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پا بر زمین سر بر آسمان
کبر فرهنگی گفتگوی خواندنی با پروفسور علی ا  

کمی از تاریخچه مدیریت رسانه در جهان بگویید.

که مستحضر هستید رشته ای جدید و interdisciplinary )میان رشته ای( است .این  رشته مدیریت رسانه همانطور 
رشته در خود غرب هم نوپاست و سابقه اش به بیش از بیست سال نمی  رسد.

که رشته های مختلفی  که آمدند این رشته را بنیان نهادند دانشگاه های بزرگی بودند  گفت دانشگاه هایی  می توان 

خود  گرچه  بودیم.  ایران  رسانه  مدیریت  گذار  گرم  بنیان  لبخندهای  مهمان  بهاری  روز  یک  صبح 
او این تعبیر را با تواضع نمی پذیرد اما دانشجویان و دانش آموختگان عرصه  رسانه بر این امر واقفند.

کنون به آستانه 70 سالگی رسیده است با سرزندگی خاصی سخن  که ا کبر فرهنگی  پروفسور علی ا
کشور را نگران نموده بود  گذشته او بسیاری از اهالی رسانه و فرهنگ  کسالت چندماه  گرچه  گوید.  می 

کار و فعالیت. اما در سیمای او اثری دیده نمیگردد مگر عشق به 
سواالت  که  می داد  بیشتری  جسارت  ما  به  این  و  نمی باخت  رنگ  لحظه ای  چهره اش  از  لبخند 
گفتگوی  بیشتری بپرسیم و ساعاتی طوالنی تر از محضر او استفاده نماییم.آنچه می خوانید حاصل این 
که فراتر از مصاحبه های رسمی  و پرداختن صرف به  شیرین  همکاران ما در مجله دانش رسانه است 

بعد علمی؛ به عالیق، امور شخصی، خاطرات و تفریحات او نیز می پردازد.
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چون جامعه شناسی ،مدیریت و ارتباطات و غیره را باهم داشتند، و در نهایت با ترکیبی از این ها رشته مدیریت رسانه را 
غ التحصیالنش هنوز جوان هستند. رشته های جدید، نظریه پردازانش هنوز  کردند بنابراین، این رشته و بالطبع فار پدیدار 

ح شوند. خیلی زیاد نیستند و در نهایت باید منتظر باشیم تا در آینده به تدریج اسامی بیشتری مطر
کسانی هستند؟ کدام دانشگاه ها در دنیا این رشته را دارند و صاحبنظران مطرح آن چه  در حال حاضر بیشتر 

تعداد انگشت شماری در دانشگاه  های ایاالت متحده امریکا، انگلیس و دانشگاه های اروپای شمالی مخصوصا سوئد 
که سال به سال  کونگ )Kung( و عده ای دیگر  این رشته را دارند و افرادی نظیر پروفسور البران )Albarran(، خانم لوسی 

دارند اضافه می  شوند و تاثیرشان را در ادبیات  این رشته مشاهده می  کنیم.
 روند شکل گیری رشته مدیریت رسانه در ایران را تشریح بفرمایید.

که بنده در  رشته با یک  سلسله نشست بین دانشگاه تهران و معاونت آموزشی صدا و سیما شروع  شد، در آن زمان 
گروه مدیریت دولتی انجام وظیفه می  کردم این نشست  ها شروع به شکل  دانشگاه تهران بعنوان معاون پژوهشی و رییس 
ح شده بود و بنده در سمینارهای  کرد، منتهی  ذهنیت این قضیه برای شخص من از سه چهار سال پیش از آن مطر گرفتن 
که یک همچین رشته ای هست و باید در ایران نیز باشد  ع را  که در صدا و سیما یا جاهای دیگر داشتم این موضو مختلفی 

کرده بودم. ح   را طر
باز  و  می  شدند  بسته  و  می  آمدند  زیادی  روزنامه  های  داشتیم؛  متعددی  روزنامه  های  ما  صورت  هر  به  مقطعی  یک 
کنکاش  ها ادامه داشت، در آنزمان من به این ذهنیت رسیده  روزنامه  های دیگری می  آمدند و همین جور این تالش  ها و 
کند نتیجه خیلی بهتر  اداره  را  بیاید و بخواهد این منابع و سازمان  ها  با ذهنیت مدیریت رسانه  کسی  گر یک  ا که  بودم 

