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مدیریت رسانه و سازمان های خالق
دکتر محمود اسعدی ▪

دبیر علمی

کارکنان آن  که مدیران و  در یک سازمان خالق1 بایستی خالقیت در اجزا و ارکان آن نهادینه شده باشد، به این معنی 
سازمان از توانایی ذهنی الزم برای خلق و ارائه ایده های جدید برخوردار باشند.

هم چنین »تغییرات و تحوالت« در سازمان رسانه ای خالق »ارزش« تلقی شده و نه فقط مقاومتی در برابر آن دیده 
نمی شود بلکه تغییرات فرصتی برای تعالی و تکامل سازمان قلمداد می گردد.

قالب  در  مناسب  سازمان دهی  با  تنها  است،  مرتبط  مستقیم  به طور  جامعه  اساسی  مسائل  با  تلویزیون  که  آن جا  از 
سازمان های چابک2، سازمان یادگیرنده3، سازمان اثربخش4، سازمان توانمندساز5 و در نهایت سازمان خالق قادر به فهم 
ح مسائل جامعه است و این مستلزم ایجاد سازمان هایی با مشخصات فوق است تا بتواند در جلب و جذب  و درک و طر

که باالترین امتیاز را در رشته های خود به دست آورده اند، موفق شود. کارا  نخبگان به عنوان انسان های خالق و 
توانمندسازی نیروی انسانی تداوم حیات سازمان ها را ممکن می سازد و این نکته در سازمان های رسانه ای در اولویت نخست 

است. سازمان توانمندساز در رسانه نه فقط در پی افزایش اختیارات کارکنان بلکه به دنبال ارتباط مستمر و مؤثر با نخبگان است.
ارتباط  برقراری  این پژوهش بدان اشاره شد، عدم وجود مهارت های  که در  از جمله مشکالت مدیران صدا و سیما 
اغلب نخبگان تشکیل چنین  و  بازمی داشت  راهبردی  از شرکت در شوراهای  را  که نخبگان  انتقادی« بود  نبود »تفکر  و 
کارایی مناسب دارند زائد می دانستند. ساختار غلط سازمان »تلویزیون«  که معمواًل در بسیاری از سازمان ها  شوراهایی را 
که هرمی و غیرمنعطف است در ایجاد چنین فضایی نقش داشته است. در سازمان رسانه ای، بایستی به »غنی سازی  نیز 

ع اعطا شود. کارکنان اختیارات و مسئولیت های متفاوت و متنو که به  شغلی« نیز توجه شود، به این معنی 
بودند، در  گله مند  از سوی مدیران  نو  ایده های  استقبال  از عدم  بررسی داده های تحقیق مشاهده شد نخبگان  در 
کار اصلی این گونه  گر در تعداد سازمان های یادگیرنده باشد بایستی یادگیری مستمر در دستور  حالی که سازمان رسانه ای ا
که با استعاره مورگان تحت عنوان سازمان به عنوان مغز6 بدان اشاره می کند. بر این  گیرد. همان نکته ای  سازمان ها قرار 

کنش سریع و جمع آوری و پردازش اطالعات جدید مهم ترین وظیفه سازمان ها است. کنش و وا اساس 
سازمان های  کارکرد  مهم ترین  اجتماعی  سازه  یک  به عنوان  »اثربخشی«  یکم  و  بیست  قرن  دهه  دومین  در  کنون  ا
که پیش از آن که »فرایندمحور« باشد، »انسان محور« است و در سازمان تلویزیون »اعتماد« مخاطب است  رسانه ای است 
که اثربخشی را تضمین می کند و اعتماد زمینه »اعتبار« را فراهم می نماید و این همه »مشروعیت« رسانه را سبب می شود؛ 
که »انسان« در رأس امور باشد نه تکنیک و ساختار  گونه ای  بنابراین سازمان اثربخش رسانه ای بایستی انسان گرا باشد، به 

1	 .Creative	organization	

2	 .Agile	organization

3	 .	Learning	organization

4	 .Effective	organization

5	 .Empowering	organization

6	 .The	Brain	metaphor	of	organization
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و مقررات ثابت اداری و این جز با جذب و نگاهداشت نخبگان میسر نیست.
کنونی تلویزیون ایران  که اشاره شد در سازمان  که زمینه ایجاد چنین موقعیتی با مختصات و ممیزاتی  روشن است 

کرد؟ وجود ندارد. پس راه حل چیست و چه باید 
در رشته های مختلف  استاد و صاحب نظر  با ده ها  گفت وگو  و  این تحقیق  از  اینجانب پس  آن چه در ذهن و ضمیر 
که مایل به شرکت در این پروژه پژوهشی نبودند، می رسد دو نکته اساسی است؛ نخست ویرایش، پیرایش  علوم انسانی 
تنها در  تبدیل شود  و دانش بنیان  که به سازمانی چابک  گونه ای است  به  کنونی  تلویزیون  تلطیف سازمان  و  و تعدیل 
این صورت است که شانس بقا و توان رقابتی خواهد داشت؛ چرا که در سازمان چابک، قابلیت، شایستگی، سرعت همراه با 
ک عمل است. دوم ضرورت رقابت -حتی صوری- با ایجاد شبکه های خصوصی و مستقل است.  دقت و برون سپاری مال

