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مدیریت رسانه:
رشتۀ علمی یا گرایشی از حوزة مدیریت 

اشاره
مدیریـت رسـانه، علمـى اسـت کـه سـابقۀ شـکل گیرى آن بـه آغـاز فعالیـت رسـانه هاى نویـن 
ارتباطـى ماننـد روزنامه هـا و مجـالت، رادیـو و تلویزیـون برمى گـردد و ایـن نشـان مى دهـد علمى 
دیرپاسـت؛ ولـى اگـر بـه سـابقۀ شـکل گیرى آن به عنـوان یـک رشـتۀ  دانشـگاهى نـگاه کنیم عمر 
آن در ایـران و جهـان بیـش از سـه دهـه نیسـت. در چنـد دهـۀ گذشـته بین رشـته ها و در مواقعى 
گرایش هـاى جدیـدى از علـوم به ویـژه علم مدیریـت با توجه به نیازهـاى روزافزون بازار کسـب وکار 
شـکل گرفته اند کـه هدفشـان بیشـتر سروسـامان دادن بـه مسـائل جدیـد این کسب وکارهاسـت و 
رشـتۀ مدیریـت رسـانه، هم بـا ترکیب دانـش مدیریـت و ارتباطـات، و به منظور تربیـت مدیر براى 
سـازمان هاى رسـانه اى، جایـى در نظـام دانشـگاهى بـراى خود بـاز کرده اسـت. در این نشسـت، با 
حضـور چهره هـاى شـاخص حـوزة مدیریـت رسـانه، در خصوص چیسـتى رشـتۀ مدیریت رسـانه، 
سـابقه و ضـرورت شـکل گیرى، وضعیـت تولید محتوا، ارتباط مدیریت رسـانه با سـایر رشـته ها و... 

صحبـت کرده ایـم کـه مشـروح آن بـراى مطالعـه خوانندگان محترم منتشـر مى شـود.

حاضران
دکتر على اکبر فرهنگى، استاد گروه مدیریت رسانۀ دانشگاه آزاد اسالمى؛

دکتر باقر ساروخانى، استاد گروه مدیریت رسانۀ دانشگاه آزاد اسالمى؛
دکتر محمود اسعدى، متخصص مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه؛

دکتر داریوش مطلبى، استادیار دانشگاه آزاد اسالمى و دبیر نشست.

مطلبـى: موضـوع نشسـت امروز ما نقد و بررسـى نشـر محتوا در رشـتۀ مدیریت رسـانه  
اسـت. جنـاب آقـاى دکتـر فرهنگى و جنـاب آقاى دکتر سـاروخانى از اسـاتید برجسـتۀ 
حـوزة مدیریـت رسـانه هسـتند و سـال ها در ایـن حـوزه قلـم زده اند و شـاید این رشـته 
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تـا انـدازه اى مرهـون تالش هـا و فعالیت هـاى این اسـاتید اسـت. آقاى دکتر اسـعدى هم 
سـال ها اسـت کـه در دانشـگاه هاى مختلـف کشـور در ایـن حـوزه تدریـس مى کننـد، 
ازطـرف  مـا  کـه  نشسـت هایى  هـدف  مهم تریـن  مى زننـد.  قلـم  و  مى کننـد  پژوهـش 
فصلنامـه در سـراى اهـل قلـم برگـزار مى کنیـم، به نوعـى انعـکاس دیدگاه هـا و نظـرات 
نوشته نشـدة اسـاتید در حوزه هـاى مختلـف اسـت و نتیجـۀ آن هـم در فصلنامـه منتشـر 

مى شـود و درمعـرض اسـتفادة عزیـزان بیشـترى قـرار مى گیـرد.
شـاید عمـر رشـتۀ مدیریـت رسـانه، بیـش از دو دهـه نیسـت و به نظـرم ایـن رشـته 
از اواخـر دهـۀ 70 بـا تالش هـاى جنـاب آقـاى دکتر فرهنگـى اول در دانشـگاه تهـران با 
مقطـع دکتـرى و بعد در دانشـگاه آزاد شـروع شـد و سـپس فعالیت خـودش را در مقطع 
کارشناسى ارشـد ادامـه داد. به نظـر مى رسـد کـه تولیـد محتـوا، به ویژه در حـوزة کتاب با 
وجـود مقطـع تحصیالت تکمیلى براى رشـته ها همخوانى و سـازگارى دارد. هر رشـته اى 
کـه در دانشـگاه ها عمـر طوالنى تـرى دارد، ـ به خصـوص در بحـث تحصیـالت تکمیلـى ـ 
دربـارة آن  منابـع و محتواهـاى بیشـترى تولید مى شـود، ولى در حوزة مدیریت رسـانه، با 
توجـه بـه عمـر کم این رشـته در ایـران تولید محتـوا چه در قالـب کتاب و چـه در قالب 
مقالـه، کمتـر از نیـاز بازار اسـت. به همین دلیـل، محورهـاى بحثى که پیش بینـى کردیم، 
کمیـت و کیفیـت تولیـد محتـوا در حـوزة مدیریـت رسـانه یـا در رشـتۀ مدیریت رسـانه 
اسـت. همخوانـى محتواى تولید شـده بـا نیازهاى بـازار، میـزان توجه به مباحـث بنیادى 
در رشـتۀ مدیریـت رسـانه، جامعیـت در نشـر و توجـه بـه حوزه هـاى مختلـف مدیریـت 
رسـانه، مرزگسـترى و جریان سـازى چـه ازطریـق تولید کتاب، چـه ازطریـق تولید مقاله 
و درنهایـت مشـکالت اساسـى تولید محتـوا در حوزة مدیریت رسـانه طبیعتـاً راهکارهاى 
پیشـنهادى اسـاتید اسـت. من مى خواهم بخش اول صحبت دوسـتان و اسـاتید براسـاس 
محورهایـى کـه پیش تـر خدمتشـان اعـالم شـده و اآلن هـم من اشـاره کـردم، باشـد. با 
صحبت هـاى جنـاب پروفسـور فرهنگـى شـروع کنیـم. جنـاب آقـاى دکتر فرهنگـى، در 

هستیم. شـما  خدمت 

فرهنگـى: بسـم اهللا الرحمن الرحیم. امیـدوارم کـه تندرسـت باشـید و خسـته نباشـید. 
بسـیار خوشـحالم کـه ایـن توفیـق دسـت داده تـا مختصـرى راجع بـه مدیریت رسـانه و 
شـکل گیرى مدیریـت رسـانه صحبـت کنـم. سـعى مى کنم که به طـور مشـخص درمورد 
نکاتـى کـه آقـاى دکتـر مطلبـى اشـاره فرمودنـد، تاآن جاکـه حافظـه ام اجـازه مى دهـد، 

مطالبـى را به اسـتحضار برسـانم.
در ابتـداى دهـۀ 2000 میـالدى یـا درواقع، هزارة سـوم میـالدى جامعۀ دانشـگاهى 
ایاالت متحـدة آمریـکا در وهلـۀ اول و بعـد کشـورهاى اروپایـى بـا یـک رشـتۀ جدیـدى 
به نـام مدیریـت رسـانه یـا Media Management مواجـه مى شـوند. درواقـع، مى شـود 
گفـت کـه ضـرورت شـکل گیرى چنیـن رشـته اى از سـال هاى 1980 به بعـد به تدریـج 

نقد شفاهی
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شـکل گرفـت و خـودش را عیان کرد و مقامات دانشـگاهى کشـورهایى کـه عرض کردم، 
سـعى مى کردنـد کـه به نوعى بـه این مقولـه را توجه کنند. سـازمان هاى بزرگ رسـانه اى 
شـکل گرفته بـود. اتفـاق بزرگـى کـه در غـرب رخ داد، ایـن بـود کـه سـهام بسـیارى از 
ایـن سـازمان هاى بـزرگ رسـانه اى در بورس هـا عرضـه مى شـد. کم وبیـش سـازمان هاى 
رسـانه اى کـه پیش تـر تصـور مى شـد فقـط روزنامه هـا هسـتند و رادیـو، تلویزیـون و... 
فقـط کار ارتباطـى را انجـام مى دهنـد، دقیقـاً هماننـد سـازمان هاى تولیـدى و بازرگانـى 
داشـتند بـا مقولـۀ مدیریـت آشـنا مى شـدند. چندین فعالیـت هـم دراین زمینه هـا انجام 
گرفـت و براسـاس آزمایـش و خطـا از مدیرانـى کـه بـر بخش هـاى مختلف این رسـانه ها 
گمـارده مى شـدند، ارزیابـى عملکـردى به عمـل مى آمـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
مدیریـت رسـانه و سـازمان رسـانه اى، خـودش به عنـوان یک رشـتۀ جداگانه بایـد به آن 
توجـه شـود؛ یعنـى همان طورکـه مثـًال یـک شـرکتى کـه تولیدکننـدة خـودرو یـا فوالد 
بـود، مهندسـان آن ایـن فراورده هـا را تولیـد مى کردنـد. درنهایـت بایـد مدیریـت آن را 
به عهـده مى گرفتنـد و خـود مدیریـت آن به نوعـى بسـتگى بـه دانـش مدیریـت داشـت، 
در رسـانه هـم چنیـن چیـزى اتفـاق افتـاد. در همیـن شـماره از فصلنامـه گفت وگویى با 
بنـده انجـام شـده و مـن به تفصیل درخصوص فرایند شـکل گیرى رشـتۀ مدیریت رسـانه 

صحـت کـرده ام و در این جـا دوبـاره آن هـا را تکـرار نمى کنـم.

مطلبـى: خیلـى متشـکر جنـاب اسـتاد. بـا سـخنان خـود به نوعـى کمـک کردیـد تـا 
همـۀ دوسـتانى کـه رشـتۀ مدیریـت رسـانه را کمتر مى شـناختند، بـا نحوة شـکل گیرى 
آن و اهدافـى کـه بـراى آن متصـور بـود، آشـنا شـوند. مـا دوبـاره بـه شـما برمى گردیم. 
مى خواهـم جنـاب آقـاى پروفسـور سـاروخانى زحمت بکشـند و درمـورد موضـوع تولید 
محتـوا اعـم از نشـر کتـاب و نشـر مقالـه و این کـه چـه وضعیتـى دارد، کمیـت، کیفیت، 
میـزان توجـه بـه حوزه هـاى مختلف رشـته و نظایـر آن صحبت هـاى خـود را بفرمایند تا 

وارد بحـث اصلى مـان شـویم.

سـاروخانى: بسـم اهللا الرحمن الرحیم. تصـور مى کنـم که بحث را مى شـود در دو قسـمت 
هدایـت کـرد: یـک بحـث عـام اسـت که دکتـر شـروع کردنـد و بعد هـم بحـث محتواها 
اسـت کـه مـن این جـا تحت محتـوا نوشـتم. بـراى دور اول همیـن بحثى که آقـاى دکتر 

شـروع کردنـد، خیلى خوب اسـت.
اولیـن نکتـه اى کـه مـن همیشـه متوجـه آن بـودم، بحـث مدیریت اسـت. حـاال این 
مدیریـت هرجـا کـه باشـد. به نظـر مـن حتـى اگـر بهتریـن مؤلفه هـا هـم وجـود داشـته 
باشـند، امـا مدیریـت مطلـوب صورت نگیـرد، همـه اش باطل مى شـود. حتـى اعتقاد من 
بر این اسـت کـه اگـر مؤلفه هـا خـوب نباشـند، ولـى مدیـر توانـا باشـد، آن مؤلفه هـاى 
ناچیـز هـم بـه مؤلفه هـاى برجسـته تبدیـل خواهند شـد؛ بنابرایـن به نظـر من هـر جایى 
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که انسـان ها هسـتند و سـازمانى هسـت، مدیریت ضرورت دارد. داسـتان نادرشـاه افشـار 
را شـنیده اید کـه ایـران از چنـد افغانـى و محمـود افغـان و... شکسـت خورده بـود. شـاه 
سلطان حسـین هـم فـرار کـرده بـود و جامعـۀ ایـران خیلـى خـوار و ذلیـل شـده بـود. 
نادرشـاه بـا تـوان خـودش و بـا کاریزمایـى که داشـت، مدیریـت جدیدى را مطـرح نمود 
و بعـد حتـى بـه هندوسـتان حمله کرد. در جنگ هندوسـتان سـربازى را دید که بسـیار 
خـوب مى جنگیـد. او را صـدا کـرد. گفـت: تـو مگـر زمان گذشـته نبـودى کـه این چنین 
دو افغانـى آمدنـد و کشـور را گرفتنـد؟ گفـت: چـرا. بودم. گفـت: پس چرا این طور شـد؟ 
گفـت: مـن بـودم، ولـى تو نبـودى؛ یعنى کسـى نبود که مـا را سـامان دهد. کسـى نبود 
کـه مـا را مدیریـت کنـد؛ بنابرایـن به نظـر من مدیریـت یکـى از مهم ترین بحث ها اسـت. 
هـر جـاى عالـم، هر جایـى که مى خواهـد کارى تولید شـود، مدیریت بسـیار مهم اسـت. 
منتهـا بایـد بـه ایـن هـم نگاه کنیـم کـه مدیریت ها یکسـان نیسـتند. اگر قرار اسـت من 
شـرکت دخانیـات را مدیریـت کنـم، خیلى فـرق مى کند تـا این که بخواهم یک دانشـگاه 
یـا یـک رسـانه را مدیریـت کنـم. ایـن بحث دوم ما اسـت کـه مدیریـت رسـانه چگونه و 

چـه محتوایـى مى توانـد داشته باشـد.
بـد نیسـت داسـتانى ورود خـود بـه ایـن حـوزه را بگویـم. به طورکلـى ارتباطـات و 
بعـد مدیریـت رسـانه در خدمـت دکتـر فرهنگـى، از سـال 1342 شـروع شـد. مـا آن 
زمـان مى خواسـتیم در سـوربن دکتـراى دولتـى بگیریـم. دکتـراى دولتـى سـخت ترین 
دکتـرى بـود و دو تـا رسـاله داشـت. یک رسـالۀ اصلـى و یک رسـالۀ تکمیلى. من رسـالۀ 
اصلـى را درمـورد خانـواده گرفتـم و رسـالۀ تکمیلـى را درمـورد عقاید قالبـى و ارتباطات 
بیـن انسـان ها کـه عقایـد قالبـى چگونـه ارتباطـات انسـانى را تخریب مى کنـد و موجب 
مى شـود کـه آدم هـا نمى تواننـد همدیگـر را ببینند. فقـط خودشـان را مى بیننـد؛ عقیده 
خـودش را مى بینـد و اسـیر عقیده خودش اسـت. ما این دو کار را از سـال 1342 شـروع 
کردیـم و در سـال 1347 پایـان یافـت. ما دفـاع کردیم و به ایران آمدیـم. در جریان دفاع 
بـاز یـک اتفـاق خاصـى پیـش آمد. یکـى از افـراد داور رسـاله هاى مـا آقـاى ژان کازنوف 
بودنـد. آقـاى کازنـوف رسـاله را خیلى خـوب ارزیابى کردنـد. خیلى منصفانـه کار کردند. 
بـراى مـن خیلى جالـب بود. بُعد انسـانى بسـیار خوبى داشـت. من تحت تأثیر شـخصیت 
ایشـان قـرار گرفتـم. به خصـوص کـه یـک جملـه اى گفتنـد کـه مـن هیچ وقـت فراموش 
نمى کنـم. گفتنـد مـن موقعـى کـه مى خواسـتم بـه این جـا بیایـم، بـه خـودم گفتـم که 
مـن بـا یـک خارجـى سـروکار دارم. حـاال باید تاحدى هـم مدارا کنـم. ایشـان زبانش که 
خارجـى اسـت، ولـى حـاال مى بینـم تو زبـان فرانسـه را هـم مثل مـا حرف مى زنـى. من 
دیگـر توقعـم از تـو خیلـى بـاال رفته اسـت. حاال دیگـر سـؤال هاى خاصى از تو مى پرسـم. 