خواهد بود.
عذر می  خواهم آقای دکتر، چه سالی بود؟

کردیم  که ما یک نشست  هایی را شروع  اینها مربوط به سال 1375 و این حدودهاست، اما در سال  های 77 و78  بود 
در صدا و سیما و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. صدا و سیما در دوره آقای الریجانی خیلی عالقمند بود که مقطع دکتری 
کردیم برای آنجا بود، منتها بعد، برنامه وقتی به تصویب  که ما تدوین  کند و این برنامه ای را هم  این رشته را  راه اندازی 
که آنچه تدوین شده باید در یک دانشگاه بزرگ انجام بگیرد؛ در  کرد  کید  شورای عالی انقالب فرهنگی رسید وزارت علوم تا
کردند و  واقع همان دانشگاهی که رشته  های مختلف را داشته باشد )دانشگاه مادر(، و در نهایت دانشگاه تهران را انتخاب 
که ما شروع  بنابراین قرار بر این شد که دوره  ی اول را دانشگاه تهران شروع بکند و خوشبختانه فکر میکنم  سال 1379 بود 

کردند. کار و فعالیت  گرفتن در دانشگاه تهران و دانشجویان شروع به  کردیم به دانشجو 
کردید؟ که پذیرش دکترا را شروع   مقطعی بود 

کارشناسی ارشد شروع شد و در آنزمان  بله، اصال از دکترا شروع شد، تازه 4 سال، 5 سال بعد از پذیرش دکتری، دوره 
مجددا برنامه ای تهیه و ارسال شد و دانشگاه تهران و صدا و سیما دوره ارشد را هم آغاز نمودند.

تی در ابتدای شکل دهی این  آقای دکتر،تاریخچه ای از تاسیس این رشته در ایران را فرمودید،اما چه چالش  ها و مشکال
رشته بود ؟چه افرادی، حاال چه مثبت و چه منفی نقش داشتند؟

از  بسیاری  یعنی  شد  شروع  مدیریت  دانشکده  خود  درون  از  مخالفت  ها  ابتدا  ببینید  که  حضورتان  به  شود  عرض 
که این رشته نمی  تواند رشته خوبی باشد و می گفتند بیخود دارید  که در آن دوره بودند اعتقادشان بر این بود  همکارانی 
این اعضایمان هم در همین چارچوب  را داریم و  پخش و نشر می  کنید و ما یک تعداد اعضای هیئت علمی محدودی 
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گفت مرتبا این مخالفت  ها در این راستا وجود داشت.خوشبختانه  فعلی بیشتر نمی  توانند فعالیت بکنند. بنابراین می  شود 
از یکطرف با تالش خود بنده و از طرف دیگر رئیس وقت دانشکده )آقای دکتر تسلیمی( این رشته راه اندازی شد و دیگر 
که خود بنده باز رفتم  مشکلی از طرف دانشکده به آن صورت نداشتیم. از سوی دانشگاه هم  در ابتدا مخالفت  هایی بود 
ج از این موارد قبل از اینکه اصال ما برای گرفتن دانشجو اقدام بکنیم  ع را تبیین کردم و مشکل برطرف شد.خار آنجا و موضو
برای خود برنامه  هم کلی گرفتاری داشتیم.برنامه را بعد از اینکه ما نوشتیم شورای عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون های 
که اینها را می  دیدند به هر صورت بایستی رویش نظر می  دادند و نهایتا خود بنده رفتم  مختلفی مثل شورای برنامه نویسی 

که این رشته می  تواند رشته خوب و موفقی باشد. کردم و سر آخر پذیرفتند  آنجا و از برنامه دفاع 
تعریف شما از ماهیت مدیریت رسانه چیست؟ و چه تفاوتی بین مدیریت ،ارتباطات و مدیریت ارتباطات با مدیریت 

رسانه می  بینید؟

گستره  ی وسیع تری را در بر می  گیرد .ارتباط میان فردی و  کامال مستتر است.مدیریت ارتباطات یک  ببینید، توی اسم 
گروهی و همه  ی اینها را در بر می  گیرد، در حالی که مدیریت رسانه بیشتر می  آید در قلمرو ارتباطات جمعی و بنابراین در یک 