با عنایت به نتایج این پژوهش دانشگاهی، نکات ذیل شایسته تأمل است: 
که دیگر امکان  کرد  گزیری از تلویزیون خصوصی یا مستقل نیست. دیر یا زود شرایط آن چنان تغییر خواهد  گریز و   .1
گزارش های محققان و مدیران رسانه ملی نیز مشهود است. در این صورت  کنونی مسیر نباشد و عالئم آن در  تداوم روند 

کسی متضرر خواهد شد؟ چه 
گرفته شده بود دیگر عماًل وجود ندارد. رسانه  که از ابتدا به عنوان امتیاز اساسی برای رسانه ملی در نظر  2. »انحصار« 
کاماًل آزاد و رها هرچه می خواهند در  که شبانه روز بی قیدوشرط  ملی حاال با صدها شبکه ماهواره ای و اینترنتی مواجه است 

فرم و محتوا تولید و پخش می کنند و اقدامات قانونی برای مقابله با آن نیز چندان موفق نبوده است.
3. تقریبًا اغلب صاحب نظران مدیریت رسانه، ارتباطات، جامعه شناسان، روانشناسان و اهالی فرهنگ و هنر و حتی 
برخی مدیران رسانه ملی به طور کلی برنامه های تولیدی شبکه های فعلی را کم تأثیر می دانند و این در حالی است که برخی 

کیفیت و اقبال خوبی برخوردار است. گزارش و ترکیبی از  برنامه های تولیدی در قالب مستند و سریال و 
4. رسانه ملی با علم به این واقعیت عظیم و با وجود منع قانون اساسی تمهیدات متفاوتی اندیشید که ایجاد تلویزیون های 

»تخصصی« از جمله آن ها است. شبکه های ورزش، نمایش، فیلم، کودک، فرهنگ و استانی در این زمینه مثال زدنی است.
5. با نگاهی به برنامه های ماهواره ها و به اصطالح رقبای رسانه ملی به این واقعیت پی می بریم که اغلب آن ها چندان 
کیفیت و محتوای عالی برخوردار نیستند. نیروهای فعال در این شبکه ها از نظر سواد رسانه ای و معلومات حرفه ای و  از 
که برخی از آن ها پیشتر در رسانه های داخلی  کارکرد و عملکرد چندان وجه تمایزی با نیروهای داخلی ندارند؛ چرا  نحوه 
در مشاغل پایین تر رسانه ای مشغول به کار بوده اند و جزو افراد معمولی تلقی می شدند، هم چنین مدیران این رسانه ها نیز 
کار آنان به طور عملی اعمال  گر نظام رسانه ای و دانش مدیریت رسانه در محیط  واجد تمایزات خاص نبوده و نیستند و ا
کسی قادر است استعداد، مهارت و دانش هزاران فعال رسانه ای در  که بودند! چه  نمی شد همان آدم های سابق بودند 
تا فعالیت ها فرم و شکل  کند؟ بی تردید محدودیت ها و شرایط ویژه ایجاب می کند  را آشکار  رسانه ملی و دیگر رسانه ها 
که در حوزه رسانه  کند و اتفاقًا برخی خالقیت ها در اعمال محدودیت ها پدید می آید شاید به همین دلیل کسی  دیگری پیدا 

کرده باشد در دیگر محیط ها موفق تر خواهد بود. ملی مدیریت یا فعالیت 
گذار طی شود تا بتوان شاهد تلویزیون های مستقل  6. با توجه به موقعیت فعلی، به نظر می رسد بایستی یک دوره 
برخی  سرپرستی  تحت  هنر  و  فرهنگ  و  علم  مضامین  با  تلویزیون هایی  داد  اجازه  می توان  بدین روی  بود.  خصوصی  و 
نه  و هنر،  آن در حیطه فرهنگ  که حدود  کند  فعالیت  نهادهای علمی-آموزشی  مثاًل  یا دولتی  نیمه دولتی  سازمان های 
سیاست باشد سازوکار فعالیت این گونه شبکه ها چون مدیران مسئول مطبوعات و دیگر رسانه های مکتوب خواهد بود. در 
این صورت شاید بتوان تا رسیدن به جو رقابتی مطلوب ضمن آماده سازی بخش منفعل جامعه علمی-فرهنگی محیطی 
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کار این نهادها با  گذاری شبکه های مستقل و نحوه  مناسب تر برای فعالیت رسانه ای فراهم ساخت. بی گمان چگونگی وا
گسترده دانشگاهی -که برخی پایان نامه ها بدان پرداخته اند- و لحاظ جوانب مختلف آن میسر خواهد  انجام تحقیقات 

که رسانه ملی خود پیش قدم شود. بود در این راه مناسب است 
ح تأسیس  کرده است و »انحصار« عماًل از بین رفته است، رسانه ملی خود باید جلودار طر ع« تغییر  که »موضو کنون  7. ا
ح ها و برنامه های خالقانه بپوید و ببالد در غیر این صورت  تلویزیون های مستقل و خصوصی باشد تا بتواند در جدال با طر
کند. به زعم پیاژه محیط تابع ساخت درونی است؛  گر برنامه های جذاب و ابتکاری تولید  کرد حتی ا روزبه روز افول خواهد 
که تبدیل به خرگوش می شود! »رقیب« حقیقی نیاز هر  کلم است  کلم نمی شود این  کلم می خورد تبدیل به  خرگوش وقتی 