ایـن بحث هایـى بـود کـه ما بـا کازنوف داشـتیم.
هنگامـى کـه مـن به ایـران آمـدم با دکتـر منوچهر محسـنى، دوسـت همیشـگى ام، 
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کتـاب ژان کازنـوف را ترجمـه کردیـم. منتها کتـاب کازنوف کتابى بود کـه عنوان خاصى 
داشـت: جامعـۀ همه جایـى. مـا فکـر کردیـم که ایـن ترجمـه نمى توانـد ترجمـۀ معقولى 
باشـد؛ بنابرایـن خودمـان بـا دکتـر محسـنى یک عنـوان بـراى ایـن کار درنظـر گرفتیم: 
جامعه شناسـى وسـائل ارتبـاط جمعـى. شـاید ایـن جـزء اولیـن کتاب هایـى بـود کـه به 
زبـان فارسـى ترجمـه مى شـد. بعد هـم در سـال 1352، شـاید اولین هم اندیشـى علمى 
رسـانه ها را در دانشـگاه تهـران برپـا کردیـم کـه در آن جـا همۀ اسـاتید، ازجملـه مرحوم 
دکتـر اسـدى، خانـم خوارزمـى، دکتـر محسـنیان راد و خیلى هـاى دیگر حضور داشـتند. 
بحـث مـا در آن جـا کـودك و رسـانه بـود که خـود من دوجلـد کتـاب داشـتم و دیگران 
هـم همین طـور. نتایـج هم اندیشـى هـم چاپ شـد و این اولیـن هم اندیشـى خیلى خوب 
بـود. هرچنـد کـه مـا قـدرى نگـران بودیـم. چـون اولین بار بـود، نگران شـدیم کـه نکند 
بیـن دوسـتان اختالف نظـر پیـدا شـود، ولـى این طـور نشـد. خیلـى هم اندیشـى خوبـى 
برپـا شـد و نتیجـۀ آن هـم در چندیـن کتاب چاپ شـد؛ بنابرایـن ما در آن زمان ها اسـم 
مدیریـت رسـانه را بـه کار نمى بردیـم، ولـى اعتقـاد مـا همیشـه بـر این بـود که اگـر قرار 
اسـت مـا کـودك را ببینیـم، بایـد بتوانیم اندیشـه و توجهـش را مدیریت کنیـم؛ بنابراین 
بـا یـک گـروه خاصى سـروکار داریـم. اگـر نتوانیـم کنتـرل و هدایـت کنیـم، برنامه هاى 
مـا هـدر مـى رود. تا این کـه آقـاى دکتر فرهنگـى فرمودنـد که دکتـراى مدیریت رسـانه 
در دانشـگاه تهـران هسـت و تـو آن جـا تدریـس کن. ما خوشـحال شـدیم؛ چون از سـال 
1342 منتظـر چنیـن واقعـه اى بودیـم؛ بنابرایـن به نظر من رشـتۀ بسـیار مفیـد و خوبى 
اسـت و اگـر مـا بتوانیـم کسـانى را داشـته باشـیم ـ کـه اآلن دارد به همت دکتـر فرهنگى 
و دکتـر اسـعدى فراهـم مى شـود ـ کـه بتواننـد رسـانه را خـوب مدیریت کنند، بسـیارى 
از آفت هـا کاهـش پیـدا مى کنـد و بسـیارى از امتیازهـا متوجـه رسـانه هاى مـا و به تبـع 

متوجـه جامعـۀ ما خواهـد بود.
ــود کــه مــن خدمــت  شــما عــرض  آقــاى دکتــر مطلبــى، ایــن بحــث مقدماتــى ب
کــردم. حــاال دوســتان هــم نظرشــان را بدهنــد و بعــد در قســمت دوم بــاز بحث هــاى 

محتوایــى را مطــرح کنیــم.

مطلبـى: خیلى متشـکر جنـاب اسـتاد. در خدمت جناب آقاى دکتر اسـعدى هسـتیم و 
صحبت هـاى اولیۀ ایشـان را مى شـنویم.

اسـعدى: بسـم اهللا الرحمن الرحیم. مى خواهـم قدرى وارد جزئیات شـوم که بتوانم پاسـخ 
سـؤال شـما را بهتـر بدهـم و از اسـاتید هـم بهره مند شـویم که خوشـبختانه این جلسـه 
بـا حضـور شـخصیت هاى شـاخص این رشـته کـه در تولیـد محتـوا و در فـرم بنیان گذار 
بوده انـد، تشـکیل شـده و ایـن مغتنـم اسـت که من هـم بهره مند شـوم. فقـط مى خواهم 

بـه پیشـینۀ تحلیلى ایـن موضوع اشـاره اى کنم.

مدیریت رسانه: رشتۀ علمي یا گرایشي از حوزۀ مدیریت
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تقریبـاً در اواخـر دهـۀ 70 میـالدى گزارشـى تحـت عنـوان گـزارش مـک برایـد در 
یونسـکو منتشـر شـد. ایـن گزارش بیشـتر دنبـال این بود کـه تبعیضى را که بین شـمال 
و جنـوب ازلحـاظ تولیـد محتـوا به خصـوص در عرصـۀ خبر وجود داشـت، تعدیـل کند و 
توانایى کشـورهاى جهان سـوم، کشـورهاى آفریقایى و کشـورهاى اقیانوسـیه را باال ببرد. 
زیرسـاخت ها را بـاال ببـرد. آن زمـان هنـوز خبـرى از اینترنـت و شـبکه هاى اجتماعـى 
نبـود؛ امـا بـا مقاومـت کشـورهاى غربـى مواجه شـد. به گونـه اى کـه حتى کشـور آمریکا 
و انگلسـتان بـه نشـانۀ اعتـراض از یونسـکو خـارج شـدند و شـش هفت سـال نیامدنـد. 
خوشـبختانه بعـد از این کـه ایـن گـزارش منتشـر شـد کـه گـزارش تحلیلـى و تحقیقـى 
خیلـى خوبـى هـم بـود، بـراى کشـورهاى غیرمتعهـد و به اصطـالح درحال توسـعه خیلى 
جالـب بـود کـه ازاین به بعـد خودشـان بتوانند خبرگـزارى تأسـیس کنند. در یوگسـالوى 
یـک خبرگـزارى بـه نـام پول تأسـیس شـد و بعد ده ها شـبکۀ خبـرى، حدود 85 شـبکۀ 
خبـرى تأسـیس شـد که هـدف این ها تولیـد محتـوا و تولید خبر بـود که یـک موازنه اى 
بیـن شـمال و جنـوب ایجـاد کننـد. البتـه بعدهـا دو حادثـه باعـث شـد که این مسـئله 
تقریبـاً از بیـن بـرود: یکـى بحـث فشـارى کـه ازطـرف آمریـکا و انگلیـس وارد شـد کـه 
این هـا بایـد برگردنـد و بعـد از شـش هفت سـال دوبـاره برگشـتند. مسـئلۀ دوم موضـوع 
شـوروى بـود کـه آن بحـث فروپاشـى شـوروى اتفـاق افتـاد و ایـن مسـئله تقریبـاً بـه 

فراموشـى سـپرده شد.
مـن به این دلیـل مى خواسـتم بـه ایـن مسـئله اشـاره کنـم کـه مـا امـروز در عرصـۀ 
ارتباطـات و رسـانه دیگـر چنین محدودیتـى نداریم؛ یعنى مـا در تولید محتـوا مى توانیم 
خیلـى آزادانـه هـر کارى بخواهیـم انجـام دهیـم، امـا سـؤال اصلـى ایـن اسـت کـه بعد 
از بیـش از 35 سـال کـه آن حادثـه پیـش آمـد و آن موانـع ایجـاد و بعـد هـم برطـرف 
شـد، چـرا مـا در زمینـۀ تولیـد محتـوا دچار مشـکل هسـتیم؟ همین جـا اشـاره کنم که 
بحـث محتـوا بـا معنـى و مفهـوم متفـاوت اسـت. این هـا بحث هایـى اسـت که اسـتادان 
در کتاب هـاى مختلـف مطـرح کرده انـد. به خصـوص بحـث مدیریـت اسـتراتژیک رسـانه 
کـه مـا بایـد چگونـه معنى، مفهـوم و محتـوا تولید کنیـم؟ من بـه وضع کشـور خودمان 
یـک اشـاره اى بکنـم. خـب به هرحـال مـا رسـانه هاى بومـى داریـم. دیـروز در جشـنوارة 
مطبوعـات گـزارش مسـتندى ارائـه شـد، مـا همیـن اآلن بیـش از 8000 رسـانۀ داراى 
مجـوز داریـم؛ یعنـى این ها فعال هسـتند. از این 8000 رسـانه، 2800 مـورد آن وبگاه یا 
پایگاه هـاى خبـرى و خبرگـزارى اسـت؛ اما سـؤال این اسـت کـه این ها چـکار مى کنند؟ 
چـه چیـزى تولیـد مى کننـد؟ مخاطـب تولیـدات آنـان چه کسـانى هسـتند؟ گسـترة آن 
چقـدر وسـیع و پردامنـه اسـت؟ آیـا در سـطح کشـور اسـت یـا در سـطح منطقـه یـا در 

سـطح جهـان؟ این هـا بایـد حالجـى و ارزیابى شـود.
مـن بـاز مى خواهـم به رشـتۀ خودمان اشـاره کنم. به عنوان کسـى کـه دانش آموختۀ 
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ایـن رشـته اسـت. مـدارك اصلـى مـن در رشـتۀ مدیریت اسـت، ولـى در عرصۀ رسـانه، 
از آغـاز عمـًال وارد بـودم. مى خواهـم بگویـم، اشـاره اى کـه آقـاى دکتر فرهنگـى راجع به 
دانشـگاه عالمـه فرمودنـد، به عنـوان بزرگ تریـن دانشـگاه علـوم انسـانى، مایـۀ تأسـف 
اسـت. مى گوینـد در مقابـل تغییـر مقاومت مى شـود، ولـى از جانـب رسـانه ها و از جانب 
دانشـگاه ها و نهادهـاى علمـى خیلـى مذمـوم اسـت. همچنان ایـن ادامـه دارد. همین دو 
تـرم قبـل هم رشـتۀ مدیریت رسـانه از دانشـکدة مدیریت به دانشـکدة ارتباطـات منتقل 

شـد و ایـن یعنـى خبـط بـزرگ؛ زیرا ماهیـت این رشـته، مدیریتى اسـت.
همان طورکـه آقـاى دکتـر سـاروخانى هـم اشـاره کردنـد، مـا در رشـتۀ مدیریـت 
به طورکلـى در کشـور دچـار مشـکالت اساسـى هسـتیم. حـاال گرایش هـاى مختلـف آن. 
مدیریـت صنعتـى، مدیریـت بازرگانى، مدیریت فرهنگى و مدیریت رسـانه که این بسـیار 
مؤثـر اسـت. البتـه در حـرف معمـوالً همـگان بر این باور هسـتند کـه ارتباطات و رسـانه 
خیلـى مهـم اسـت، امـا در عمـل مـا چقـدر توانسـته ایم به تربیـت مدیـر رسـانه اهتمام 
کنیـم، مشـخص نیسـت. آقـاى دکتـر فرهنگـى طراحـى آن را بـا آن مشـکالتى بیـان 
کردنـد. مـا جـزء پیشـروان تأسـیس ایـن رشـته بوده ایـم، ولى چگونه اسـت که مـا هنوز 
نتوانسـته ایم آن چنان کـه بایـد بـه تربیـت مدیـر بپردازیـم. مـن فکـر مى کنـم امکانـات 
ایـران، دانشـجویان و شـخصیت هایى کـه در دانشـگاه هسـتند، این قدر گسـترده و عمیق 
و پردامنـه اسـت کـه حتـى مـا مى توانیـم ازنظر آموزش، سـطح منطقـه را تأمیـن کنیم؛ 
یعنـى مـا مى توانیـم کشـورهاى منطقه را بـا امکاناتـى که داریـم، ازنظر تربیـت مدیریت 

رسـانه پوشـش دهیم.
ــک  ــا ی ــاعرى ی ــک ش ــر ی ــران اگ ــم. در ای ــاره کن ــز اش ــوا نی ــه بحــث محت ــن ب م
خواننــده اى یــک غــزل را از ادبیــات کالســیک مــا انتخــاب کنــد و بخوانــد، ایــن تولیــد 
محتــوا اســت؛ یعنــى ایــن متعلــق  بــه آن خواننــده اســت. درســت اســت کــه غــزل از 
آِن حافــظ اســت، ولــى چــون یــک کار جدیــد و یــک شــکل جدیــد بــه ایــن اثــر داده، 
ایــن متعلــق بــه اوســت؛ بنابرایــن ایــن تولیــد محتــوا اســت. یــا اگــر یــک خوشــنویس 
یــک نکتــه اى را یــا یــک قطعــه اى را از حکمــا و از بــزرگان و از مواریــث بــزرگ مــا کــه 
ســرمایۀ عظیــم مــا اســت، خوشنویســى کــرد، ایــن متعلــق بــه او اســت؛ یعنــى بــه نــام 

ــوا کرده اســت. ــد محت ــر داده و تولی او اســت؛ چــون شــکلى را تغیی
بنابرایـن تولیـد محتـوا فقـط ایـن نیسـت کـه از آغـاز تـا بـه انجام یـک ابداع باشـد. 
اگـر مـا شـکلى را به شـکل دیگـر تبدیل کنیـم، ایـن تولید محتوا اسـت. مثـًال در عرصۀ 
توییتـر؛ حکایـات سـابق مـا همه کوتـاه و گویا اسـت. مـا اآلن مى توانیم توییـت کنیم. ما 
مى توانیـم نـکات بدیـع قبلـى را بـا زبان نـو براى نسـل جدید ارائـه کنیم. من بـه همین 

بسـنده مى کنـم و از اسـاتید مى خواهـم کـه وارد ایـن بحث شـوند.