که مدیریت رسانه تعین و بودن خودش را به اثبات می  رساند. کامال  جمعی و اجتماعی هست  گستره  ی 
کنید چه می  گویید؟ گر بخواهید مدیریت رسانه را در یک جمله تعریف   ا

مدیریت رسانه عبارتست از استفاده عقالیی  و بهینه از رسانه  های در دسترس در جهت دستیابی به اهداف معین.
رابطه  ی ما در ایران با اساتید صاحب نام این رشته در دنیا در چه حد است؟ ِآیا در ترجمه  ی همزمان آثارشان در ایران موفق بوده ایم؟

کونگ را خود من ترجمه  کار خانم  که نبوده، ولی با یک تاخیر نسبی یکی دو ساله چرا موفق بوده است مثال  همزمان 
کشیده است. کار البران را آقای دکتر حسینی دانا زحمتش را  کرده اند،یا  کار پیکارد را همکاران ما ترجمه  کرده ام یا 

کوتاه بوده است؟  فاصله  ی ما را با آنها چقدر می  بینید با توجه به اینکه عمر رشته خیلی 

از یک جهاتی در وضعیت  آنها  گر حمل بر خود ستایی نشود، می  خواهم بگویم خیلی زیاد فاصله نداریم.البته  من ا
کمتر نیستیم؛  بهتری قرار دارند چون امکانات بیشتری در اختیارشان هست ولی درابعاد نظری قضیه، ما در چیزی از آنها 
که در این رشته دارند زحمت می  کشند، می بینید  کنید، اساتیدی  گر االن بیایید و به استادهای ما نگاه  یعنی در واقع شما ا

کمتر از آنها نیست. که مبانی نظری شان 
کانون  های رسانه ای بیشتر شود؟ که ارتباط اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان این رشته با  چه باید بکنیم 

یا  رسانه  مدیریت  دست اندرکاران  انجمن  عنوان  تحت  که  می  کنم  را  فکرش  دارم  بنده  االن  انجمن؛  تشکیل 
کار بکنند .همچنین بودن  صاحب نظران مدیریت رسانه انجمنی را تشکیل دهیم، این انجمن  ها خیلی خوب می  توانند 
ژورنال  های علمی، این »دانش رسانه« که شما دارید بیرون می  آورید از یک جهت می  تواند کمک بکند و ارتباط را با توده  ی 

مردم ایجاد بکند؛ از طرف دیگر باید بین متخصصین هم این پیوند را بتوانیم ایجاد بکنیم.
کارشناسی ارشد و دکترا متناسب شرایط روز هست؟ و آیا پس از    به نظر شما سرفصل  های ارائه شده در دوره  های 

گذشت تقریبا یک دهه از شکل گیری این رشته در تغییر سرفصل  ها ضرورتی احساس نمی  کنید؟

که ما یواش  که یک بازنگری مجدد باید بشود و با مسائل روز هماهنگ شود و معتقد هستم  البته،من فکر می  کنم 
یواش بایستی بیاییم گرایش  هایی را تعریف کنیم چون االن رشته مدیریت رسانه ای که ما در دکترا و کارشناسی ارشد داریم 
گرایش  های  که این رشته می  تواند  ح می  شود، در حالی که من اعتقادم این هست  گرایش دارد مطر خودش بصورت یک 
که بیاید و برنامه تغییر بکند قسمت Broadcasting اش یعنی مدیریت رسانه  ی  گر قرار باشد  مختلفی را داشته باشد یعنی ا
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ح شود، ما معموال آنجا خیلی زیاد  تصویری و صوتی ،باید بیاید جدا شود.رسانه  های مکتوب نیز باید به شکل دیگری مطر
کاهش شدیدی در واحدها  که  که ما االن داریم  آنست  وزن نگذاشته ایم و باید به آن نیز توجه نمود. یک مشکل دیگری 
که این خود  که ما داده بودیم پیش آمده و دوره دکترای ما از 44 واحد به 18 واحد رسیده است  نسبت به برنامه اولیه ای 
که از نظر بنده اینها برای  به خود  منجر به حذف بسیاری از دروس، مثال مبانی فلسفی و بعضی واحدهای دیگر شده است 
کنیم و دیگر برنامه  رشته مدیریت رسانه بسیار واجب بود و ما ناچار شدیم به  دلیل تقلیل واحدها این دروس مهم را حذف 