که تحت مدیریت یک سیستم است میسر نیست. ع شبکه هایی  رسانه پویا است و این با تنو
در دو دهه اخیر گسترش و شعاع عمل رسانه ها چنان پردامنه و متنوع شده است که در رشته های مناسب دانشگاهی و تربیت 

نیروهای جدید در عرصه روابط بین الملل و ارتباطات و نیز چگونگی اقناع مخاطبان امری ضروری و الزم تلقی شده است.
که تا چندی پیش نامی از آن ها در  کنون چندین رشته تازه در اروپا و آمریکا و ایران در حال پذیرش دانشجو هستند  ا
که چندی است  حوزه تعلیم و تربیت دانشگاهی نبود. رشته مدیریت رسانه از جمله این رشته های مهم و اساسی است 
ع و شتاب روزافزون منابع و  در سطح دکتری و فوق لیسانس در ایران نیز دانشجو می پذیرد؛ اما نو بودن این رشته و تنو
در  این رشته  تدریس  با چالشی جدی مواجه ساخته است. علی رغم  را  آن  و مدیریت  رسانه  تعریف چندوچون  مصالح، 
دانشگاه های تهران، عالمه طباطبایی )ره(، صدا و سیما و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، هنوز سرفصل ها و منابع 
الزم تهیه و تدوین و معرفی نشده است. آیا رشته مدیریت رسانه با دیگر رشته های رسانه مثل ارتباطات، روزنامه نگاری و 
غ التحصیالن آن  مدیریت تمایز اساسی دارد و یا تنها وجهی از آن را پررنگ می سازد؟ ویژگی اصلی این رشته چیست و فار

کرد؟ چه نیاز فروخفته ای را برطرف خواهند 
کنند؟ کسانی قادرند و باید در این حوزه تحصیل، تدریس یا تحقیق  چه 

آیا آن ها نیز باید چون دانشجویان دیگر رشته های مرتبط دروس جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت، روان شناسی و 
مردم شناسی را بخوانند و بدانند؟

ح این رشته چه توجیهی دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها تا حدی به روشنایی مباحث  در این صورت طر
کرد. کمک خواهد  دانشگاهی 

مدیریت رسانه چیست و چه باید انجام دهد تا به عنوان یک رشته دانشگاهی به طور مستقل بتواند پایدار بماند و 
کند؟ اهالی رسانه و مدیریت را جذب و جلب 

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید تفهیم شود چه رشته ای هم تراز یا همسان با آن وجود دارد و مطالعات آن ها در 
زمره این رشته نیست. به دیگر سخن، چه دروسی شامل مدیریت رسانه نمی شوند و چه رشته هایی علی رغم ارتباط علمی 
از فرط تکرار مالل آور  یادآوری آن  کافی تعریف شده اند و  کار این رشته نیست. دو واژه مدیریت و رسانه به قدر  در حوزه 
است؛ اما برای روشن سازی بحث فقط منظور اصلی از تعریف مدیریت و رسانه ارائه می شود تا تداوم مبحث امکان پذیر 
تأثیرگذاری داشته  و  ارتباط  امکان  که  یا حقوقی  به هر شخص حقیقی  و »رسانه«  با دیگران  کار  یعنی  شود. »مدیریت« 
ارتباطات، مدیریت و روزنامه نگاری شامل  اعتبار رشته های روابط عمومی، جامعه شناسی،  باشد اطالق می شود. بدین 

گرچه به شدت مرتبط با این رشته اند. تعریف ما از مدیریت رسانه در همین حوزه قابل ارائه است: این مقوله نمی شوند، 
کار با دیگران به منظور تغییر رفتار ذهنی و جسمی مخاطب از طریق رسانه.

که چرا رشته هایی چون روزنامه نگاری، ارتباطات، جامعه شناسی، روابط عمومی با این رشته  کنون روشن می شود  ا
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مأنوس اند. حتی فراتر از آن تمام رشته های مختلف علوم انسانی مثل فلسفه، ادبیات، معارف و الهیات و هنر به شدت 
مخاطب  بر  تأثیرگذاری  به منظور  آن ها  هماهنگی  و  رشته ها  این  متخصصان  توانایی  از  استفاده  بی گمان  نیازند.  مورد 
که واضعان رشته مدیریت رسانه در پی تحقق آنند. نکته مهم در این میان خصلت  کار ساده ای نیست. همان هدفی 
که با آثار و افکار انسان ها مرتبط است و در این جا رشته روان شناسی به خصوص رشته روان شناسی  انسانی این رشته است 
اجتماعی به شدت به کار می آید. پس باید انسان ها را ابتدا خوب شناخت، نیازهایشان را فهمید، آنگاه برای نفوذ و هدایت 
تاریخ، تمدن  به جغرافیا،  توجه  و  بومی سازی  کرد. همین جا ضرورت  و سازمان دهی  برنامه ریزی، هماهنگی  آنان  افکار 
ک عمل قرار داد و بر اساس آن  کشورها را مال خ می نماید. نمی توان تحقیقات مربوط به مردم دیگر  و فرهنگ آدمیان ر
کاربردی و جزئی  گرچه استفاده از تجارب آنان بسیار مطلوب است. بدین ترتیب ضرورت تحقیقات  کرد،  تصمیم گیری 