مطلبـى: جنـاب آقـاى دکتر اسـعدى خیلـى متشـکرم. من فقـط مى خواهم بـه نکته اى 
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اشـاره کنـم. بـا توجـه بـه این کـه آن چـه در حـوزة رسـانه نقل وانتقـال پیـدا مى کنـد، 
به نوعـى پیـام اسـت، همچنین وقتـى ما درمـورد پیام و محتـوا صحبت مى کنیـم. بعضى 
وقت هـا همیـن مسـئله کـه اصـًال بحـث خـود رسـانه محتـوا و پیـام اسـت، کار را قدرى 
سـخت مى کنـد یـا به نوعـى گفتـۀ مـا باعـث ایـن مى شـود. مـن مى خواهـم اشـاره کنم 
و درواقـع، یـک روشـنى بـه موضـوع موردبحـث ببخشـم. بگویـم که منظـور مـا از تولید 
محتـوا دربـارة مدیریت رسـانه اسـت. بـا توجه بـه این که در دانشـگاه تدریـس مى کنیم، 
آن  مى دانیـم کـه اگـر محتـواى مناسـب در کنـار تربیـت و آمـوزش نباشـد، طبیعتـاً 

دانشـجویان نمى تواننـد از آن هـا بهره منـد شـوند و دانـش الزم را کسـب کننـد.
منظـور مـن در این جـا از تولیـد محتـوا ایـن اسـت کـه مـا چقـدر محتـواى موردنیـاز 
دانشـجویان، پژوهشـگران و اسـاتید ایـن حـوزه را تولید کرده ایـم؟ اعم از این کـه ترجمه یا 
تألیـف کردیـم. آیـا تولیـدات انجام شـده ـ کـه من بخشـى از آن هـا را پرینت گرفتـم و اآلن 
این جـا دارم و قبـًال هـم تـا جایى که مى شـد بـراى اسـاتید ازطریق تلگـرام فرسـتاده ام ـ با 
نیازهـاى دانشـجویان و پژوهشـگران ایـن حـوزه همخوانى دارد یـا ندارد؟ ما در رشـته هاى 
دیگـر مثـل مدیریـت به شـکل عـام محتواهـاى خیلـى زیـادى داریـم کـه در سـال هاى 
مختلـف ترجمـه و تألیـف شـده اند، ولـى آیـا مـا بـراى پژوهشـگران و دانشـجویان رشـتۀ 
مدیریـت رسـانه کتاب هـا، مقاله هـا یـا محتواهاى مناسـب را آمـاده کرده ایم یا نه؟ بیشـتر 
مى خواهـم از ایـن زاویـه بـه بحـث نـگاه کنیـم و صحبت هـاى خودمـان را دوباره بـا آقاى 

دکتـر فرهنگـى ادامـه دهیـم. آقـاى دکتر، در خدمت  شـما هسـتیم.

فرهنگـى: قطعـاً همان طورکه اشـاره کـردم، وقتى که یک رشـتۀ جدید ایجاد مى شـود، 
سـازوکارهایى کـه مى تواننـد آن رشـته را گسـترش دهنـد، همـان محتوایـى اسـت کـه 
فراهـم مى شـود. در حـوزة مدیریـت رسـانه از همـان ابتـدا که رشـته شـروع بـه فعالیت 
کـرد، دوسـتان دسـت اندرکار چـه آن هایـى کـه مسـتقیماً بـا آمـوزش و پژوهـش در این 
مقولـه دسـت به گریبان بودنـد و چـه آن هایى کـه در حاشـیه و در کنار حضور داشـتند و 

به نوعـى خودشـان را وابسـته بـه ایـن رشـته مى دیدنـد، کار را شـروع کردند.
همان طورکـه مى دانیـد، در همـۀ علـوم ابتـدا کارهـاى خیلى سـنگینى نمى توانسـته 
انجـام شـود. سـال ها طـول مى کشـد تـا آن اتفـاق بیفتـد. به خصـوص حـاال کـه شـما 
درمـورد مدیریـت اشـاره فرمودیـد، من خدمت  شـما عرض کنـم، از زمانى کـه فردیریک 
وینسـلور تیلـور مقالـۀ خـودش را تحـت عنـوان اصـول مدیریـت علمـى منتشـر مى کند 
تـا طـرح دانـش مدیریـت به عنوان یک رشـته، شـاید بیـش از 50 سـال طول مى کشـد؛ 
یعنـى شـما نـگاه مى کنیـد و مى بینید کـه او مقالۀ خودش را در سـال 1902 مى نویسـد 
و بعـد خـود او ایـن را در 1903 بـه Scientific Management تبدیـل مى کنـد کـه یک 
کتـاب 100 صفحـه اى بیشـتر نیسـت. در آن جـا یک کلیاتـى را مطرح مى کنـد. تا زمانى 
کـه مـا مى بینیـم آدم هایـى مثـل پیتـر دراکـر و کریـس آلجریـس و دیگـران مى آینـد و 

نقد شفاهی
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کارهـاى اصلـى خودشـان را ارائـه مى دهنـد، بیش از 50 سـال گذشـته اسـت. مـا همین 
را در رشـته هایى مثـل جامعه شناسـى مى بینیـم. از زمانـى کـه اگوسـت کنت و اسپنسـر 
و دیگـران مى آینـد و مسـئله را مطـرح مى کننـد تـا ما به آدم هاى برجسـته اى مى رسـیم 
کـه در ابتـداى قـرن بیسـتم یـا در دهه هـاى دوم و سـوم قـرن بیسـتم دارنـد کارهـاى 
خودشـان را ارائـه مى دهنـد، یـک فاصلـۀ بیشـتر از 50 سـال را طـى کرده ایـم؛ بنابرایـن 
تصـور مـن ایـن اسـت کـه رشـتۀ مدیریت رسـانه هـم کم وبیش این مشـکل را داشـته و 

دارد، ولـى ایـن مشـکل باید برطرف شـود.
بـراى تولیـد محتـوا در مرحلـۀ اول همان طورکـه اشـاره شـد، کارهـا معمـوالً ترجمه 
اسـت. کارى کـه آقـاى دکتـر سـاروخانى و آقاى دکتر محسـنى انجـام دادنـد و دیگرانى 
کـه بعـد از آن هـا ایـن کار را پـى گرفتنـد. مـا به تدریـج در دهـۀ 1390 جرئـت پیـدا 
مى کنیـم کـه کتـاب تألیف شـدة محتـواى مدیریـت رسـانه را بـه بـازار دهیـم و دیگـر 
آرام آرام خودمـان را به نوعـى از کار ترجمـه دور نگـه داریـم. چـرا؟ چـون دیگـر زمینـه 
مهیـا شده اسـت. کار تحقیقاتـى انجـام گرفتـه و مـا از کار تحقیقاتـى روى رسـانه هاى 
ایـران، تـوان ایـن را پیـدا کرده ایـم که خیلـى راحـت بتوانیم قضـاوت کنیـم. به خصوص 
کتابـى را کـه بنـده با همکارى دوسـت عزیـزم، آقاى دکتـر ابوالفضل دانایـى تحت عنوان 
ارزیابـى متـوازن رسـانه ها انجـام دادیـم. ایـن یـک کار آسـتیک و اصیلى اسـت که روى 
یک مؤسسـۀ بزرگ مثل روزنامۀ همشـهرى انجام شـده و مؤسسـۀ همشـهرى کار را آغاز 
و تحقیـق میدانـى را شـروع کرده اسـت. بعـد ایـن تحقیق میدانـى را در قالـب یک کتاب 
ارائـه داده اسـت. جـا دارد کـه من همین جـا قدردانى خودم را از مسـئوالن وقـت روزنامۀ 

همشـهرى اعـالم کنـم و از آن ها سپاسـگزار باشـم.
مى توانـم بگویـم کـه مدیریـت رسـانه یـک رشـتۀ زنـده اسـت. ایـن رشـتۀ زنـده در 
تکاپـو اسـت و دارد کار خـودش را مى کنـد. دانشـجوها و اسـتادانى که به این رشـته وارد 
شـده اند، کار خودشـان را انجـام مى دهنـد. یـک تعـداد کار را بـا ترجمـه شـروع کردنـد. 
یـک تعـداد در تألیف وارد شـدند. یک عـدة دیگر روش هـاى ترکیبى را بـه کار مى گیرند، 
امـا این هـا همـه زمـان مى بـرد و حمایـت مى طلبـد. اگـر بـه گفت وگـوى مـن در همین 
شـماره مراجعـه کنیـد مـن بـه مصداقـى از حمایـت بـراى تولیـد محتـوا را در دانشـگاه 
هـاروارد اشـاره کـرده ام. بـراى تولیـد محتـوا و نظریـه در هـر حـوزه اى چنیـن حمایتـى 

اسـت. موردنیاز 
به هرحـال حمایت هایـى الزم اسـت کـه چنیـن کارهایـى انجـام گیـرد و ادبیـات 
نیسـت.  امکان پذیـر  درغیراین صـورت  شـود.  خلـق  رشـته  یـک  بـراى  مورداسـتفاده 
نمى شـود کـه مـا از یـک اسـتادى بخواهیـم کـه حداقـل 20 سـاعت تدریس کنـد و 40 
سـاعت در دانشـگاه باشـد و یـک کار اصیـل هـم ارائه دهـد و به او یک حقـوق جزئى هم 
بیشـتر نپردازیـم. (بـا خنـده) اگـر جز این هـم باشـد، از او کم  کنیـم. این گونه نمى شـود 
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و چنیـن اثـرى خلـق نمى گـردد.

مطلبـى: آقـاى دکتـر فرهنگى نکتـۀ خیلى مهمـى را مطرح کردنـد. این که بـراى تولید 
محتوا نیاز به حمایت دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـى اسـت. البته هم اسـتاد بزرگوار و هم 
همـۀ حاضـران مى داننـد کـه اگر ما نشـر حـوزة رشـتۀ مدیریت رسـانه را بررسـى کنیم، 
چـه آن هایـى کـه به صورت مسـتقیم مرتبط با سـرفصل هاى درسـى این رشـته هسـتند، 
چـه آن هایـى کـه به نوعى تـا انـدازه اى مى تواند کمـک کند، شـاید چند َده  کتاب باشـد. 
در سـال هاى مختلـف نزدیـک چهل پنجـاه عنوان کتاب منتشـر شده اسـت. مـن خودم با 
توجـه بـه این که سـال ها اسـت کـه در حـوزة نقد کتـاب فّعالم، وقتـى درصـدى از این ها 
به دسـتم رسـید و در ایـن مـدت کـه مى خواسـتیم ایـن نشسـت را برگزار کنیم، بررسـى 
مى کـردم، احساسـم ایـن بود کـه کتاب هـاى خیلى خوبى هسـتند؛ هرچند ممکن اسـت 

مـا نتوانیـم براى بحـث نظریه پـردازى از آن ها اسـتفاده کنیم.
ــان  ــدم. ایش ــى را مى خوان ــر فرهنگ ــاى دکت ــود آق ــاى خ ــى از صحبت ه ــن یک م
مى فرمودنــد کــه وقتــى مــا درمــورد مدیریــت یــک رســانه صحبــت مى کنیــم، مقطــع 
تحصیلــى کارشناسى ارشــد مى توانــد کفایت کننــده باشــد، ولــى وقتــى بحــث دکتــرى 
را مطــرح مى کنیــم، بحــث نظریه پــردازى اســت. خــب مــا بــراى نظریه پــردازى 
ــم  ــاً نمى دان ــى. واقع ــا خارج ــیم ی ــته باش ــى داش ــدة داخل ــع منتشرش ــد مناب ــا بای ی
ــا زبان هــاى  ــان انگلیســى ی ــه زب ــا همــه مســلط ب دانشــجویان مقطــع دکتــرى اآلن آی
مطــرح دنیــا هســتند کــه بتواننــد بــراى رســیدن بــه ایــن دانــش از آن اســتفاده کننــد 
ــا بایــد روش هایــى دیگــرى مثــل همــان کــه آقــاى دکتــر فرهنگــى اشــاره  ــا نــه؟ ی ی
ــه شــوند و  ــا ترجم ــاى پژوهشــى و دانشــگاهى آن ه ــاى نهاده ــا حمایت ه ــد، ب فرمودن
مــا در اختیــار داشــته باشــیم. مثــًال درمــورد فلســفۀ ارتباطــات مــا تقریبــاً یــک کتــاب 
ــرى  ــاید در ســطح دکت ــم ش ــه آن ه ــى ک ــاب تألیف ــک کت ــم و ی ــۀ خــوب داری ترجم

ــم.  ــى نداری ــچ کتاب ــا در حــوزة مدیریــت رســانه هی ــى به نظــرم م نباشــد، ول
مى خواهـم خواهـش کنـم کـه آقـاى دکتـر سـاروخانى هـم نظرشـان را در رابطـه با 
منابـع تولیدشـده در حـوزة مدیریـت رسـانه بفرماینـد و اگـر راهکارهایى دارنـد، به آن ها 

هـم اشـاره کنند.  

