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گفت و گو

از  اي��ران  روزنامه ن��گاري  اس��اتيد  از  تع��دادي 
س��رفصل هاي آموزش��ي گالي��ه دارند ك��ه يادگار 
دهه 60 و 70 ميالدي اس��ت ؛ موضوعات آموزش��ي 
كه هنوز بع��د از س��ال ها تنها در »خبرنويس��ي« و 
گزارش نويس��ي خالصه مي ش��وند و هيچ ايده تازه  
و به روزي به ويژه براي رقابت در دنياي پرس��رعت 
كنوني در دس��ت ندارند. اين در حالي اس��ت كه با 
جان گرفت��ن ش��بكه هاي اجتماعي و رس��انه هاي 
آنالين خبري دني��اي روزنامه هاي كاغذي با چالش 
زيادي مواجه ش��ده و اخب��ار چاپي مدت هاس��ت 
كه قافي��ه را به كانال ها و ش��بكه هاي خبري آنالين 
باخته اند. اين در حالي اس��ت ك��ه حكايت آموزش 
س��رفصل هاي روزنامه نگاري در دانش��گاه هاي دنيا 
پيچ و تاب ه��اي متفاوتي دارد و هر مركز آموزش��ي 
تالش مي كند ب��راي نجات حرف��ه روزنامه نگاري از 
مرگ در دني��اي آنالين هر روز ايده ه��اي نابي روي 
ميز بگذارد. برخالف دانش��كده هاي علوم ارتباطات 
ايران كه همه چيز در چهاردي��واري كالس خالصه 
مي ش��ود و دانشجويان اصول درس��ت خبرنويسي، 
گزارش نويس��ي و مصاحبه را به س��نتي ترين شيوه 
ممكن پشت نيمكت  ياد مي گيرند، مراكز آموزشي 
ديگري در دنيا هس��تند كه الفب��اي روزنامه نگاري 
را در كوچ��ه و پس كوچه هاي ش��هر و ميان مردم و 
دغدغه هاي ش��ان آموزش مي دهند. ب��ه اعتقاد آنها 
خيابان بهترين مكان براي پوشش خبري و نوشتن 
از سوژه هاي داغي اس��ت كه روزمّرگي مردم شهر را 
مي س��ازد. اما امروز و با وجود رسانه هاي آناليني كه 
هر روز بيشتر از قبل در زندگي آدم ها جان مي گيرند 
و در يك چش��م به هم زدن اخبار را دست به دست 
مي كنند، نياز به وجود يك چارت آموزش��ي درست 
و درمان بيشتر از هر زمان ديگري احساس مي شود؛ 
برنامه اي دقيق و به روز كه نسل جوان روزنامه نگاران 
را طوري تربيت كند تا بتوانند مهر تضمين بر حيات 
رس��انه هاي خبري معتبر در آينده بزنند و آنها را از 
مرگ احتمالي نجات دهند. به اين بهانه سراغ چند 
دانش��گاه معتبر در امريكا رفتيم تا بدانيم در مراكز 
آموزش��ي ينگه دنيا ك��ه يكي از قطب ه��اي اصلي 
روزنامه نگاري اس��ت، اوضاع آموزشي دانشجويان از 