کسانی قادر به این امور هستند؟ که چه  کشور روشن می شود؛ اما سؤال این است  و موردی از مناطق و محالت مختلف 
اما دانشجویان رشته  که واجد چنین صالحیتی هستند،  این دانشجویان رشته مدیریت هستند  شاید در وهله اول 

مدیریت بایستی چه ویژگی هایی داشته باشند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند؟
بتوانند  تا  باشند  دارا  باید  ویژگی هایی  رشته چه  این  استادان  کنیم  مشخص  است  الزم  بدین سؤال  پاسخ  از  پیش 
که تنها مدرک دکتری این رشته را دارا هستند  کسانی  کنند و سؤال اساسی تر این که آیا  دانشجویان خود را در این امور یاری 

کنند؟ کاری هستند یا دیگر افراد نیز ممکن است نقشی در این میان ایفا  قادر به چنین 
ح اند: گروه در سطح مدیریت سازمان های رسانه ای مطر کنون سه  گفت ا به اشاره می توان 

ج به طور تخصصی در این حوزه مشغول اند. 1. استادانی که با اخذ مدرک PH.D در رشته مدیریت رسانه از داخل و خار
که سال ها است در مصدر امور رسانه ای صدا و سیما، مطبوعات، اینترنت و... به هدایت افکار عمومی و  2. مدیرانی 

کرده و می کنند. مدیریت رسانه ای مبادرت 
کادمیک و تجربی تخصص  3. افرادی که به طور توأمان در حوزه مدیریت رسانه هم در عمل و هم در نظر در دو حوزه آ

کرد تا این رشته بالنده، پویا و پایا شود. کارآمدند و باید از آن ها به خوبی استفاده  دارند. بی تردید این افراد 
کنون که در آغاز راهیم، کدام گروه قادر به هدایت دو گروه بعدی هستند، به نظر می رسد گروه سوم ابتکار عمل بیشتری  اما ا
دارد. حال به پرسش نخستین برگردیم که چگونه دانشجویی مورد نظر است تا بتواند تحصیل و یا تحقیق کند و به بومی سازی این 
گیری مفاهیم کالسیک در حوزه تجربی هم دستی بر آتش داشته باشد؟ دانشجویی که  رشته کمک نماید. شاید کسی که عالوه بر فرا
از حوزه عمل به کلی دور است و در هیچ یک از حوزه های رسانه ای صاحب تجربه نیست چگونه می تواند موثر واقع شود؟ او باید هم 
بخواهد هم بتواند از عهده این مهم برآید! خواستن با عشق مفرط به کار کردن و تالش مداوم در حوزه ای که تنوع و سخت کوشی 
و مبارزه سرفصل اصلی دروس عملی آن است و توانستن با علم و تجربه به چنگ می آید. بدین روی در پذیرش دانشجویان این 
رشته تنها نیاز و نمرات عالی مالک نیست! عالقه و روح و روان زالل و اندام فیزیکی مناسب نیز مورد نظر است! کسی که جثه نحیفی 
دارد، زود خسته می شود و یا تناسب اندامی ندارد و از مواجهه با مردم بیمناک است چگونه می تواند با دیگران کار کند؟ پس پذیرش 
این دانشجویان مثل خلبانی، مهارت و جسارت و سالمت نیز می طلبد؛ بنابراین باید به حوزه کاربردی نزدیک و به رشته هایی مانند 
MBA که در حوزه کسب وکارند، اما با ظرافتی بیشتر و دقیق تر توجه کرد. حال می توان گفت دانشجویی با ممیزات فوق قادر است 
به تحقیقات بومی رسانه ای کمک کند. هم چنان که استادان این رشته با توأمانی دانش و تجربه به راهنمایی مفید و مؤثر چنین 
دانشجویانی خواهند پرداخت. در این راه به مدیران رسانه ها در حوزه مطبوعات و صدا و تصویر مبادرت خواهد شد. تنها در چنین 

موقعیتی می توان امید داشت رشته مدیریت رسانه بپوید و بپاید و از دام ابهام و ناشایستگی برهد.
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که از مدیریت رسانه شده بسیار زیاد و بسیار قابل مطالعه است؛ اما با اطمینان می شود  تعداد تعاریفی 
کاربردی و جامع ومانع باشد از مدیریت رسانه وجود ندارد؛ اما با عنایت به  که علمی و  که هنوز تعریفی  گفت 
که در تعاریف متفاوت وجود دارد از جمله به کارگیری اصول علمی علم مدیریت در  مفاهیم و عناوین مشترکی 

کارایی است. کارگروهی و باال بردن  حوزه رسانه و باال بردن میزان تولید و هم چنین هدایت 

اما در حوزه رسانه، نقد بحث مخاطب سنجی مدیر رسانه را مجبور می کند که غیر از علومی که به آن اشاره شد 
در حوزه هایی مثل مخاطب پژوهی و هم چنین بحث عرضه و تقاضای یک محصول رسانه ای بسیار فعال باشد.