سـاروخانى: مـن یک توضیح کوچکـى دربارة التون مى یـو بدهم. ایـن کار دایرةالمعارف 
خیلـى جالـب بـود. مـن ایـن را آوردم. بلـه، ایشـان آمـد در وسـترن الکتریـک کار کـرد. 
همیشـه توجـه بـر تکنیک هـا و ابـزار بـود. ایشـان ایـن توجـه را برگردانـد و به انسـان ها 
متمایـل کـرد. گفـت درسـت اسـت کـه اگـر شـما از تکنیک برتـر و رباتیسـت اسـتفاده 
کنیـد، تولیـد بـاال مـى رود، امـا یـک نـگاه اصلـى بـه آن آدم هایى کنیـد کـه مى خواهند 

تولیـد را مدیریـت کننـد و جریـان تولیـد را هدایـت نمایند.
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خیلـى کوتـاه عـرض کنـم. نتیجـۀ کار ایـن بـود کـه مى گفـت، زمانـى کـه شـما 
ارتباطـات انسـانى را در یـک سـازمانى تقویـت مى کنیـد، تـوان و بهـره ورى سـازمان باال 
مـى رود. آدم هـا بـه هواى هـم کار مى کننـد. از هم نیـرو مى گیرنـد. این سـینرژى خیلى 
خـوب اسـت. حـاال اگـر بـرق و دسـتگاه ها را هم تقویـت کنید، ایـن باز مضاعف مى شـود 
و بهـره ورى را خیلـى بـاال مى بـرد، امـا اگـر یـک روزى ایـن برق دیگـر خـوب کار نکند، 
آن ارتباطـات انسـانى کـه ایجاد شـده، زمینـه اى خواهد بود کـه آن تکنولـوژى را جبران 
 کنـد. بهـره ورى شـما کاهـش پیدا نمى کند. چـون آن شـبکۀ انسانى شـان را تقویت و آن 
سـینرژى را ایجـاد کردیـد. درهرصـورت بحـث بسـیار خوبى بـود و واقعاً در حـوزة دانش 

مـا تاریخى اسـت.
درمـورد تولیـد محتـوا و شـرایط آن آقـاى دکتر اشـارات خیلـى خوبى داشـتند. من 
هـم این جـا چنـد اصـل را عنـوان مى کنـم. اگر قرار اسـت مـا یـک روزى بتوانیـم به قول 
ایشـان از ترجمـه و ترجمه هـاى نهان بیـرون بیاییم؛ یعنـى خداى ناکرده این طور نباشـد 
کـه وقتـى مـا مى خواهیم رسـالۀ دکترى یا کتـاب بنویسـیم، برویم جسـت و جو کنیم که 
در ماساچوسـت چـه آدمـى چه گفته اسـت. ما بایـد ایـران  را درنظر بگیریم. اندیشـه هاى 
خودمـان را بومـى کنیـم تـا نظریه هـا از ایـران مـا طـرح شـود؛ بنابراین مـا بایـد بتوانیم 
نظریه سـازى کنیـم تـا نظریه هـاى مـا در دنیا مطرح شـود و مفاهیـم جدیـدى را به دنیا 
ارائـه کنیـم؛ در همـۀ حوزه هـا ازجملـه مدیریـت رسـانه و جامعه شناسـى ارتباطـات کـه 

بیشـتر کار مـن اسـت بایـد نظریه پردازى کنیـم. حاال ایـن کار چه شـرایطى دارد؟
اولیـن چیـزى کـه مـن عـرض مى کنـم، نظـام تپـا اسـت. تپـا یعنـى تـوان آدم هـا. 
هرکـدام از حوزه هـا تـوان خاصى را مى طلبد. در حـوزة ارتباطات درکتاب جامعه شناسـى 
ارتباطـات  اشـاره شده اسـت. بایـد آدم هایـى باشـند کـه همدلى داشـته باشـند و بتوانند 
همدلـى برقـرار کننـد. هرکسـى نمى توانـد وارد ایـن حـوزه بشـود. آدم هـا در حوزه هـاى 
دیگـر مى تواننـد خـوب کار کننـد. هیچ کـس نیسـت که هیچ اسـتعدادى نداشـته باشـد. 
خداونـد بـه همه اسـتعداد داده، امـا باید دید در ایـن حوزة خاص، چه نوع اسـتعدادهایى 
الزم اسـت؛ بنابرایـن تـوان بالقوه اسـت. وقتى مـا این توان بالقـوه را دیدیم، بایـد بتوانیم 
پـردازش کنیـم. این جـا اسـت کـه یـک نیـروى عظیمى تولیـد مى شـود. آدمى اسـتعداد 
دارد، حـاال در گردونـۀ دانـش قـرار مى گیـرد و ایـن اسـتعداد تعالـى پیـدا مى کنـد و بـه 
یـک انـرژى وسـیعى تبدیـل مى شـود که مـن تصـور مى کنـم بى نهایت باشـد، امـا نکتۀ 
سـوم تپـا آن الفـش اسـت. اگـر آن نباشـد، این همه انـرژى ذخیره شـده باطل مى شـود و 
آن انگیـزش اسـت. مـا بـه آدم هاى مـان انگیزه بدهیـم. این انگیـزه موتور حرکت اسـت و 
معنـاى حرکـت را ایجـاد مى کنـد. آدم هایـى کـه مى تواننـد، ولى بایـد این توانشـان را با 

انگیـزه تقویـت کنند.
حـاال مـا ازاین پـس انسـجام را داریـم. نکتـه اى کـه دکتـر گفتنـد، خیلـى مهـم بود. 

مدیریت رسانه: رشتۀ علمي یا گرایشي از حوزۀ مدیریت
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خیلـى از مـوارد پیـدا مى شـود. آدم هایـى هسـتند کـه موضوعشـان را هم دوسـت دارند. 
حـاال رسـالۀ دکتـرى اسـت یـا چیـزى ازاین قبیـل. انگیـزه هـم دارند، امـا آن انسـجام و 
آن پیوسـت را ندارنـد. ایـن دانشـمند و ایـن پروفسـور چـه مى خواسـت. مى گفـت مرا به 
جایـى ببریـد کـه اندیشـه و ذهـن و تـوان مـن پراکنـده نشـود. به قـول آقاى دکتـر این 
نباشـد کـه از صبـح 40 سـاعت در دانشـگاه یـا پشـت میـز کارم باشـم. حـاال شـب هـم 

بخواهـم کار تحقیقـى انجـام دهـم. انـرژى مـن دیگـر تمام مى شـود.
مـا یـک فردى داشـتیم کـه معاون وزیـر بود. خیلـى هـم عالقه مند بود. اسـتعدادش 
هـم خـوب بـود، ولـى او ایـن پیوسـت را نداشـت. از صبح تا شـب بـه معاونت و جلسـه و 
فـالن مى رفـت. روز پنج شـنبه عصـر حاال مى خواسـت به رسـاله اش برسـد. رسـاله را که 
بـاز مى کـرد، تـازه بایـد یـادش مى آمـد چه کرده اسـت. اصـًال هفتۀ گذشـته چـه مطلبى 
نوشته اسـت. بعـد هـم کـه قـدرى اشـراف پیـدا مى کـرد، خانـواده مى گفتند شـب جمعه 
اسـت، مرده هـا هـم آزاد هسـتند، چـرا نشسـته اى؟ بایـد مـا را به بیـرون ببـرى؛ بنابراین 

کار تـا هفتـۀ آینـده مى ماند.
ایـن دیگـر رسـاله نمى شـود. هرقـدر هـم کـه تـوان داشـته باشـد. آن انسـجام و آن 
پیوسـت، یک سـال و دو سـال فقط به این کار بپردازد و بعد اسـتغراق اسـت. اسـتغراق 
این جـا اسـت کـه آدم هـا توانـى دارنـد. حاال پـردازش پیـدا کرده اسـت. انگیزه و انسـجام 
دارنـد. از صبـح کـه بیـدار مى شـوند دنبـال ایـن کار هسـتند. حتـى شـب ها هـم روى 
ایـن قضیـه و روى کارشـان فکـر مى کننـد. گاهـى ممکـن اسـت که اصـًال در ایـن قضیه 
اسـتغراق تصـادف هـم بکننـد. ممکـن اسـت خطراتـى هـم پیـش بیایـد. همـۀ بـزرگان 
عالـم چنیـن بوده انـد. مى گوینـد یکـى از دانشـمندان نشسـته و غـرق در کارش شـده 
بـود. احسـاس کـرد کـه گرسـنه اش شده اسـت. یـک تخم مـرغ را بگـذارد آب پز شـود که 
بخـورد. بعـد از مدت هـا یـادش مـى رود و بعـد مى بینـد همه چیـز سـوخته. بـاز مى کنـد 
و مى بینـد به  جـاى این کـه تخم مـرغ را داخـل ظـرف بگـذارد، سـاعتش را گذاشـته و 
سـوخته. ایـن اسـتغراق اسـت. آدم هایـى کـه در کارشـان غـرق مى شـود. حاال اسـت که 
مى توانـد اندیشـه هاى جدیـدى را تولیـد کنـد و بعـد پتانس اسـت. پتانس این اسـت که 
مـن از اندیشـه ذخیـره و از تـوان ذخیـرة خودم چقـدر در ایـن کار بریزم. مـا این پتانس 
را همه جـا الزم داریـم. در داسـتان هاى بوروکراسـى و غیـره ایـن پتانـس اسـت. حاال من 
توانِـش ترجمـه کـردم. ایـن پتانس خیلى کاهـش پیدا مى کنـد. گاهى ممکن اسـت یک 
آدمـى در یـک سـازمان رسـمى بوروکراتیـک باشـد و 2٪ از توانـش را در سـازمان بریزد. 

هرچنـد کـه فرمالیسـم و ظاهرآرایى هسـت، ولـى توانـش را نریزد.
در کار علمـى مـا زمانـى مى توانیـم کار بزرگ تولیـد کنیم که این توانمـان را در حد 

90٪ وارد آن کار کنیم.
بسى رنج بردم در این سال سى             عجم زنده کردم بدین پارسى
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مى بینیــم کــه فردوســى حکیــم هــم همین طــور بوده اســت؛ یعنــى آدمــى اســت 
کــه بــا عالقــه و انــرژى تمــام کار مى کنــد و احســاس مى کنــد مى خواهــد یــک تاریــخ 
ــذارد.  ــت مى گ ــا وق ــر گران به ــن اث ــال تمام روى ای ــد 30 س ــازد و بع ــدى را بس جدی
ــود  ــه محم ــد و آن ب ــدا مى کن ــان پی ــه کار پای ــى ک ــا زمان ــود. ت ــم نمى ش ــته ه خس
غزنــوى مى دهــد و آن داســتانى کــه پیــش آمــد؛ بنابرایــن به نظــر مــن داســتان دانــش 
ــا  همیــن اســت. اگــر قــرار اســت یــک کار بــزرگ تولیــد شــود کــه گفت وگــوى مــا ب
تاریــخ باشــد، همیــن مســیرى اســت کــه دکتــر اشــاره کردنــد و مــا امیدواریــم یــک 
ــرون  ــته اى از آن بی ــار برجس ــاً آث ــم و قطع ــرار بگیری ــیر ق ــن مس ــم در ای ــا ه روزى م
خواهــد آمــد. حــاال اگــر یــک دور ســومى باشــد، آن وقــت مــن محتــواى رســمى را هــم 

ــه کــه از شــما خداحافظــى مى کنــم.  ــم، اگــر ن خدمــت شــما عــرض مى کن

مطلبـى: مـن مى خواهـم اآلن اشـاره کنیـد. اگر کوتاه باشـد. چـون ممکن اسـت، زمان 
براى سـؤال وجواب نداشـته باشـیم.

ساروخانى: آقاى دکتر اسعدى نظرشان را بدهند. بعد عرض مى کنم.