چه قرار است و آنها چه مي خوانند؟

قدم اول؛ تجربه اي كه بسياري ندارند
»روزنامه نگاري خوب ب��ا درك تاريخ، اصول، قانون 
و اخالق روزنامه نگاري آغاز مي ش��ود. « اين ش��عار 
دپارتمان روزنامه نگاري دانشگاه بوستون در اياالت 
متحده امريكاس��ت. اعضاي هيات مديره دپارتمان 
روزنامه نگاري دانش��گاه بوس��تون ادع��ا مي كنند 
كه تاكيد زي��ادي برتعمق اي��ن درك دارند. »كارل 
ريورز«، استاد روزنامه نگاري اين دانشگاه در جلسه 
معارفه اي كه به بهان��ه خوش��امدگويي در ابتداي 
شروع هر سال تحصيلي برگزار مي شود، خطاب به 
دانش��جويان مي گويد: »روزنامه ن��گاري يك فرش 
سحرآميز است كه مي تواند ش��ما را به مكان هايي 
كه هيچ وق��ت نديده ايد ببرد و به ش��ما تجربه هايي 
مي دهد كه بس��ياري از مردم هرگز نمي توانند آنها 
را داشته باشند. از س��فر خود لذت ببريد« او معتقد 
اس��ت كه روزنامه نگاري يك فرصت، چالش، امتياز 
و مسووليت اس��ت و در مس��ير خود سرگرمي هاي 
زيادي دارد. ريورز خطاب به همه دانش��جوياني كه 
س��وداي روزنامه نگار شدن را در س��ر مي پرورانند، 
مي گويد: » اگر فكر مي كنيد مي توانيد روزنامه نگار 

خوبي باش��يد، با ما همراه ش��ويد تا مس��ير ذهن و 
قلب خود را در برابر دني��اي بي كران روزنامه نگاري 
توس��عه دهيد به اين ترتيب مي توانيد داستان هاي 
هيجان انگي��زي در دنيا پي��دا كنيد و ب��ا مهارت و 
اش��تياقي كه ياد مي گيريد، به آنها جان ببخشيد.« 
متقاضيان دوره كارشناسي دانشگاه بوستون 128 
واحد درس��ي بايد بگذرانن��د. اين درس ه��ا در دو 
بخش دروس پايه و تخصصي ارايه مي شوند و طول 
دوره كارشناس��ي چيزي نزديك به سه سال و نيم 
در نظر گرفته مي ش��ود كه اين زمان بسته به نحوه 
واحدگيري دانش��جويان مي تواند تغيير كند. عالوه 
ب��ر دروس پايه و تخصص��ي، در دوره كارشناس��ي 
س��رفصل هاي علوم مقدماتي هم به منظور تقويت 
دان��ش و اطالعات عمومي به دانش��جويان آموزش 
داده مي شود تا براي حرفه هايي مانند نويسندگي، 
خبرن��گاري، تهيه كنندگ��ي س��ايت هاي آنالين، 
مجالت، رادي��و، تلويزيون، رونامه ها و رس��انه هاي 
ديگر آماده ش��وند. اصول آموزش��ي اي��ن بخش به 
صورتي است كه دانشجويان بسياري از كالس هاي 
خ��ود خ��ارج از دانش��كده ارتباط��ات مي گذرانند 
زيرا دپارتم��ان آم��وزش روزنامه نگاري دانش��گاه 
بوس��تون بر اين باور اس��ت كه روزنامه نگاران نياز 

به گسترده ترين ش��يوه هاي آموزش��ي دارند و اين 
گس��تردگي در ارتباط با دنياي بيرون از دانش��گاه 
شكل مي گيرد. در بخش دروس پايه سرفصل هاي 
روزنامه ن��گاري، خبرنويس��ي،  اص��ول  و  تاري��خ 
قصه گويي بصري، گزارش نويس��ي، روزنامه نگاري 
آنالي��ن و قانون و اخ��الق روزنامه ن��گاري آموزش 
داده مي ش��ود. مي��ان دروس تخصصي ك��ه اغلب 
چهار واحدي هس��تند، تعدادي واحد اختياري هم 
موجود اس��ت كه هر دانش��جو بس��ته به عالقه اش 
مي توان��د ه��ر ك��دام را انتخ��اب كن��د. از جمل��ه 
واحدهاي تخصصي كه به دانشجويان آموزش داده 
مي شود مي توان به اين موارد اش��اره كرد: طراحي 
س��رمقاله، عكاس��ي خبري، گزارش دهي با صدا و 
تصوير، توليد محت��واي مطلوب مجل��ه و ويرايش 
مجله، مديريت ايس��تگاه راديويي، دوره كارآموزي 
حرفه اي روزنامه نگاري، اتاق خبرآنالين راديو، اتاق 
خبر تلويزي��ون، مطالعات منتخب، نقد رس��انه اي، 
مقدمه اي بر گزارش نويس��ي اقتصادي، موضوعات 
ويژه روزنامه نگاري، تحقيق��ات روزنامه نگاري، نقد 
هنر، نژاد و جنسيت در رسانه هاي خبري، ستون ها 
و نشريات، ويرايش داستان مولتي پلت فرم، پوشش 
خبري دولت و سياس��ت، روزنامه نگاري ورزش��ي، 