که بایستی یک بازنگری مجدد صورت بگیرد. که می  بایست نباشد؛ من تصورم بر این هست  آن طور 
که صورت مسئله شکل  کثر مسائل رسانه ای مان از زمانی  آقای دکتر نمی  دانم خود شما موافق هستید یا نه ؟ما در ا

کنیم یک زمان خیلی زیادی صرف می  شود و در این میان رشته مدیریت  که می  خواهیم راه حل اش را پیدا  می  گیرد تا زمانی 
کردن مشکالت را به روز بکنیم. به نظر شما چرا با وجود  که ما این سرعت برطرف  کند  رسانه می  تواند نقش مهمی ایفا 

کم لطفی  هایی نسبت به این رشته هستیم؟ این اهمال  ها حاال یا از طرف نهادهای رسانه ای بزرگ  این واقعیت، ما شاهد 
گرایش  ها و همچنین محدودیت  ها در پذیرش  کشور، وزارت علوم و یا جاهای دیگر، در مواردی چون تاخیر در تشکیل  در 

که برای این رشته بوجود آمده، چه دالیلی دارد؟ دکترا 

که ما داشته ایم و داریم  گرفتاری  ح می  کنم؛  یک  ببینید اینها بر می  گردد به عدم شناخت ببخشید من این جور مطر
مثال  می  کنند.  کار  و  دارند  حضور  رسانه  ها  در  االن  که  می  دانند  رسانه«  »مدیریت  متولی  را  خودشان  کسانی  که  اینست 
گرفته اند در رشته  هایی چون جامعه شناسی،علوم سیاسی، در  که دکترا  که در صدا و سیما عزیزانی هستند  فرض بفرمایید 
کار می  کنند  رشته  های تکنولوژی و امثالهم ؛اینها خودشان را ذی نفع می  دانند و چون در صدا و سیما و واحدهای بزرگ 
کردم  که قبال اشاره  که حاال مدیریت رسانه با اینهاست. در حالی که رشته مدیریت رسانه همانطور  تصورشان این هست 
interdisciplinary )میان رشته ای( است یعنی کسی که وارد این رشته می  شود بایستی یک پا در جامعه شناسی و رشته  های 

دیگر مشابه داشته باشد و در عین حال یک پا در مدیریت، بویژه باید پایه اش، پایه مدیریتی باشد.
که می  آیند و در  کم داریم، و در نتیجه افرادی  چون اصال جنس، جنس مدیریتی است و یا اقتصادی؛که ما این  ها را 
که دروس هم باید  این زمینه  ها تصمیم گیر می  شوند چون متاسفانه آن بینش مدیریتی را به آن معنا ندارند فکر می  کنند 
که خود سازمان االن مشغول انجامش است در حالیکه  بیاید برود در آن چارچوب تکنولوژیک و مسائل حول آن و آنچه 
که االن محل اشکال ماست و به آن توجه نمی  شود و اصال ما صحبت مان روی اینهاست بحث اقتصاد  بخش عمده اینها 
گرفته نتیجه این  رسانه ،مدیریت استراتژیک رسانه و سیاستگذاری برای رسانه است.به علت اینکه اینها مورد غفلت قرار 

کارآمدی در رسانه  های ماست و در عوض می  آیند و می  گویند این رشته نمی  تواند جواب دهد. نا
که در آینده از  کرده اند  ارزیابی شما از جایگاه  رسانه  های ایران چیست و آیا رسانه  های ما به اندازه ای رشد 

کنند و آیا در حال حاضر این گونه هست؟ فارغ التحصیالن این رشته در مصادر مدیریتی استفاده 