که مدیریت رسانه در هر سه دوره مدیریت یعنی دوره پیشاصنعتی،  ما به طور مشخصی می توانیم بگوییم 
دوره صنعتی و دوره پساصنعتی )مدرنیته( وجود داشته است؛ مدیریت رسانه در زمانی حوزه فعالیتش رادیو 
بوده و تبدیل  شده به تلویزیون و در حوزه های بعدی وارد حوزه ماهواره می شود و در حال حاضر شبکه های 
که نوعی  کتاب و بازی های رایانه ای. به عبارتی تمام انواع رسانه می طلبد  اجتماعی و هم چنین تولید فیلم و 
که در این  مدیریت داشته باشند و به کارگیری اصول مدیریتی در این حوزه ها، حوزه های مختلفی را می طلبد 
که بسیار حائز اهمیت  حوزه ها شامل بحث بازاریابی، جامعه شناسی، اقتصادی و مدیریت بازرگانی و آن چه 

است درک مفهوم اقتصاد سیاسی است.

دکتر سید وحید عقیلی ▪
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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در  توانمند  نیروهای  از  بتوانیم  باید  یعنی  مخاطب؛  اقناع  به منظور  دیگران  با  کار  یعنی  رسانه  -مدیریت 
عرصه های مختلف علوم انسانی، علوم فنی و حتی علوم پزشکی، مهارت ها و فنون و غیره در جهت اقناع 

کنیم. کار را بکنیم ما مدیریت رسانه را توانسته ایم اعمال  گر توانستیم این  کنیم، ا مخاطب استفاده 

از طریق خالقیت  اثربخشی و پویایی ویژگی سازمان های رسانه ای است.  کارایی،  با  هم زمانی یادگیری 
یعنی مدیر رسانه باید مدام در پی خالقیت باشد. دو شیوه در این زمینه وجود دارد. ما باید یا استفاده ارزشی 
کنیم؛ اما در  کنیم و بهترین را انتخاب  گزینه ها را برآورد  گزینشی یعنی این که ما بیاییم  گزینشی. شیوه  بکنیم یا 
کنیم؛ بنابراین مدیر رسانه باید در پی  گزینه ای نداریم، ما راهی نداریم و باید راهی ایجاد  شیوه ارزشی ما اصاًل 

خالقیت و ایجاد راه جدید باشد.

که باید ارزشی باشد، مثاًل یک مدیر سطح باال باید مسائل دینی را  درباره رشته مدیریت بعضی ها برآنند 
خوب بداند، مسائل سیاسی را خوب بفهمد و مسائل تاریخی را درک و مسائل اجتماعی را هضم بکند و... 
کارش  که بتواند  کارش را بلد باشد. مدیری باشد  که  البته این یک بعد درست است؛ اما این مستلزم آن است 
گر قبولش نداشته باشند به صورت صوری از او پیروی  کند و دیگران هم او را قبول داشته باشند، ا را هدایت 
هم  و  مدرسان  هم  که  است  این  رسانه  مدیریت  در  اصلی  چالش های  از  یکی  اآلن  نه.  عمل  در  اما  می کنند 

که بعضًا می آیند هنوز واقف به کار خودشان نشده اند. دانشجویانی 

 ▪ دکتر محمود اسعدی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران



25

که  گونه ای  که مدیریت رسانه، مدیریت بر یک رسانه یا سازمان رسانه ای است به  گفت  در واقع می توان 
که  که این هدف ها می تواند هدف هایی باشد  کند  که برای آن تعریف شده دسترسی پیدا  بتواند به هدف هایی 
کسی یا جامعه ای، رهبری او،   ما در ارتباطات، هدف های ارتباطی می نامیم و این یعنی جهت دادن به 

ً
معموال

کردن اوقات فراغت. اطالع دادن و اطالع رسانی به او، فرهنگ سازی و در نهایت پر 

ما  و  هستند  رسانه  مدیریت  رشته  با  مرتبط  رشته های  این ها  جامعه شناسی،  اجتماعی،  روان شناسی 
کار می کنیم از این رشته ها به ما به ارمغان رسیده و ما به  که  قسمت های زیادی از فعالیت ها و تئوری هایی 

نوعی وامدار این رشته ها هستیم.