اسـعدى: اگـر اجـازه بدهیـد مـن یـک ابهام زدایـى کنم، شـاید مشـکل تعدیل شـود. ما 
یـک اصطالحـى داریـم و مى گوییـم انگاره سـازى. یکـى از وظایف رسـانه ها انگاره سـازى 
اسـت؛ یعنـى تصویـرى کـه از دیگـران، از یـک شـخص، از یـک موقعیـت و از یـک نهـاد 
ازطریـق آمـوزش و رسـانه ها بـه دیگـران منتقـل مى شـود. ایـن یکـى از رسـالت هاى 
رسـانه هاى امـروز اسـت. حـاال شـاید خـود مدیریت رسـانه هـم بایـد انگاره زدایى شـود.
مـا اشـاره کردیـم کـه مدیریـت رسـانه یـک گرایـش جدیـد اسـت؛ بنابرایـن همـان 
کـه آقـاى دکتـر فرهنگـى بـه تیلـور اشـاره کردند کـه بیـش از یک قـرن قبـل مدیریت 
علمـى را ارائـه کـرده، پـس آن هـم جـزء منابـع و محتـوا اسـت؛ یعنـى این طـور نیسـت 
کـه چـون مـا مدیریت رسـانه را طـرح کردیـم، حاال بایـد بیاییـم و از صفر شـروع کنیم. 
تمـام آثـار آقـاى دکتر سـاروخانى جزء رشـتۀ مدیریت رسـانه اسـت. ما گفتیـم مدیریت 
رسـانه یـک رشـتۀ چندرشـته اى اسـت. رشـتۀ جامعه شناسـى، ارتباطـات، روزنامه نگارى 
و فلسـفه اسـت. رشـته هاى مرتبـط دیگـرى مثـل روان شناسـى اجتماعـى و غیـره کـه 
در علـوم انسـانى هسـت؛ امـا آن چـه به طورخـاص درمـورد مدیریـت رسـانه هسـت، من 
فکـر مى کنـم مثـًال یـک نمایشـگاه کوچکـى بشـود. شـاید 100 اثـر داریم کـه به صورت 

تخصصـى درمـورد مدیریت رسـانه منتشـر شده اسـت.
مــا در 4 همایشــى کــه تحــت همیــن عنــوان مدیریــت رســانه به صــورت 
بین المللــى از ســال 93 شــروع کردیــم، یکــى از اهدافمــان همیــن اســت. انگاره زدایــى 
ــاور  ــوز ب ــا هن ــت؟ خیلى ه ــانه چیس ــت رس ــن مدیری ــه ای ــد ک ــازى جدی ــا انگاره س ی

مدیریت رسانه: رشتۀ علمي یا گرایشي از حوزۀ مدیریت
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ندارنــد کــه یــک رشــتۀ مدیریتــى اســت. همچنــان کــه اشــاراتى هــم شــد. مى گوینــد 
ــد. همان طورکــه  یــک رشــتۀ ارتباطــى اســت و حتــى برخــى اصــل آن را قبــول ندارن
آقــاى دکتــر هــم اشــاره کردنــد، مــا درحــال چالــش هســتیم. اگــر ضــرورت ایــن رشــته 
ــن  ــد شــد. م ــر خواه ــم جدى ت ــا ه ــد، حمایت ه ــا بیفت ــراد ج ازطــرف مســئوالن و اف

ــم. ــات کنی ــان را اثب ــد خودم ــا اول بای ــم م ــر مى کن فک
به هرحـال تولیـدا ت سـازمان هاى رسـانه اى بایـد مکمـل و کاربـردى باشـد. چـون 
رسـانه هاى امـروزى رقابتـى، جهانـى و فناورى  محـور هسـتند. ایـن 3 ویژگـى در آن هـا 
هسـت. مـن کـه راجع بـه تولیـد محتـوا اشـاره کـردم، ناظـر بـه خـود رسـانه بـود. شـما 
بیشـتر مایـل بودیـد آثـارى را که درمورد مدیریت رسـانه اسـت، بیشـتر توضیـح بدهیم. 
مـن فکـر مى کنـم تمـام آثـارى کـه در حـوزة علـوم انسـانى هسـت بـا مدیریـت رسـانه 
مرتبـط اسـت. همچنـان که بـا دانش مدیریت مرتبط اسـت، اما مشـکل اصلى این اسـت 
کـه علـوم انسـانى به طورکلـى در ایـران جـدى گرفتـه نمى شـود؛ یعنـى بـه رشـته هاى 
علـوم انسـانى هنـوز هـم که سـال ها مى گذرد و انقـالب فرهنگى هـم صـورت گرفته، بها 
نمى دهنـد. شـما مى بینیـد کـه در خـالل ایـن 38 سـال، وزیـر فرهنـگ و وزیـر علوم ما 
اغلـب یـا مهنـدس یـا پزشـک بوده اند، جـز در همـان اوایـل انقـالب یکـى دو دوره آقاى 
دکتـر شـریعتمدارى چنـد ماهى وزیر بودنـد و بعد مرحـوم دکتر حبیبـى، در بقیۀ موارد 
فرهنـگ و وزیـر علـوم یـا مهنـدس بـوده یـا پزشـک. خـب پزشـکان جـاى خودشـان را 
دارنـد. مهندسـان هـم کـه جایگاه عالـى دارند، امـا مهنـدس جزئى نگر اسـت؛ درحالى که 
مدیـر کل نگـر اسـت و بایـد چنین باشـد. پس مدیریـت و علـوم انسـانى به طوراعم جدى 

گرفتـه نشده اسـت.
مـن فکـر مى کنـم اگـر نیازهـاى انسـانى مثـل مازلـو را درنظـر بگیریـم، نیازهـاى 
فیزیولوژیـک را بایـد مهندسـان و پزشـکان تأمیـن کننـد، امـا آن جا که سـخن از توجه و 
خودشـکوفایى اسـت، باید به علوم انسـانى سـپرده شـود، چون علوم انسـانى اصل اسـت، 
ولـى مـا درعمـل مى بینیـم کـه اگـر یـک کسـى هـم در کنکـور اول شـده و بخواهـد به 
رشـته هاى علـوم انسـانى بـرود، خانـواده و َجـو عمومـى نمى گذارنـد. مى گوینـد رشـتۀ 
بـرق بخـوان! به گونـه اى کـه در مصاحبـه اش مى گفـت بـه مـن گفتنـد تو اول شـده اى و 
مى خواهـى بـه علـوم انسـانى بروى؟ پـس این نـگاه باید عوض شـود؛ یعنى خـود نگرش 

بایـد تغییـر یابـد. نگـرش کـه عـوض شـود، انگیزه ها هـم تغییـر مى کنند.
ــد  ــه بای ــالب آن چنان ک ــد از انق ــادى بع ــورت بنی ــم به ص ــم بگوی ــن مى خواه م
ازســوى مســئوالن توجــه ویــژه اى نســبت بــه رشــتۀ مدیریــت نشده اســت. مــن ســال 
ــودم. ایشــان خوشــبختانه از همــان  ــر ب ــاى دکت 1362 در دانشــگاه تهــران شــاگرد آق
ــى کســى  ــتند؛ یعن ــنا هس ــات آش ــا ادبی ــد و ب ــعر مى گوین ــد. ش ــاز فلســفه خواندن آغ
ــد  ــه چن ــت ک ــن نیس ــط ای ــد، فق ــانه بیای ــت رس ــتۀ مدیری ــه رش ــد ب ــه مى خواه ک
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کتــاب مرتبــط بــا علــوم مدیریــت رســانه را بخوانــد و مدیــر رســانه شــود. بایــد خیلــى 
چیزهــا بدانــد. یکــى از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه مــا افــراد را به صــورت کاربــردى 
و عملــى در دانشــگاه ها تربیــت نمى کنیــم. مــا بایــد ببینیــم ایــن کســى کــه دکتــرى 
گرفتــه، آیــا مى توانــد یــک شــبکه یــا یــک روزنامــه را بچرخانــد. اشــاره کــردم کــه مــا 
8000 رســانه داریــم. این هــا کارهــا را ســنتى انجــام مى دهنــد. ازآن طــرف، تغییــرات 
ــروع  ــدى ش ــگاه جدی ــانه ن ــه رس ــروزه ب ــد. ام ــور مى کن ــرعت ظه ــوژى به س تکنول
شده اســت. شــما اشــاره کردیــد کــه درمــورد فلســفۀ رســانه آثــارى نیســت. پژوهشــگاه 

ــانه منتشــر کرده اســت. ــه فلســفۀ رس ــاب راجع ب ــد کت ــن مجل ــوم انســانى چندی عل

مطلبـى: مـن عـرض کـردم درمـورد فلسـفۀ ارتباطـات و... هسـت، ولـى موقعـى که ما 
مى گوییـم رشـتۀ مدیریـت رسـانه، آن را به عنـوان یک علـم درنظر مى گیریـم و خود آن 

علـم باید فلسـفه داشـته باشـد؛ یعنى فلسـفۀ مدیریت رسـانه.

مدیریـت،  فراینـد  چیسـت؟  مدیریـت  فراینـد  مثـال،  بـراى  هسـت.  خـب  اسـعدى: 
برنامه ریـزى، هماهنگـى و کنتـرل اسـت. این کـه صدهـا کتاب بـه زبان فارسـى و به زبان 
انگلیسـى و... هسـت. ازآن طـرف مدیریـت رسـانه یعنـى فراینـد مدیریت به اضافۀ رسـانه. 

حـاال رسـانه چیسـت؟ بایـد تعاریف آن را داشـته باشـیم.

مطلبى: یعنى گرایش مدیریت رسانه.

اسـعدى: بلـه، بـه پیشـینۀ رشـتۀ مدیریـت اشـاره کردنـد. مـا بر آن هسـتیم که رشـتۀ 
مدیریـت رسـانه یـک گرایشـى برآمـده از دانـش مدیریت اسـت. اشـاره کردم که رشـتۀ 
مدیریت رسـانه چندرشـته اى اسـت؛ یعنى آقاى دکتر سـاروخانى به عنوان جامعه شـناس 
ارتباطـات بـه ایـن رشـته خیلـى کمـک کرده انـد. آقاى دکتـر، شـما دایرة المعـارف علوم 
اجتماعـى را در چـه سـالى منتشـر کردیـد؟ فکـر کنـم حـدود 30 سـال پیـش منتشـر 
شده اسـت؛ بنابرایـن آثـار آقـاى دکتـر کمـک فراوانى کرده اسـت. آثـار فیلسـوفان کمک 
کـرده و آثـار کسـانى کـه در زمینۀ تکنولـوژى کار کردنـد، کمک کرده اسـت. همۀ این ها 
بـه مدیریـت رسـانه مربـوط اسـت. فقط این نیسـت که مـا آن جا بنویسـیم کـه مدیریت 
رسـانه. مدیریت رسـانه رشـتۀ چندرشـته اى یا میان رشـته اى اسـت و فرایند مدیریت که 
شـامل آن بخش هـاى کنتـرل، برنامه ریـزى، سـازماندهى، هماهنگى و نظارت اسـت، باید 

در رسـانه ها باشـد. بـراى همیـن هم رسـانه هاى مـا کارآمد نیسـتند.
البتـه رسـانه بایـد اثربخـش باشـد. چـرا رسـانه هاى مـا چـه در بخـش خصوصـى و 
چـه در بخـش دولتـى نتوانسـته اند مخاطـب را اقنـاع کنند، چرا مـا نتوانسـتیم در عرصۀ 
رقابـت آن چنان کـه بایدوشـاید موفـق باشـیم. من فکـر مى کنم مشـکل مدیریتى اسـت. 
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مدیریـت یعنـى کار بـا دیگـران و اسـتفاده از نیـرو و توان آن هـا درجهت اهداف سـازمان 
رسـانه اى. مـا در بسـیِج امکانـات و منابـع و در آموزش عملـى موفق نبوده ایـم. به هرحال 
خوشـبختانه مـا امسـال در محضـر اسـاتید، بـه  نـام ایـن دو بزرگـوار دو جایـزه درنظـر 
گرفتیـم کـه جریان سـازى کنیـم. مـا خودمـان اهـل رسـانه هسـتیم، امـا نتوانسـته ایم 
خودمـان را خـوب بشناسـانیم و خـوب معرفى کنیم؛ یعنـى تمایز بین مدیریت رسـانه با 
ارتباطـات هنـوز محـل بحـث اسـت. نـوع تدریس ایـن درس ها هنـوز محل بحث اسـت. 
آقـاى دکتـر حـدود 20 سـال پیـش بـه وزارت علـوم طرح دادنـد. ایـن باید به روز شـود. 
بایـد در نـوع درس هایـى کـه تدریـس مى شـود بازنگـرى شـود. ازآن طـرف افـرادى کـه 
مى خواهنـد بـه رشـتۀ مدیریـت رسـانه بیاینـد، باید یـک ویژگى هـا و مختصـات خاصى 
داشـته باشـند. بایـد انگیـزه و عالقه داشـته باشـند. ادبیـات بداننـد و فرهنگ و پیشـینۀ 

خودشـان را درك کرده باشـند.
مـن معتقـدم که این باید بومى شـود. آقاى دکتر این جا اشـاره کردند. درسـت اسـت 
کـه ایـن رشـته در جهـان بیـش از 3 دهـه پیشـینه نـدارد، اما مـا بایـد ببینیم با رسـانۀ 
خودمـان چـه باید بکنیـم؟ مختصات تلویزیون ایـران با هیچ کـدام از تلویزیون هاى جهان 
قابل مقایسـه نیسـت. مـا نمى توانیم تجربیـات تلویزیون مثـًال آمریکایى یا فرانسـوى را به 
این جـا بیاوریـم و منطبـق کنیـم. این جـا اصًال مدیریت بسـیار سـخت اسـت. یـک مدیر 
رسـانه کـه 20 سـال اسـت یـک شـبکه و کانالـى را با ایـن محدودیت هـا در ایـران اداره 
مى کنـد، موقعیتـش متفـاوت اسـت. شـما باید ببینیـد در ایـن موقعیت کـه به هرحال ما 

یک سـرى مسـائل اسـالمى، شـرعى و عرفى داریم بایـد چگونه مدیریـت کنیم؟
 بایـد از تجـارب جهانـى اسـتفاده کنیـم، ولـى بایـد کتاب هـاى بومـى بنویسـیم و 
جسـارت و اعتمادبه نفـس طـرح دادن و نظریه پـردازى را ترویـج کنیـم. بـراى مثـال، مـا 
سـایت هاى مختلفـى داریـم. البتـه اآلن رتبه هاى مـا در خبرگزارى ها خیلى خوب اسـت. 
در تلویزیـون مثـًال پرس.تـى. وى ایـران توانسـته یک کار بزرگى در سـطح منطقـه انجام 
دهـد. همچنـان کـه الجزیـره و قطـر توانسـته اند یـک کار اساسـى در مقابـل رسـانه هاى 

غربـى صـورت دهنـد. مـا بایـد سبک وسـیاق خودمان را داشـته باشـیم. 
یکـى از اهـداف مـا در همایـش بین المللـى مدیریـت رسـانه این بـود که بیـن اهالى 
رسـانه و دانشـگاهیان پلى بزنیم. همچنان که آقاى دکتر اشـاره کردند. اگر سـازمان هاى 
صنعتـى و بازرگانـى بـه کمـک نیاینـد، ایـن راه نمى افتـد. مـا همـه اش داریم ایـن کار را 
بـا عشـق و عالقـه انجـام مى دهیـم، امـا نـگاه مسـئوالن بایـد عـوض شـود. اول بایـد آن 
نگـرش تحـول یابـد. اگـر فرصتـى داده شـود، مـا مى توانیـم تغییـر و تحول ایجـاد کنیم. 
در همیـن فرصـت انـدك، کارهـاى بزرگى شـده و البته سـرعت شـتاب فنـاورى این قدر 
زیـاد اسـت که شـما مـدام باید درحـال تحوالت اساسـى و نگاه هـاى جدید و سـوژه هاى 

