

را به کاربران خود می دهند.

توزیع
یوتیوب به عنوان ش��ناخته ش��ده تری��ن و پرکاربردترین وب 
س��ایت برای انتش��ار و توزیع محتوا حتی در کش��ورهایی که 
اس��تفاده از آن ممنوع است شناخته می شود. وجه برجسته ی 
این س��ایت توزیع محتوایی اس��ت که کاربران فراهم کرده اند. 
کانال های انتش��اری امکان دنبال کردن یک فرد یا یک کانال، 
پیشنهاد کردن ویدیوهای مرتبط و ... امکاناتی هستند که این 

غول توزیع در اختیار مخاطب خود قرار می دهد.
در پایان م��ی توان ماتریس زی��ر را به عنوان پای��ه ای نو برای 
مدیریت رس��انه در نظ��ر گرفت. ای��ن ماتریس یک��ی از ابعاد 
ف��ن آوری- فن آوری اطالع��ات- را به میدان مدیریت رس��انه 

چونان مولفه نهادین این عرصه وارد می نماید. 