کبر فرهنگی ▪ دکتر علی ا
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مطالعات  و  مدیریت  حوزه های  از  مختلفی  علوم  اساسًا  است؛  میان رشته ای  دانش  رسانه،   -مدیریت 
و  دانش ها  در  پایش  جای  مدیریت  مثل  دانشی  گرچه  ا می دهد،  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  را  رسانه ای 
رشته های دیگری هم هست نظیر علوم رفتاری، علوم جامعه شناختی و سایر علوم مرتبط. بحث رسانه هم 

که زیرمجموعه آن ها است. همین طور است با دانش ارتباطات جمعی 

چه  حاال  مختلف  کشورهای  در  رسانه ها  اداره  نحوه  رسانه ها،  عرصه  در  تطبیقی  مطالعات  بحث 
که لیبرال  کشورهایی  حکومت های آن ها نظیر جمهوری اسالمی ایران باشد یا شباهت هایی داشته باشد یا 
تربیت  به  می توانند  قطعًا  نمی کنند؛  رسانه  مدیریت  وارد  خیلی  را  ایدئولوژیک  و  دینی  عرصه های  و  هستند 

کنند. کارهای دانشگاهی آماده  دانش آموختگان بین رشته در فعالیت های اجرایی-عملیاتی در آینده 

 دکتر امیرعبدالرضا سپنجی ▪
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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نظر  از  گر  ا بر رسانه ها 2. مدیریت در رسانه ها.  1. مدیریت  کرد:  نگاه  بعد می شود  از دو  مدیریت رسانه 
که دارد، مثل مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی،  کنیم شبیه انواع مدیریت های دیگری  مدیریت در رسانه نگاه 
ح کنیم، قابل بحث می شود  مدیریت دولتی و... بنابراین تمام وظایف مدیریتی که ما در این حوزه می توانیم طر
تعریف  مدیریت  حوزه  در  که  چیزهایی  و  کنترل  و  نظارت  و  رهبری  هدایت  و  سازمان دهی  و  برنامه ریزی  مثل 
می شوند. اما وقتی از »مدیریت بر رسانه« صحبت می کنیم، می شود انواع شرایط، ویژگی ها و موقعیت های 
کتاب  در  کاستلز  مانوئل  قول  به  امروزه  که  رسانه هایی  باشد،  داشته  تأثیر  رسانه ها  بر  می تواند  که  محیطی 

»عصر ارتباط« صاحب قدرت در جامعه هستند.

می دهد.  نشان  را  خودش  پررنگ  و  پراهمیت  بسیار  رسانه  مدیریت  رشته  دانشگاهی،  دنیای  در  امروز 
کارشناسی ارشد و دکتری، رشته مدیریت رسانه وجود دارد و یکی از  در مملکت ما خوشبختانه در دو حوزه 
که الزم است به روزرسانی  این است  کادمیک دارد  آ که جنبه  این رشته نسبت به سایر رشته ها  ویژگی های 
کاماًل با شرایط روز باید هماهنگ باشد و نیازهای جامعه را باید شناسایی بکند از سطح  که رسانه  شود؛ چرا 
جزو  رسانه  مدیریت  دانشگاهی  جامعه  در  بنابراین  شود؛  شناخته  کامل  باید  بین المللی  و  منطقه ای  ملی، 

که بسیار هم پراهمیت است. رشته های نوپا و جدیدی است 

مدیریت رسانه، بین رشته ای و ورای رشته ای هم می تواند باشد به خاطر این که در مدیریت رسانه شما 
مباحث  کاماًل  کامپیوتری  حوزه های  در  دارید،  روان شناسی  دارید،  اجتماعی  علوم  دارید،  جامعه شناسی 
این  است.  ح  قابل طر فلسفه  است،  ح  قابل طر منطق  است،  ح  قابل طر ریاضی  حوزه های  است.  ح  قابل طر
که حتی می تواند تأثیر در تمام این رشته ها  جنبه ها هست. ورای همه این ها، رسانه رشته ای می تواند باشد 
به نوعی داشته باشد. به خاطر این که زمینه اشاعه علوم و ترویج علم را می توانیم از طریق رسانه ها داشته 

باشیم و در نتیجه علوم می توانند به غایت برسند.

افکار  رهبران  و  می گذارند  اثر  عمومی  افکار  روی  که  هستند  آن ها  می شوند،  جامعه  قدرتمندان  رسانه ها 
کمک می کند از  که به نوعی  عمومی را تحت تأثیر خود قرار می دهند؛ بنابراین مدیریت رسانه یعنی مدیریتی 

که رسانه مورد نظرش است به شکلی مؤثرتر ارائه بشود. طریق پیام هایی 

 ▪ دکتر فراهانی 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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کنند. این ها باید بتوانند پیام ما را  که باید خالق باشند، ابداع  کار می کنیم  ما این جا داریم با انسان هایی 
به اقصی نقاط جامعه و امروز در ورای مرزها ببرند؛ بنابراین انسان های خالق، توانا، مبدع، فعال، پویا هستند، 

مدیریت این انسان ها مدیریت خاصی است.

که مدیریت رسانه بعد اقتصادی، سیاسی، جامعه شناختی و فرهنگی دارد به همین خاطر  طبیعی است 
که می گیرد از همه  کار فاخر و حساس است. باید مدیر بتواند به همه  این ابعاد نظر بیفکند و تصمیمی  که  است 

سو نگاه شده باشد.

 دکتر باقر ساروخانی ▪
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

در مدیریت رسانه ما هم با علم سروکار داریم هم با فن ارتباط داریم و هم با نیروی انسانی. امتزاج این سه 
عنصر فن و تکنیک، علم و نیروی انسانی و مدیریت بر آن ها، مقوله را پیچیده تر و سخت تر می کند؛ بنابراین 
برای  رسانه  در  موجود  انسانی  نیروی  و  ابتکارات  و  تجهیزات  و  امکانات  به کارگیری  هنر  رسانه،  بر  مدیریت 

تحقیق اهداف رسانه است.