جدید باشـید.
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شـبکه هاى اجتماعـى یـک معضـل جهانـى اسـت. اصـًال مربوط بـه ایران نیسـت. در 
همیـن همایـش مـا دوسـتانى اشـاره کردنـد. آقـاى مورفـى از نیوزلنـد مى گفتنـد بـراى 
این کـه بـا ایـن شـبکه هاى اجتماعـى مقابلـه کنیـم، چـکار بایـد انجـام دهیم؟ چنـد راه 
نشـان دادنـد؛ ازجملـه یـک راه حلـش ایـن بـود کـه مـا خبـر را بفروشـیم. اآلن ایشـان 
در نیوزلنـد خبـر را مى فروشـد؛ یعنـى کسـانى کـه نیازمنـد هسـتند، در سـایت ثبت نام 
مى کننـد و خبـر موردنظـر خودشـان را کـه مسـتند اسـت، بـه آن شـخصى معتمـد 
مى دهنـد و بابـت خبـر پـول مى گیرنـد؛ بنابرایـن بـراى تقویت این رشـته هم مسـئوالن 
و هـم مـا بایـد دسـت به دسـت هـم بدهیـم. اختصـاص منابـع اولیـه از سـوى مسـئوالن 
و تغییـر نـگاه بـه رشـته و همچنیـن برگـزارى میزگردهایـى مشـابه، مى توانـد در ارتقـاء 

رشـته مؤثر باشـد. 
مـا هنـوز در تلویزیـون ایران یک برنامه نداشـتیم. این همه رسـانه و شـبکه ها هسـت. 
ده هـا شـبکۀ تلویزیونـى و رادیویـى هسـت. یک دفعـه یکـى بگویـد ایـن مدیریت رسـانه 
چـه مقولـه اى اسـت که شـما چندیـن همایـش بین المللى برگـزار کردید. این رسـانه که 
خـودش انگیـزه نـدارد و نمى خواهـد یـا نمى دانـد، خب مـا چگونـه مى خواهیـم این کار 
را انجـام دهیـم؟ مـا بـا دسـت خالى 4 همایـش برگـزار کردیم. حـدود 500 مقالـه براى 
همایـش فرسـتاده شـد. از ایـن 500 مقالـه 100 مقالـه خوب بـود و چاپ شـد. 4 مجلد. 
حتـى معرفـى نمى کننـد؛ یعنـى نگاهـى کـه آقـاى دکتـر اشـاره کردنـد، گاهى ازسـوى 

همـکاران خود ما اسـت.
به هرحـال مـا آمدیم کـه به تحـول در روزنامه ها کمـک کنیم. امـروزه روزنامه هاى ما 
ارزیابـى نمى شـوند. شـما فرمودیـد نقد. چه کسـى روزنامه هـاى ما را نقـد مى کند؟ آقاى 
دکتـر بـه مؤسسـۀ همشـهرى اشـاره کردنـد. بعضـى معتقـد هسـتند کـه ایـن غول هاى 
روزنامه هـاى بـزرگ کـه امکانـات وسـیعى دارنـد، از این نـگاه بنگاه هاى کوچـک را اذیت 
مى کننـد. بنگاه هـاى اقتصـادى مجـالت خرد را تحـت فشـار مى گذارند؛ یعنـى وقتى که 
شـما یـک مجلـه اى به نـام سـرزمین مـن منتشـر مى کنیـد، مى بینیـد کـه ده هـا صفحۀ 
رنگـى گالسـه دارد. بعـد به قیمـت پنـج تومـان مى دهیـد. خـب این نشـریۀ مسـتقل اگر 
قیمتـش را 10 تومـان بگـذارد، کسـى نمى خـرد؛ یعنـى بنگاه هـاى بـزرگ اگرچـه بـه 

توسـعۀ فرهنـگ کمـک مى کننـد، اما مشـکالتى نیـز ایجـاد مى کنند.
 یـک روزنامـه شـاید دلیل نداشـته باشـد که 200 صفحه مطلب داشـته باشـد. 200 
صفحـه را چـه کسـى مى خواند؟ مـن بعضى جاها گفته ام. مجالتى هسـت که 100 سـال 
سـابقه دارد؛ مثـل مجلـۀ نشـنال ژئوگرافـى. وقتـى مى پرسـند، چـرا بـه مجلـه صفحاتى 
اضافـه نمى کنیـد؟ پاسـخ مى دهـد اگر مـن بیشـتر از این اضافـه کنم، کسـى نمى خواند. 
سـال ها اسـت کـه همـان 100 صفحه اسـت، ولى ما فکـر مى کنیم هرچه حجیم تر باشـد 
بهتـر اسـت؛ چـون امکانات داریـم. حقوق هایى کـه به این هـا مى دهند. آقاى شرفشـاهى 
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همـکار مـا در کیهـان فرهنگـى این جـا هسـتند. مـا سـال 1370 در کیهـان فرهنگـى 
بودیـم. قبلـش در سـال 1365 روزنامـۀ کیهـان بـا دوسـتانى مثـل آقـاى شـکرخواه. من 
دبیـر ادب و هنـر، آقـاى شـکرخواه دبیر سـرویس خارجى و آقـاى فرقانى دبیر سـرویس 
گـزارش بودنـد. مـا بـا اندك امکاناتـى کار مى کردیم، ولى پـس  از این که ما بیـرون آمدیم 
و به صـورت مسـتقل کار کردیـم بـا عشـق و بـا عالقه بـود. حاال مـا نمى خواهیـم بگوییم 
شـیوه هاى آموزشـى آن جـا درسـت بـود، ولـى یـک کسـى کـه مى خواسـت روزنامه نگار 
شـود، او فقـط دو سـال مى آمـد در تحریریـه مى چرخیـد. گفت وگـو و تعامـل بـا دیگران 

باِر آموزشـى و تجربى داشـت.
مـا در سـطح کشـور و در سـطح جهـان چنـد نفـر روزنامه نـگار نخبـه داریـم؟ چنـد 
نفـر خبرنـگار نخبـه داریـم؟ چـرا مـا در روزنامه نـگارى و در بخـش ارتباطـات حتـى از 
کشـورهاى عربـى مثـل مصـر عقب تـر هسـتیم؟ چـرا مـا روزنامه نـگار نخبـه کـم داریم؟ 
چـرا خبرنـگار شـاخص نداریـم؟ چـرا خبرنـگار بین المللـى خـاص نداریـم؟ اآلن این همه 
حـوادث در دنیـا اتفـاق مى افتـد. جنگ هـا، نبردهـا، بحران هـا و بحـث روزنامه نـگارى 
بحـران، مـا در کجـاى آن «مکتـب» داریـم؟ به نظـرم همـۀ مـا بایـد دست به دسـت هـم 
دهیـم و ان شـاءاهللا معضـالت را کـم کنیـم و در تـالش باشـیم تـا جریان سـازى کنیـم. 
اصـًال بحـث این نیسـت کـه این رشـتۀ ارتباطات اسـت یـا رشـتۀ مدیریت رسـانه یا این 
روزنامه نـگارى. همـه بایـد کمـک کنیم که مخاطـب ما را بپذیـرد. امروزه جنگ اساسـى 
در رسـانه ها اسـت. اگـر مـا علـم نداشـته باشـیم و تجربه هاى مـان را روى هـم نگذاریـم، 
واقعـاً کـم مى آوریـم. چـرا باید خیلـى از اهالى مـا به شـبکه هاى خارجى توجه بیشـترى 
داشـته باشـند؟ به هرحـال ایـن یـک معضـل اسـت. حاال رسـانۀ ملى یک سـرى مسـائل 
دارد. خـود شـبکه هاى خصوصـى مـا، روزنامه هـاى مـا چرا تیراژشـان این قدر کم اسـت؟ 
چـرا کسـى مجلـه کـم مى خواند یـا واقعاً بعضى هـا اصـًال نمى خوانند؟ چرا سـطح مطالعه 
این قـدر پاییـن اسـت؟ این هـا سـؤاالتى اسـت کـه بایـد در نقـادى و حالجـى رسـانه ها 

مطـرح شـود. ایـن یعنى رسـالت نقد.
مـن در همـان روزنامـه یـادم هسـت. وقتـى کسـى مطلـب یـا قصـه اى مى نوشـت، 
جرئـت نمى کـرد چاپـش کنـد. بـراى این که کسـى مى آمـد و مى گفت این چیسـت؟ من 
شـنیده ام قبـل از انقـالب جالل آل احمد منتقد توانایى بوده اسـت؛ کسـى جرئت نمى کرد 
هرچیـزى را در مجلـه اى و مطبعـه اى چـاپ کنـد. اآلن دیگـر خوشـبختانه یـا متأسـفانه 
در شـبکه هاى اجتماعـى همـه نویسـنده شـده اند. همـه سـردبیر شـده اند. همه شـاخص 
شـده اند. ایـن سـایۀ سیاسـت که آقـاى دکتر اشـاره کردند، بر رسـانه ها گسـترده اسـت. 
یـک کسـى به صـرف این کـه یـک سـمت سیاسـى دارد، مى آیـد یـک روزنامـه یـا مجلـه 
منتشـر مى کنـد. صفحـۀ اول اسـمش را مى زننـد و ایـن اصـًال عالمانـه نیسـت. مدیریـت 
رسـانه یعنـى راهنمایـى، راهگشـایى، کنتـرل، هدایـت، حرفه گرایـى و خط مشـى گذارى. 

نقد شفاهی
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اگـر این هـا نیسـت، خب هیـچ  کارى صورت نمى گیـرد. ما بایـد مقدارى هم بـه خودمان 
بپردازیـم. مجـالت را ببینیـم. اگـر شـما روزنامه هـا را نـگاه کنیـد، خواهید دیـد که همه 
شـبیه هـم اسـت. مـن دیـروز در جشـنوارة مطبوعـات بـودم. خارجى هـا کـه مى آمدند و 
ایـن تیترهـا را مى دیدنـد، وقتـى بـراى آنـان ترجمـه مى کردیـم، مى گفتنـد این هـا کـه 
همـه یکـى اسـت. حتـى صفحه آرایـى و فـرم آن هـا نیـز تفاوتـى باهـم نـدارد. خـب این 
اسـتادها کجـا هسـتند؟ چـرا نفوذ ندارند؟ چـرا تأثیر ندارند؟ شاگردانشـان کجا هسـتند؟

مـن جمع بنـدى کنـم. به هرحـال مـا یک سـرى مشـکالت هـم خودمـان داریـم کـه باید 
ان شـاءاهللا آن هـا را برطـرف کنیـم. به اصطـالح در تربیـت نیـروى انسـانى کوشـا باشـیم. 
ازآن طـرف هـم انگیزه هـاى شـخصى خـود آدم ها تقویت شـود؛ یعنى شـوق بـه آموختن 
زیـاد شـود. اسـاتید کارشـان را کرده انـد. آقـاى دکتـر بیـش از 60 جلـد کتـاب چـاپ 
کرده انـد. بایـد چـه کار دیگـرى انجـام دهند؟ ما چـه امکاناتى بـه این اسـتادان داده ایم؟ 

چـه حمایت هایـى کرده ایـم؟
مـن همیشـه به سـهم خـودم خواسـتم به عنـوان طـراح چهره هـاى ماندگار، چـراغ و 
نـورى روى ایـن اسـتادان بینـدازم، ولـى مى دانیـد کـه آن هـم اآلن مدت هـا اسـت کـه 
متوقـف شده اسـت. مـا در اسـتفاده از نخبـگان غفلـت کردیـم. کتابـى کـه مـن نوشـتم 
بـا عنـوان تلویزیـون و نخبـگان و در آن گفتـه ام کـه چـرا تلویزیـون از نخبگان اسـتفاده 
نمى کنـد؟ مکانیـزم اسـتفاده از نخبـگان چیسـت؟ مثًال نخبه پـرورى، نگهـدارى نخبه و...

مـن مى خواهـم ضمـن تشـکر از جناب عالـى کـه با ایـن جلسـه امکانى دادیـد که ما 
ایـن حرف هـا را بزنیـم، قـدرى وارد بحث هـاى چالشـى شـویم، یک مقـدار نقـادى کنیم، 
حالجـى کنیـم و مسـئوالن را متوجـه سـازیم. اگـر مى گوییـم جنـگ مـا جنـگ رسـانه 
اسـت، پس سـربازان این جنگ رسـانه کجا هسـتند؟ سـرداران آن چه کسـانى هسـتند؟ 

چـه کسـانى و چگونه بایـد بجنگند؟

مطلبى: متشـکرم. اگر اجازه دهید، چون بحث هاى رسـانه و مسـائل و مشـکالت رسـانه 
خیلـى زیـاد اسـت، اگـر بخواهیـم بـه همـه بپردازیـم، بایـد یـک زمـان دیگـرى بـه این 
مسـئله اختصـاص دهیـم. اآلن روى آن فکر کنیم. مـن مى خواهم آقاى دکتر سـاروخانى 
آخریـن نکته هـاى خـود را کـه مى خواسـتند اشـاره کننـد، بفرماینـد و بعد اگر دوسـتان 

سـؤالى دارنـد، بـه آن ها هـم بپردازیم.