عرصه  در  چه  می  شود  اداره  رسانه ای  مدیریت  غیر  آدم  های  توسط  دارد  ما  رسانه  های  بیشتر  خوب  که  االن  نه، 
هنوز  را  پست  ها   و  جایگاه  ها  آن  هنوز  گفت  بشود  شاید  ؛و  مکتوب  رسانه  های  چه  و  شنیداری  و  دیداری  رسانه  های 
که ما داریم  گفت  غ التحصیالن رشته مدیریت رسانه پیدا نکرده اند. و البته فعال بخصوص در مقطع دکتری، می توان  فار
آن جایگاه  ها  در  و  بیاورند  را  افرادی  اینها  بتوانند  آینده  در  انشااهلل  استاد تحویل می  دهیم.که  یعنی  کادرسازی می  کنیم 
کارشناس  های ارشد ما صورت بگیرد.تصور بنده این هست  کار حرفه ای مدیریت رسانه در واقع بایستی توسط  بنشانند.اما 
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه بایستی پست  های مدیریتی سازمان  های رسانه ای را به عهده  غ التحصیالن  که در آینده فار
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گر این سازمان  ها بخواهند اقتصادی اداره بشوند و البته درست اداره بشوند. بگیرند. به هر حال ا
کانون  های رسانه ای و سیاستگذاران اهمیت این موضوع را متوجه بشوند؟ که  کرد   به نظر شما چه باید 

باید 2 کار انجام داد. یکی اینکه از این طرف، یعنی  خود ما صالی این را در بدهیم که یک چنین رشته ای، با چنین قابلیت  های 
ویژه ای، وجود دارد و از طرف دیگر فارغ التحصیل  های ما آرام آرام نشان بدهند که واقعا می  توانند گرهی از گره  ها بگشایند.

دانشکده  البته  هم  انقالب   از  قبل  ما  بگویم.  شما  خدمت  مدیریت  علم  مورد  در  را  نکته  این  می  خواهم  دقیقا  من 
مدیریت را داشتیم ولی در واقع آنزمان فقط در سطح مدیریت دولتی و بازرگانی بود و آنهم در سطح لیسانس، ولی فوق 
که پیشکسوتان و قدیمی  ها بودند یواش یواش شروع  لیسانس و دکتری نبود. خوب بعد از انقالب یک تعداد از اساتیدی 
کردند. ابتدا وقتی ما می  آمدیم برای آموزش مخصوصا در سازمان ها، مدیران  به ترویج  و آموزش رشته مدیریت در جامعه 
که این آموزش  ها بسیار موثر است و  سازمان  ها و بنگاه  ها خیلی زیاد راغب نبودند به این مسئله، اما به تدریج اینها دیدند 
گون و متعدد مدیریت پر طرفدارترین  گونا که بنده بدون اغراق بتوانم به شما بگویم رشته  های  کار به جایی رسیده  امروز 
کنون مدیریت رسانه.  کشور هستند؛ ازMBA ، مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی تا ا رشته  ها در سطح 
که آمدند و  غ التحصیالن اینها  که این قیچی دو دم ،یعنی از یک سو آموزش و از سوی دیگر فار که افتاده این هست  اتفاقی 
غ التحصیالنش  در جامعه جذب شدند به هر حال یک معجزاتی را بروز دادند و مردم و جامعه فهمیدند که علم مدیریت و فار

کارشان می  آید. به 
چه چشم اندازی را برای آینده این رشته می  بینید؟

که در آینده این رشته، رشته  ی بسیار پرطرفداری خواهد بود و دلیلش هم این  ببینید، من مثل روز برایم روشن است 
کلیدی ایفا می  کنند چه رسانه  های دیداری و شنیداری ،چه رسانه  های اجتماعی  که رسانه  ها در زندگی مردم نقش  هست 

که االن آرام آرام  دارند می  آیند و اصال بزرگترین دلمشغولی مدیران جوامع را دارند تشکیل می  دهند.
کم بشود، یک نظام  باید یک نظم و نسقی حا امان خدا رها بکینم ،بر این  ها  را به  اینها  به هر حال ما نمی  توانیم 

کسی بیاموزد و همین جوری نخواهد بود. مدیریتی باید برایش تعریف بشود و این نظام مدیریتی را بایستی یک 
 بحثی را مطرح نمودید پیرامون رسانه  های جمعی و اجتماعی ؛و دقیقتر می  شوم ، آیا اصال از نظر شما رسانه  های اجتماعی 