 محمدحسین صوفی ▪
رئیس رادیو
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که واقعًا احساس نیاز می شد و بنیان گذار این  کشور در زمانی اتفاق افتاد  ورود رشته مدیریت رسانه به 
این  طول  در  کنند.  بنیان گذاری  را  رشته  این  توانسته اند  به موقع  فرهنگی  دکتر  قای  آ جناب  کشور  در  رشته 
حقیقت  در  شود،  ارائه  رسانه  مدیریت  از  آموزشی  تعاریف  درسی،  کالس های  در  شده  تالش  خیلی  سال ها 
کتابی و آموزشی را ارائه بدهیم،  کردیم تعاریف  که از مدیران رسانه ای می رود ما در کالس ها سعی  سوای آن چه 

که ارائه می شود. حاال مدیریت در رسانه یا مدیریت بر رسانه و انواع تعاریف دیگری 

سازمان های  در  بتوانند  که  است  این  می رود  رسانه  مدیریت  غ التحصیالن  فار از  که  انتظاراتی  از  یکی 
در حوزه  تولید محتوا چه  در حوزه  در حوزه مخاطب چه  بکنند چه  را حل  رسانه ای مسائل مدیریت رسانه 

که مورد نیاز رسانه است. جذب و نگهداری نیروهای خالق و خالقیت هایی 

متمایز  را  آن ها  و  می کند  جدا  سازمان ها  بقیه  از  را  رسانه ای  سازمان های  که  هست  نکته ای  حقیقت  در 
سازمان های  حالی که  در  هستند.  فرهنگی  سازمان های  شکل  پیچیده ترین  رسانه ای  سازمان های  می کند؛ 
که تولید  که هم نیروی انسانی  فرهنگی در بین بقیه سازمان ها از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. به این خاطر 
گرد هم آمده و این ها هر  محتوا می کند در رسانه خودش از قالب های فرهنگی و پیشه های اجتماعی مختلف 
که ضرب این ها پیچیدگی های بسیار زیادی به وجود می آورد عالوه بر آن  کدام دارای ویژگی خاص خود هستند 
که در آن ها هم خود  که رسانه ها در آن فعالیت می کنند اجتماعی و فرهنگی است  کارکرد رسانه ها و بازخوردی 

دارای ویژگی ها و پیچیدگی های خاص هستند.

 ▪ دکتر حمیدرضا حسینی دانا 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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سه بعد استراتژی سازمانی، رسانه ای و محصول رسانه ای مخصوص رسانه است. تمایز این سه سطح 
با روان شناسی )مثاًل در استراتژی مخصوص رسانه ای مجبور به  را  ارتباط مدیریت رسانه  به صورت طبیعی 
روان شناسی  مباحث  گر  ا شما  دارید،  نیاز  را  مخاطبان  جامعه شناسی  بدانید،  جامعه شناسی  و  روان شناسی 
که  کسی هم  کنید. در بنگاه اقتصادی شما باید اقتصاد را بدانید.  را ندانید، مباحث اقناع را نمی توانید دنبال 
فرهنگی  وجه  بشناسد،  را  فرهنگ  باشد،  بلد  را  اقتصاد  باشد،  بلد  را  سیاست  باید  است  رسانه  متخصص 
و  آفرینش  هنری،  کار  اساس  هستند،  درگیر  هنری  آفرینش  و  خالقیت  و  هنر  با  چون  رسانه ای  سازمان های 
که در هر نوع بر خبر وجود دارد، شکل های مختلف است، یک خبر  کالمی  کنید بازی های  خالقیت است، نگاه 
گون در  گونا با دید اطالع رسانی، یک خبر با دید عملیات روانی، یک خبر به عنوان تبلیغ می دهید. این ژانرهای 

که شما تمام علوم دیگر را بدانید. فرایند تولید و انتشار خبر خودش ایجاب می کند 

که روزنامه را رسانه سنتی می گفتند و رادیو تلویزیون را رسانه نوین. در حالی که اآلن دیگر  یک دوره بود 
گر  رادیو تلویزیون و حتی اینترنت هم شبیه رسانه سنتی شده و رسانه های خیلی جدیدتری می آیند؛ بنابراین ا
ما چشم انداز افق آینده مان را از اآلن برنامه ریزی بکنیم مثل عرصه های دیگر خیلی عقب نخواهیم بود. مثاًل در 
مطبوعات ما 150-100 سال از غرب عقب بودیم، هم چنین تلویزیون 30-20 سال عقب بودیم؛ اما در فضای 
کمتر شده است اما چون این توسعه تکنولوژی ارتباطات، سرعتش غیرقابل باور هست  اینترنتی این فاصله 