سـاروخانى: آقـاى دکتر اسـعدى بـه محتوا اشـاره کردند و مـن دیدم همۀ ایـن 8 جلد 
دانشـنامه اى کـه مـا انجـام دادیم، همین اسـت: تولید محتـوا. منتها اشـاره کردند که اگر 
مـن شـعر حافـظ را مى خوانـم، محتـوا تنها آن شـعر حافـظ نیسـت، بلکه عناصـر زیادى 
دارد. حـاال مـن هـر دو عنصـر را بـراى ایـن فکـر مى کنـم. محتوایى کـه رسـانه مى تواند 
تولیـد کنـد. اولیـن نکتـه ایـن اسـت کـه بتواند پیـام را بگیـرد. چـه پیامـى را مى خواهد 

مدیریت رسانه: رشتۀ علمي یا گرایشي از حوزۀ مدیریت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            19 / 26

http://icbr.faslnameh.org/article-1-433-fa.html


350160

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

بیـاورد و در رسـانه اش قـرار دهـد؟ دنیـا آغشـته از پیام هـاى متعـدد اسـت. میلیون هـا 
پیـام در دنیـا هسـت. کـدام را مى خواهد انتخـاب کند که در رسـانه اش بیـاورد؟ بنابراین 
یـک ارزیابـى پیـام هسـت که این پیـام شایسـتگى دارد که وارد رسـانۀ ما شـود یا خیر؟ 
اگـر شایسـتگى داشـت، حـال وقـت ایـن اسـت که مـا راجع بـه این پیـام، هرچه هسـت 
چـه بگوییـم و بعـد چگونـه بگوییم؟ خـود چگونه گفتـن هم بـراى پیام ما اهمیـت دارد. 
ممکـن اسـت یک پیام یا نوشـتۀ بسـیار خوبى داشـته باشـیم، امـا نتوانیم درسـت مطرح 
کنیـم و بـه آن پوشـش درسـت بدهیـم. چـه گفتـن، چگونـه گفتن و توسـط چه کسـى 

گفتن بسـیار مهم اسـت.
مـا افـرادى را مى آوریـم و آن جـا مى نشـانیم. مى گوییـم پیـام را بـراى ما بخـوان. آن 
شـخص چـه کسـى باشـد؟ بنابرایـن مى بینید آیـا او پـى اى دارد؟ آیـا او پوزیتیـو انرژى 
دارد؟ آیـا او بـه ایـن پیـام اعتقـاد دارد؟ بعـد در کـدام صحنه مطـرح مى شـود؟ خود آن 
آدم بـا چـه پوششـى بیایـد مطـرح کنـد؟ در کـدام شـرایط فـردى و در کـدام شـرایط 
اجتماعـى؟ مـن یـک نفـر هسـتم، اما اگـر دقت کنیـد، من چندیـن آدم متفاوت هسـتم. 
در شـرایط مختلـف آدم متفاوتـى هسـتم؛ بنابرایـن آن جا ممکن اسـت دیگر ایـن پیام به 
درد مـن نخـورد. ایـن پیـام را چـه زمانـى بـراى من مطـرح کنند کـه آن ذهنیـت آماده. 
بچه هـا هـم همین طـور هسـتند؛ یعنـى اگـر پـدرش را خیلـى ناراحـت ببینـد، مى گوید 
نبایـد از او چیـزى بخواهـم. اآلن وقتـش نیسـت. او هم احسـاس مى کند که بایـد پیام را 
بـا شـرایط ذهنـى فـرد مقابلش تنظیـم و ارائه کنـد. ما هـم همین طور هسـتیم؛ بنابراین 
پیـام آن جـا مطـرح مى شـود. از داخـل ایـن مجموعه اسـت کـه پیام بیـرون مى آیـد. آن 

وقـت این پیـام مى توانـد اثرگذار باشـد.
مـن همیشـه یـک مثـال مى زنـم. ببخشـید، مثـال خوبـى هـم نیسـت. خبـر مـرگ 
را مى گویـم. حـاال مى خواهیـم چنیـن خبـرى را بـه مـردم بدهیـم. اگـر ایـن 7 شـرط 
را خـوب رعایـت کنیـم، ایـن پیـام مى توانـد مؤثـر باشـد. ایـن کسـى را کـه فـوت کرده 
هیچ کـس نمى شناسـد، ولـى پیـام این قـدر اثرگذار باشـد که مخاطبـان به گریـه بیفتند. 
اگـر فـرد برجسـته اى باشـد و بخواهیـم خبـر او را انتشـار دهیـم، اگـر نتوانیـم این هفت 
بُعـد را رعایـت کنیـم، مـردم راحـت از کنـار آن مى گذرنـد. به خصـوص کـه پیـام را بـه 
پیام هـاى دیگـر بچسـبانیم. مثًال ُدالر گران شـد. مردم دیگـر اصًال آن پیام را نمى شـنوند 
و راجع بـه آن دقـت نمى کننـد. مغفـول مى مانـد. هرچنـد کـه مهم بـوده باشـد؛ بنابراین 
به نظـر مـن پیام سـازى نقطـۀ اوج ارتباطات انسـانى و ارتباطات رسـانه اى اسـت. ممنونم 

از این کـه ایـن وقـت را بـه مـا دادید.

مطلبـى: خیلـى متشـکرم. ما امروز نـکات خیلى مهمـى را درمورد شـکل گیرى مدیریت 
رسـانه، مسـائلى کـه اسـتادان در نزدیـک ایـن دو دهه با آن مواجـه بودنـد و راهکارهایى 
بـراى ارتقـاى خـود رشـتۀ مدیریت رسـانه و همچنیـن بحث تولیـد محتوا شـنیدیم. اگر 
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هرکدام از دوسـتان سـؤالى دارند، دقیقاً به آن سـؤال اشـاره بفرمایید که اسـاتید پاسـخ 
بدهنـد و مـا بتوانیـم به موقـع جلسـه را پایـان دهیـم. اگر سـؤالى هسـت بفرماییـد. فقط 
خواهـش مى کنـم خودتـان را معرفـى کنیـد. چـون هـم پیاده سـازى مى شـود، هـم بـه 

سـؤالتان اشـاره بفرمایید.

سـؤال از شـرکت کنندگان: مـن اسـماعیل افقهى هسـتم. دانشـجوى دکتراى رشـتۀ 
مدیریـت رسـانه از دانشـگاه تهـران. مـن اوالً از اسـاتید محتـرم تشـکر مى کنـم، همگـى 
اسـتفاده کردیـم. واقعیـت ایـن اسـت کـه بلـه، مدیریـت رسـانه مشـکالت زیـادى دارد. 
وقتـى اسـتادان مشـکالت دارنـد، مشـکالت ما دانشـجویان به تبـع چندین برابر مى شـود؛ 
ولـى یـک سـؤالى که همیشـه ذهـن مرا مشـغول کـرده، این اسـت کـه مدیریت رسـانه 
نزدیـک 3 دهـه اسـت کـه دارد در دانشـگاه تدریس مى شـود. آیـا ما فکرى بـراى ارتقاى 
ایـن رشـته کرده ایـم؟ حداقـل براى توسـعۀ این رشـته در مراکز اسـتان؟ چـون تا جایى 
کـه مـن خبـر دارم، بیشـترین تمرکـز این رشـته تاکنـون در تهـران بوده اسـت. کاش ما 
بتوانیـم ایـن رشـته را بـه مراکز اسـتان ها هـم ببریم. دانشـگاه اصفهـان، دانشـگاه تبریز، 
دانشـگاه مشـهد. اسـتاد، همان طورکه شـما اشـاره کردید، شـاید بتوانیم خودمان را بهتر 

معرفـى کنیم. 

مطلبـى: خیلـى متشـکرم. هرکدام از اسـتادان مایل هسـتند، پاسـخ دهند. آقـاى دکتر 
فرهنگـى بفرمایید. 

فرهنگـى: البتـه مى تـوان گفـت کـه ایـن آرزوى خود مـا بـوده و هسـت و به هرصورت 
اآلن دانش آموختـگان دورة دکتـرى مـا خیلـى جاهـا رفته انـد. ازجملـه در اصفهـان کـه 
شـما اشـاره فرمودیـد. این هـا دارنـد فعالیـت مى کننـد. در جاهـاى دیگـر هـم مشـغول 
فعالیـت هسـتند، ولـى همـان دشـوارى هایى که اشـاره کـردم و دیگـر نمى خواهـم تکرار 
کنـم، وجـود دارد. بایـد درمورد آن هـا صحبت کنیم. مى تـوان گفت که رسـالت مدیریت 
رسـانه در جـاى خـودش آمـده و انجـام گرفته اسـت. مـن ایـن را به اطالع شـما برسـانم. 
خوشـبختانه مـن خیلـى خوشـحال شـدم. آقـاى دکتر اسـعدى، امسـال تابسـتان قبل از 
این کـه مـن بـه مسـافرت بـروم، مقامـات وزارت آموزش وپـرورش بنـده را دعـوت کردند. 
خدمـت  آنـان شـرفیاب شـدم. بـه من گفتنـد که یکـى از مهم تریـن معضالتى کـه ما در 
کالس هـاى درس داریـم، ارتباطـات انسـانى در کالس اسـت. مـا مى خواهیـم یـک کتاب 
درمـورد ارتباطـات انسـانى در کالس درس نوشـته شـود. بنـده هـم ایـن کتـاب را آماده 

کـردم. منتهـا اآلن روى دسـتم مانده اسـت. 

مطلبى: (با خنده) مسئوالن عوض شدند. 

مدیریت رسانه: رشتۀ علمي یا گرایشي از حوزۀ مدیریت
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فرهنگـى: (بـا خنـده) بلـه، قرار بـر این بود کـه این کتـاب را سـریع تحویـل بگیرند. با 
مـن کـه صحبـت مى کردنـد، عجلـه هـم داشـتند. خیلى شـدید. گفتنـد مـا مى خواهیم 
ایـن کتـاب را در هفتصدهشـتصد هزار نسـخه بـه تمام معلمـان آموزش وپـرورش بدهیم 
و شـما طـورى ایـن را تنظیـم کنیـد کـه بـه درد آن ها بخـورد. ما هـم کردیم، ولـى فعًال 

نگـه داشـتیم. هـر روز هـم زنـگ مى زنیـم که ایـن منابع مـا کهنه مى شـود. 
واقعیـت امـر ایـن اسـت که مدیریت رسـانه و کسـانى کـه دارنـد در مدیریت رسـانه کار 
مى کننـد، تـالش خودشـان را مى کننـد. حـاال بقیـۀ قسـمت ها هـم بایـد ایـن دغدغه را 

داشـته باشـند. یک طرفـه نمى شـود. به قـول باباطاهـر:
چه خوش بى مهربانى هر دو سر بى           که یک سر مهربانى دردسر بى

آن  مى خواهـد  دلـم  همیشـه  مـن  مـى رود.  مـا  از  توقعـات  ایـن  کـه  وقتـى  حـاال 
طرف هایـى کـه بـا مـا طلبکارانـه برخـورد مى کننـد، حسـاب کنند کـه چه چیـزى به ما 
دادنـد و مى خواهنـد از مـا چـه بگیرنـد؟ اگـر آن چیزهایى کـه دادند در حدى اسـت که 

مـا بایـد جوابگـو باشـیم، جوابگـو خواهیـم بود. 
به هرصـورت بلـه، آرزوى مـا هـم ایـن اسـت کـه ایـن رشـته برپـا شـود. یکـى از 
گرفتارى هایـى کـه مـا داشـتیم و داریـم، ایـن بـود که مـا برنامۀ کارشناسى ارشـد رشـتۀ 
مدیریـت رسـانه را نوشـتیم. به جـز چنـد دانشـگاهى کـه پیش تـر ایـن را گرفتـه بودنـد، 
بقیـه در هیچ جایـى اجـرا نشـد. شـوراى برنامه ریزى گفتند کـه یک مصوبه اى آمده اسـت 
کـه در تمـام رشـته ها ـ به ویـژه در زمینـۀ ارتباطـات و مدیریـت رسـانه و... ـ فعـًال دسـت 
نگـه داشـته شـود. ما هم دسـت نگـه داشـتیم. ایـن فعـًال دست نگه داشـتن، اآلن نزدیک 
یـک دهـه اسـت کـه دارد از آن مى گـذرد. هنـوز هم دسـت نگه داشـته ایم. جالب اسـت. 
مثـًال فـرض بفرماییـد، نگاه مى کنیـم و مى بینیم فالن دانشـگاه در فالن نقطـۀ دورافتاده 
کارشناسى ارشـد مدیریـت رسـانه را دارد، ولـى واحـد عریـض و طویـل علـوم و تحقیقات 
هنـوز نتوانسـته ایـن مجـوز را بگیـرد. هربـار هم که مـا مراجعـه مى کنیـم، مى گویند به 

مـا ابـالغ کرده انـد کـه فعًال دسـت نگـه داریم. 

س: آقـاى دکتـر، بـه مدیـران رسـانه اشـاره شـد که بعضـى  از آن هـا خودشـان را درگیر 
مسـائل سیاسـى و جناحـى مى کننـد و از اصـول مدیریـت دور مى ماننـد. ایـن یکـى از 
خألهایـى اسـت کـه بى شـک بایـد بررسـى شـود. حاال بـا توجـه به این که شـما پیشـتاز 
ایـن رشـته بوده ایـد و تـالش کرده ایـد و علـم مدیریـت رسـانه مرهـون تالش هاى شـما 
اسـت، مى خواهـم بدانـم شـما برنامـه اى دارید بـراى این که این مسـائل را بررسـى کنید 

و در قالـب آمـوزش بـه مدیـران رسـانه ارائـه نماییـد که اشـخاص فراجناحى باشـند؟

فرهنگـى: شـک نکنیـد؛ یعنـى دقیقـاً مدلـى را کـه بنـده ارائـه دادم. ایـن مـدل تحت 
عنـوان مـدل جامـع مدیریـت اسـتراتژیک رسـانه در چند جا چـاپ شده اسـت. من آمدم 
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در ایـن مـدل 4 دسـته از عناصـر درون سـازمانى و 8 دسـته ذى نفعـان برون سـازمانى و 
12 عنصـر محیطـى را درنظـر گرفتـم و گفتـم اگـر قـرار اسـت کـه مـا راجع بـه مدیریت 
رسـانه صحبـت کنیـم، تک تـک این عناصر باید بررسـى شـوند. بـراى مثال، فـرض کنید 
مباحـث درون رسـانه اى منابـع انسـانى، ابـزار و امکانـات کالبـدى و سـرمایه اى، روابـط و 
سـاختارها و فرهنـگ سـازمانى اسـت. این هـا باید بررسـى و تحلیـل شـوند همان طورکه 
آقـاى دکتـر سـاروخانى اشـاره فرمودنـد، هرکـدام از این هـا واقعـاً یک دنیا مطلب اسـت. 
این کـه مـا مى گوییـم منابـع انسـانى، اصـًال ایـن منابع انسـانى باید چه کسـانى باشـند؟ 
مـا چگونـه بایـد این هـا را انتخـاب کنیـم؟ به تعبیـر بنـده تـوان و تمایـل این هـا بایـد 
چقـدر باشـد؟ چقـدر ایـن تـوان را دارنـد و این تـوان چگونـه باید بـه این ها داده شـود؟ 
در مرحلـۀ بعـد، ذى نفعـان مـا چـه کسـانى هسـتند؟ دولت و جامعه اسـت؟ مشـتریان و 
مخاطبـان هسـتند؟ تأمین کننـدگان و رقبا هسـتند؟ صاحبان سـازمان هسـتند؟ رسـانه 
چیـزى اسـت کـه از ابتـدا هر سـى آن را داشـته، صاحب اقتدار بوده اسـت. مارشـال مک 
لوهان مى گوید: شـما رسـانه را داشـته باش، قدرت جهان را خواهى داشـت. درسـت هم 
مى گویـد؛ بنابرایـن همـه مى خواهنـد که این را داشـته باشـند. اولین دسـته اى که خیلى 
بـه ایـن رسـانه اقبـال نشـان خواهند داد، بیشـتر افراد سیاسـى هسـتند کـه مى خواهند 