قابل مدیریت هستند؟

که اینها  پدیده  هایی را  به نظر من همه چیز قابل مدیریت هست یعنی بشر و علم مدیریت در واقع ابزارهایی را دارد 
کنترل و نظارت  کنترل بکنند، این ابزارها شامل برنامه ریزی، سازماندهی،  که وجود دارد می  توانند مهندسی، مدیریت و 

و همه اینها می  شود.
ع چابکی برخوردار هستند و به نوعی ماهیت شان این  از یک نو اینها امروزه  رسانه  های اجتماعی،سایت ها و امثال 
گر ما  کنده می  شوند و به آسانی نیز پیام می  فرستند.خوب حاال ا که براحتی شکل می  گیرند و همانگونه هم جمع و پرا هست 
کنیم در غیر این صورت نه . که دلمان می  خواهد دسترسی پیدا  به طریقی اینها را مدیریت بکنیم می  توانیم به آن چیزی 

که باید فقط فیلترینگ انجام  االن در بین برخی مسئوالن فرهنگی ما وقتی واژه  ی مدیریت مطرح می  شود تصور می  کنند 
گرفته شده شاید فیلترینگ باشد.  که در پیش  دهند ،در مورد رسانه  های اجتماعی محبوب در حال حاضر تنها راهکاری 

به نظر شما این راهکار درستی است؟

کنید. کید سه باره(، شما به هیچ چیز با جبر و محدود نمودن نمی  توانید دسترسی پیدا  نه )با تا
کردیم.شما در نظر داشته باشید، برای  کسب  ببینید ما حداقل در این سی سال تجربه  های زیادی را در زمینه رسانه 
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کننده شروع نمودیم، ولی بعد از یک مدت به  مقابله با ویدئو از یکطرف و ماهواره از طرف دیگر با همین اقدامات محدود 
کردن اینها. کنیم و بایستی بیاید و رها باشد و آمدیم به سمت مدیریت  کنترل  که نمی  توانیم اینها را  این نتیجه رسیده ایم 

که می  تواند جواب دهد. کردن اینهاست  مدیریت 
حاال این رسانه  های اجتماعی هم همین حالت را می  تواند داشته باشد. امروزه به هرحال قانون  های خاصی دارد وضع 
می  شود و از سوی دیگر هم، ما می  توانیم با ساختارها و سازمان  هایی که شکل می  دهیم و با انگیزه  هایی که ایجاد می  کنیم 
این سایت  ها را به سمتی که مورد عالقه سیاستگذاران جامعه است هدایت کنیم. به هر صورت اینها باید بیایند و مدیریت، 
کارهای  گر قبول کردند آن موقع شما خواهید دید که شیوه  های صحیح را می  پذیرند و  کنند.ا سرپرستی و رهبری ما را قبول 

که خیلی جاهای دیگر هم دارد اتفاق می  افتد. درستی را انجام می  دهند 
کشور  کز تصمیم ساز  و در نقش سیاستگذار برای رسانه  های  پیشنهاد شما برای اینکه فارغ التحصیالن این رشته در مرا

ظاهر شوند یا افراد دیگری از این رشته، بخش  های تخصصی رسانه  ها را به عهده بگیرند چیست؟

که ما این توانایی  ها را داریم  و می  توانیم در این امور نقش آفرین باشیم،  اولش ما باید بیاییم و به اثبات برسانیم 
که خود را به دیگران تحمیل  کرد. به زور نمی  شود  بعد از اینکه این به اثبات رسید آن موقع خودشان  ما را دعوت خواهند 
کارها را بکنند. غ التحصیالن ما باید بتوانند این  نمود، می بایست ضرورت وجود خودتان را به اثبات برسانید و بنابراین فار

که نمی  توان یکباره در باال نشست، باید یک مراحلی را طی نمود؛ یعنی باید از یک  این نکته را هم توجه داشته باشید 
خطوطی مثل مدیریت رسانه  های مختلف شروع نمود و به تدریج در هسته  های تصمیم ساز و تصمیم گیر ورود نمود آن 

ح شویم. که می  توانیم به عنوان مدیران عالی استراتژیک مطر موقع هست 
که االن چندان از وضعیت رسانه  های ما مثال صدا و سیما و رسانه  های مکتوب رضایت ندارید. به نظر   اشاره فرمودید 
کلیت صدا و سیمای ما را مقهور خود نکند و بخش  های  کانال سرگرمی با پخش چند سریال  که دو  کرد  شما باید چه 