خ به وجود می آید و ما عقب خواهیم بود. گر ما دیر بجنبیم در آینده دوباره این چر ا

 ▪ دکتر شهال بهرامی 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

گسترش عمیق تر  گستره آن خیلی  کند، فرایندهای مدیریت رسانه و  هرچه رسانه های ارتباطی پیشرفت 
گر  که ا )هم در مفهوم و هم در سطح( خواهند داشت و به شدت پیچیده خواهند شد. من خودم اعتقاد دارم 
گفت هر پیام خودش یک رسانه است. مک لوهان در دهه 60 می گفت رسانه همان پیام است اآلن می توان 
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است  دهه  دو  است.  عقب  غرب  در  توسعه یافته  کشورهای  از  سال  ده  حدود  ایران  در  رسانه  مدیریت 
ده  واقع  در  و   1381 سال  از  ایران  در  و  کرده  شروع  را  فعالیتش  تخصصی  رشته  یک  به عنوان  رشته  این  که 
سال بین ما و آن ها فاصله است چون جدید است ادبیاتش هم نسبت به رشته مدیریت و حتی ارتباطات 
بتواند  که  و مطالبی  ترجمه  ادبیات مدیریت رسانه، تحلیل،  که  به خصوص در عرصه داخلی  ضعیف است؛ 
کار دارد ولی آینده آن را  کم داریم و جای  در این رشته حتی به عنوان مستندسازی تجربیات مدیران رسانه 

امیدوارکننده می بینیم.

تش  در واقع چندوجهی بودن سازمان رسانه ای فقط به خودش برنمی گردد بلکه تمایز دیگرش در محصوال
کاالی سیاسی، هم  گون دارند هم  گونا تش هم چندوجهی است. ابعاد  است. سازمان های رسانه ای محصوال

اقتصادی و هم فرهنگی هستند )به صورت هم زمان(؛ و این مختص سازمان های رسانه ای است.

در عین این که ما به اقتصاد توجه می کنیم، به فرهنگ توجه می کنیم؛ آن اهداف اصلی توجه به فرهنگ، 
که در این  کمال گرایی، اخالق گرایی رسانه باید بیاید در مدیریت رسانه و به نظر من در دروسی  تاریخ، جامعه، 
که یک رسانه اخالق گرا داشته باشیم و در نهایت بتواند جامعه را به  حوزه هست باید این موارد لحاظ شود 

تعالی و تکامل برساند.

کنم یکی از  که در مدیریت رسانه مشغول هستند و در این رشته فعالیت دارند، فکر  در عین حال افرادی 
کارگاهی خیلی  که باید تجربه زیستی داشته باشند و به زبان عامیانه به تجربه  ویژگی های مهمشان این است 
که بنیان های نظری با  کمک می کند. یک دانش تئوریک به جای خودش می تواند خیلی هم مفید باشد زمانی 

گیرند. کنار هم قرار  تجربه عملی ترکیب شود و دانش نظری و عملی 

بازخوردی  حالت  و  بشود  همراه  آن  با  بربتابد  را  تکنولوژی  تحوالت  که  برود  سمتی  به  باید  رسانه  آینده 
داشته باشد و بتواند یک بازنگری در خودش بکند، نگاه تازه ای به مخاطب داشته باشد، اندیشه ها و دیدگاه ها 
که ما  و سالیقش را در نظر بگیرد، ببیند این ها چیست و در آخر این که این ها اعمال بشود و مخاطب بداند 
برای او اهمیت قائلیم و دیدگاه های او را مورد توجه قرار می دهیم و داریم دیدگاه ها را در رسانه اعمال می کنیم 

و رسانه دارد یک راه جدیدی را دنبال می کند.

 ▪ دکتر محمدمهدی لبیبی 
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های رادیو
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در واقع ما وقتی نگاه می کنیم، رسانه های مکتوب، شاعران و ادیبان ما، سخنوران ما، قدرت ها همیشه 
کنند  که این ها می توانستند برای آن ها، مشهوریت ایجاد  این ها را به سمت خودشان جذب می کردند؛ چرا 
آمدند  مردم  سمت  به  ادیبان  وقتی  که  می بینیم  خودمان  تاریخ  در  بیاورند.  همراه  این ها  برای  قداست  و 
که عموم مردم از  توانسته اند در مقابل قدرت ها پاسداران مردم باشند. نقد قدرت و نقد عملکرد قدرت هایی 
آن ها متضرر می شوند یا سود می برند، این رسانه های سنتی حاال به شیوه ای بسیار سنتی به صورت پیچیده 
گیرند و تأثیرگذار؛  کرده اند، بسیار فرا کرده اند و چشمان را به خودشان خیره  خودشان را در دنیای امروزه تثبیت 

گرفت. که شکل روزافزون دارند نادیده  بنابراین نمی توان نقش این ها را در جامعه امروز و اهمیتی 

 دکتر مجتبی امیری ▪
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

این نوع سازمان ها را به عنوان سازمان های عصر ارتباطات یا رسانه ها یاد می کنیم و اهمیت فراوان آن ها 
که مدیریت رسانه به عنوان یک رشته نوظهور  ضرورت ها و پژوهشی و تحلیلی را با خودش فراهم آورده است 
می خواهد به این ضرورت ها و موضوعات بپردازد؛ اهمیت رشته مدیریت رسانه در پیدایش عصر ارتباطات 

است و غلبه اطالعات گرایی و ابعاد مختلف زندگی امروز ما است.

 ▪ دکتر مسعود غالمپور 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