ایـن قدرت را داشـته باشـند. رسـانه قدرت اسـت.
همـه جـاى دنیـا همین طـور اسـت. تنهـا این جـا نیسـت. همـه مى خواهنـد کـه بـه 
ایـن قدرت دسترسـى داشـته باشـند. حـاال بـراى این که به این قدرت دسترسـى داشـته 
باشـند، روابـط و سـاختارهاى ایـن قـدرت بایـد چگونـه باشـد و چطـور تدویـن و تنظیم 

شـود؟ این هـا بحث هایـى اسـت کـه بایـد به آن هـا توجه شـود.
مـا این هـا را کم وبیـش در کالس هـا و دوره هـا داریم. ایـن بحث ها را طـرح مى کنیم، 
امـا مى تـوان گفـت کـه هنـوز انتخاب با جـاى دیگر اسـت. انتخاب بـا ما نیسـت. ما هنوز 
انجمـن مدیریـت رسـانه را نداریـم کـه به هرحـال خـود ایـن انجمن هـا بسـیار مى توانند 
کارسـاز باشـند و در انتخابـات مدیـران رسـانه نقـش پررنگـى ایفـا کننـد. مـا هنـوز این 
انجمـن را نداریـم. ایـن انجمن باید شـکل بگیرد. ما در تکاپو هسـتیم. اتفاقـاً همین امروز 
ظهـر دو نفـر از ایـن عزیزانـى کـه راجع بـه ایـن انجمـن دارند با مـن کار مى کننـد، آمده 
بودنـد و داشـتند بـا بنده صحبـت مى کردند، ولـى هنوز ایـن انجمن پا نگرفته اسـت. این 
یـک انجمـن اجتماعـى اسـت از تمام کسـانى کـه به نوعى دسـت اندرکار مدیریت رسـانه 
هسـتند، تشـکیل شده اسـت، چـه دانشـجویان رشـته هاى مدیریـت رسـانه و ارتباطات و 

چـه اربـاب جراید و رسـانه ها.
ــن  ــن انجم ــد و ای ــکل دهن ــن را ش ــن انجم ــد ای ــه مى توانن ــتند ک ــا هس این ه
ــا  ــى ی ــر فرهنگ ــخص على اکب ــن، ش ــد. م ــت گذارى کن ــد سیاس ــه مى توان ــت ک هس
ــه  ــم و ب ــام دهی ــن کار را انج ــم ای ــًال نمى توانی ــا اص ــاروخانى، م ــر س ــر باق ــاى دکت آق
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ــى مســتحکم  ــى خیل ــد یــک ســازمان حقوق ــن کار مجــاز هــم نیســتیم. بای انجــام ای
کــه از افــرادى کــه به نوعــى در مدیریــت رســانه دســت دارنــد، تشــکیل شــود. این هــا 
ــا  ــد این ه ــرد و بع ــام گی ــا انج ــد. گفت وگوه ــود را بزنن ــاى خ ــه حرف ه ــد آزادان بای
ــد در  ــانه بای ــه رس ــد؛ این ک ــام دهن ــانه انج ــه رس ــت گذارى هاى الزم را راجع ب سیاس

ــد مطــرح شــود. ــه باشــد؟ بای ــار چــه کســانى و چگون اختی
مـن همیشـه مى گویـم، در همیـن جامعـه اى کـه مـن و شـما زندگـى مى کنیـم، 
جناب عالـى یـا بنـده یـا هریـک از دوسـتان دیگـر، اگـر خـداى نکـرده بچۀ ما تـب کند، 
دنبـال متخصـص کـودکان مى رویـم، چـون بچـه را باید نـزد متخصـص کـودکان ببریم. 
چطـور مى شـود کـه مـا یـک سـازمان رسـانه اى را با این همـه توان و مسـائلى کـه دارد، 
در اختیـار یـک آدمـى مى گذاریـم کـه این اصـًال مدیریـت رسـانه نمى داند. ایـن یکى از 

گرفتارى هایـى اسـت کـه مـا داریم.
ان شـاءاهللا اگـر روزى روزگارى انجمـن مـا پا بگیـرد، یکـى از وظایفى که ایـن انجمن 
دارد ایـن اسـت کـه گواهـى صـادر مى کنـد که آقـاى دکتـر محمود اسـعدى تـوان ادارة 
یـک رسـانه را دارد. وزارت جلیلـۀ ارشـاد، حـاال اگـر شـما مى خواهید مجوز بدهیـد، باید 

بـه ایشـان بدهیـد، نـه به کسـى کـه هیچ گونـه تخصصـى دراین زمینه نـدارد.
پـس توجـه داشـته باشـید کـه راه نرفتـه بسـیار زیـاد اسـت و مـا بایـد ایـن راه نرفته را 

به نحـوى طـى کنیـم.

اسـعدى: مـن بـه نکتـه اى اشـاره کنـم. ایـن رشـته یـک رشـتۀ MBA رسـانه اى اسـت. 
مى دانیـد کـه اآلن رشـته هاى کسـب وکار مدیریتـى در سـطح جهـان یـک رشـتۀ بسـیار 
کارآمـدى هسـتند. در ایـران هـم بـه مدیریـت رسـانه توجه شـده و این جاى خوشـنودى 
 MBA دارد، ولـى مـن فکـر مى کنـم باید بخـش خصوصى فعال شـود و مـا بتوانیم رشـته
رسـانه اى راه بیندازیـم؛ به گونـه اى کـه طـرف بیایـد پـول بدهـد و بعـد از یـک سـال واقعاً 
بتوانـد یـک روزنامـه، یـک وبـگاه یـا یـک کانـال تلویزیونـى را مدیریت کنـد و مـا توانایى 
ایـن را خواهیـم داشـت و داریـم و ان شـاءاهللا بـا نیروهایى که هسـتند و با دانشـجویانى که 
در سـطح دکتـرى چـه در دانشـگاه تهـران، چـه در واحـد علـوم و تحقیقـات، چـه پیام نور 
و جاهـاى دیگـر مى تـوان ایـن کار را سـامان داد. به هرحـال مـن فکـر مى کنـم آینـدة این 
رشـته بسـیار روشن اسـت. اگرچه معضالت و مشـکالت هست، ولى رشـتۀ مدیریت رسانه 
از بهتریـن رشـته هاى علـوم انسـانى اسـت و امیـدوارم کـه بتوانیـم بـا کمـک رسـانه ها و 

دوسـتان مطبوعاتـى بـر مشـکالت غلبـه کنیم و رسـالت خودمـان را عملى سـازیم.

مطلبـى: مـن هـم فقط یک سـؤالى بکنـم و در آن هم اشـاره بفرمایید. علـت این که من 
اشـاره کـردم و گفتـم که مـا در حوزة فلسـفۀ مدیریت رسـانه محتوا نداریم، ایـن بود که 
مـن تاکنـون تصـور مى کـردم کـه شـما مدیریـت رسـانه را یک رشـته مى بینیـد، نه یک 
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بین رشـته یـا گرایشـى از رشـتۀ مدیریـت. البته تصـورم این بود کـه این بیشـتر به حوزة 
ارتباطـات نزدیک تـر اسـت تـا به حـوزة مدیریت. چون ما مدیریت آموزشـى هـم داریم یا 
مدیریت هـاى دیگـر کـه به نوعى مدیریت نیسـتند، درواقـع، برگرفته از یک بین رشـته اى 
هسـتند کـه ترکیبـى از مدیریـت و آن حـوزه تلقـى مى شـوند. مثـًال حـوزه ارتباطـات و 
مدیریـت. به طبـع احساسـم ایـن اسـت که اگر کسـى وارد رشـتۀ مدیریت رسـانه شـود، 
اگـر لیسـانس او ارتباطـات باشـد بهتـر از زمانـى اسـت کـه لیسـانس او مدیریـت باشـد. 
به دلیـل این کـه او اول بایـد رسـانه را بشناسـد، سـپس بیاید بـا حوزه هاى مدیریت آشـنا 
شـود. به نظـرم توضیحاتـم یـک ذره دانـش قبلـى مـرا به چالـش کشـید و اگر بـه آن هم 

اشـاره اى بکنیـد، ممنون مى شـوم.

اسعدى: مى خواهید شما بگویید که قطع نشود. تکمیل کنید.

فرهنگـى: اتفاقـاً مـا ایـن را پیش بینـى کردیـم. در برنامـۀ اولیـه اى کـه مـن دادم، ما 6 
واحد درس نقد و بررسـى فلسـفۀ سـازمان و مدیریت در سـازمان هاى رسـانه اى داشتیم.

مطلبى: براى این که ورودى ها را از ارتباطات تصور مى کردید؟

فرهنگـى: نـه، مـا فکـر مى کردیـم، ممکن اسـت از همـۀ رشـته ها بیایند، ولـى 3 واحد 
اولیـۀ مـا نقد و بررسـى فلسـفۀ نظریه هاى سـازمان و مدیریت در سـازمان هاى رسـانه اى 
بـود و 3 واحـد دوم مـا یـک بحث دیگـرى تحت عنوان نقـد نظریه ها بود؛ یعنـى 6 واحد، 
ولـى ایـن موقعـى بـود کـه مـا مدیریـت رسـانه را در 40 واحـد درس و بعـد مى آمدیـم 

رسـاله را بـه دانشـجو مى دادیم. 
حـاال مقامـات محتـرم وزارت علوم فکـر مى کردند کـه وقت مردم دارد تلف مى شـود 
و مـا این هـا را بیخـودى نگـه مى داریـم. مى گفتنـد شـما چـرا این هـا را بـا 40 واحد نگه 
داشـته اید؟ سـپس ایـن را بـه 18 واحد تقلیـل دادند و بعـد این 18 واحـد را هم 3 واحد 
کردنـد. تقریبـاً مى تـوان گفت که کار دشـوار مى شـود، ولـى فعًال خوشـبختانه من خودم 
کـه دارم ایـن درس را مى دهـم، بـراى این درس زحمـت 6 واحد را از دانشـجویان عزیزم 

مى خواهم. 

اسعد ى: یعنى مى خواهید تأکید کنید که این رشته یک رشتۀ مدیریتى است؟ 

فرهنگــى: بلــه، ایــن رشــته، رشــتۀ مدیریتــى اســت، ولــى بــا فلســفه عجیــن اســت؛ 
مثــًال زمانــى الزم بــود کــه دانشــجویان 9 جلــد کتــاب کاپیلســتون را بخواننــد. بخواننــد 
ــا  ــانه شــوند. این ج ــازمان رس ــت س ــازمان و مدیری ــازه وارد س ــد و ت ــه فلســفه بدانن ک
ــد.  ــل داده ان ــن را تقلی ــاال ای ــود. ح ــم ب ــا ه ــرف م ــد. ازط ــى ش ــدار بى انصاف ــک مق ی
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دانشــجویان دو کتــاب مبانــى فلســفه را مى خواننــد. بایــد ابتــدا دو کتــاب را بخواننــد 
ــم شــد. ــت رســانه خواهی ــازه وارد نظریه هــاى مدیری ــد ت و بع

سـاروخانى: بنابرایـن مـا دقیقـاً بـه 3 چیز نیـاز داریـم. استانداردسـازى این مشـاغل تا 
هرکسـى از سـر راهـى سـازمانى را تولیـد نکنـد و موازیـن و مالك هایـى داشـته باشـد. 
انجمـن علمـى اسـت کـه آدم هـا بتوانند در آن جمـع شـوند و اندیشه هاى شـان را مبادله 
کننـد. به نوعـى خانـۀ  دانش باشـد. بعـد نظام مدیریت رسـانه اسـت؛ یعنى آن جا کسـانى 
هسـتند کـه بتواننـد از آدم هایى که انتخاب شـده اند، دفـاع کنند. آدم هایى کـه مى توانند 
صالـح باشـند و درسـت فکـر کنند و درسـت کار انجام دهنـد. همان طورکـه در همه جاى 
عالـم مـا نظـام مدیریت مهندسـى، نظـام پزشـکى و... را داریم، چـرا در این حرفـه با این 

اهمیت نظام مدیریت رسـانه نداشـته باشـیم؟

اسـت.  زیـاد  سـؤال ها  مى دانـم  مـن  متشـکرم.  خیلـى  مى کنـم.  خواهـش  مطلبـى: 
دوسـتانى کـه زحمت کشـیدند و تشـریف آوردنـد، سـؤال هاى زیادى در ذهنشـان وجود 
دارد، ولـى زمـان نداریـم. از اسـاتید محتـرم، جنـاب آقـاى دکتـر فرهنگى، جنـاب آقاى 
دکتـر سـاروخانى، جنـاب آقـاى دکتـر اسـعدى که زحمـت کشـیدند و با مشـغلۀ زیادى 
کـه داشـتند در ایـن جلسـه شـرکت کردنـد، سپاسـگزارم. همین طـور از همـۀ اسـاتید و 
دوسـتانى که از جراید و مطبوعات تشـریف آوردند و وقتشـان را گذاشـتند، سپاسـگزارم 
و بـراى همـۀ آنـان آرزوى موفقیـت دارم. اسـاتید محتـرم و خودتان را تشـویق بفرمایید. 

سپاسـگزارم و بـراى شـما عزیـزان آرزوى سـربلندى دارم.
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