که باید دست یابند؟ رسانه ای ما به جایگاهی 

که تولید  البته صدا و سیما در این سالهای اخیر با سریال  های فاخری  اینها بر می گردد به توانایی  های تولیدی ما؛ 
کرده و مخاطبان خاصی را برای خودش  کار  که ایجاد نموده خیلی خوب  که بعضا چیده و شبکه  هایی  کرده، برنامه  هایی 
کرده بویژه در سطوح استانی؛ اما خوب توانمندی صدا و سیما بسیار باالست و از آن توقع بیشتری هم می  رود.  دست و پا 
کنیم.  را بیشتر  برنامه ای مان  در زمینه سرگرمی  ع  باید تنو که ما  ح شود این هست  بیاید و مطر باید  که  از مسائلی  یکی 
که یک رسانه دارد بیشتر در قسمت  های آموزش،هدایت و رهبری و امثال اینها فعالست  کنون صدا و سیما از وظایفی  هم ا

کمتر.نسبت به این قسمت هم باید توجه بیشتری  بشود. گفت نسبتا  و بخش سرگرمی را شاید بشود 
که وجود دارد توقع  کشور ما و مسائلی  که در سالهای اخیر نسبتا توجه شده ولی با توجه به جمعیت  کردم  البته اشاره 
کنید می  بینید  گر دقت  بیشتری می  رود و این البته هزینه بیشتری را هم می  طلبد. ببینید  تولید بسیار پر هزینه است.شما ا
که شبکه  های اروپایی شاید بیش از 70 تا 80 درصد  برنامه  هایشان آمریکایی است و به امریکا هم که نظر بیفکنیم   هالیوود 
هست و چندین موسسه تولیدی که 24 ساعته مشغول تولید هستند و این تولید را به سرتا سر جهان می  دهند و همه از این 

محصوالت استفاده می  کنند،خوب ما بخش تولیدمان چنین توانمندی را ندارد. 
که هزینه اش بسیار بسیار  که ما یک سریال  فاخری مانند مختارنامه را تولید می  کنیم  مثال شما نگاه می  کنید می  بینید 
کشور خودمان ست و این هزینه  ی سرانه  ی رسانه  ی ما را خیلی باال می  برد.در حالیکه مشابه  باالست، و این فقط در قلمرو 
که بدست می  آید بسیار  کشور دنیا می  فروشد  و هزینه  ی سرانه ای  همین را در  هالیوود  طرف تولید می  کند و به بیش از 80 
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که باید اینها را هم مورد توجه قرار دهیم. پایین است. ما یک مشکالت ساختاری این چنینی را هم داریم 
که باید به سمت خصوصی سازی برویم؟ نظر شما این هست 

که با فرهنگ ما خیلی منافات  خصوصی سازی یکی از راه  هاست و یا رفتن و خریدن بسیاری از برنامه  های سرگرمی 
که ما نمی  توانیم تولید بکنیم و اصال مقرون به صرفه نیست. نداشته باشد. چون همه را 

که آیا شما همه چیز را می  خواهی و باید خودت تولید  که ما در مدیریت رسانه داریم همین است  یکی از بحث  هایی 
گر ما وارد می  کردیم شما فکر نمی  کنید  کشور مقرون به صرفه بوده ؟ا نمایی؟من سوال می  کنم آیا مثال تولید خودرو برای 

کار رسانه  بهتر می  بود؟ توجه می  کنید،یعنی outsourcing  یا »برون سپاری« خیلی جاها می  تواند جواب بدهد منتها در 
خیلی دقت می  خواهد، چرا؟ 

هم  را  برنامه ای  هر  و  بخرید  نمی  توانید  کسی  هر  و  هرجایی  از  دارید،  کار  و  سر  ایدئولوژی  و  فرهنگ  با  شما  چون 
کامل سفارش بدهید. گر قرار بر برون سپاری شد، حتما بایستی خیلی دقت بکنید  یا اصال به طور  نمی  توانید داشته باشید.ا

»دست نوشته دکتر فرهنگی در مراسم بزرگداشت ایشان در سال 92«
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