ويرايش گرافيك، روزنامه نگاري داده، فيلمس��ازي 
براي روزنامه نگاران، توليد محتوا و گزارش نويس��ي 
ورزش��ي، روزنامه نگاري روايي، س��مينار ورزشي، 
هنر مصاحبه، ادبيات روزنامه نگاري، روزنامه نگاري 

پيشرفته آنالين و... 

قدم دوم؛ راويان خوب جامعه
»اورالندو بگول«، اس��تاد روزنامه نگاري دانش��گاه 
يو.س��ي بركلي مي گوي��د: »زماني كه از دانش��كده 
علوم ارتباطات خارج ش��دم، درك واضحي از آنچه 
مي خواستم انجام بدهم ، چيزهايي كه مرا خوشحال 
مي كرد و بقي��ه زندگي ام را به چالش مي كش��يد به 
دس��ت آورده بودم. « به اعتقاد بگول، روزنامه نگارها 
در زمان گزارش نويسي، س��اخت برنامه هاي خبري 
يا ايج��اد كمپين ه��اي تبليغاتي در واق��ع در حال 
قصه گويي هس��تند. آنها ماجراهايي را به واس��طه 
چيدن درس��ت كلمات كنار هم رواي��ت مي كنند و 
جايي مي توانند ادعا كنند قصه شان تاثيرگذار بوده 
كه توانسته باشند خواسته مردم را درك و به بهترين 
ش��كل ممكن داس��تانش را روايت كنند. به همين 
دليل س��رفصل هاي آموزش رش��ته روزنامه نگاري 
درست مانند حلقه هاي زنجير در هم گره خورده اند 
تا در نهايت راويان خوب��ي از روزنامه نگاران تحويل 
جامعه دهند؛ اف��رادي كه خ��وب مي بينند، خوب 
مي ش��نوند، قدرت تش��خيص و تحليل دارند و در 
نهايت با انتخاب درس��ت كلم��ات و چينش منظم 
آنها در كنار هم داس��تان هاي تاثيرگ��ذاري روايت 
مي كنند. با همين ايده و رويكرد اس��ت كه بسياري 
از اساتيد روزنامه نگاري معتقدند در دنياي بي كران 
علوم ارتباطات هر چقدر دانش��جويان سرفصل هاي 
بيشتري بخوانند، دانش ش��ان عميق تر و نگاه شان 
وسيع تر مي ش��ود. آنها از دانش��جويان عالقه مند به 
حرفه روزنامه نگاري دعوت مي كنن��د براي تقويت 
مهارت خود به منظور انجام هر چه بهتر مسووليتي 
كه بر عهده دارند، تحصيالت تكميلي خود را تا قدم 
آخر ادامه دهند و به اين منظ��ور برنامه هاي متنوع 
و سازگاري پيش روي دانشجويان مي گذارند. براي 
نمونه دانشگاه كلمبيا، يكي از مراكز معتبر آموزش 
عال��ي در اي��االت متحده امري��كا و البته دنيا، س��ه 
انتخاب متفاوت براي متقاضيان دوره كارشناس��ي 
   M.S ارشد با ش��رايط گوناگون ارايه مي دهد: دوره
ي��ا Master of Sience، دوره M.S در داده و 
در نهاي��ت دوره M.A ي��ا Master of Art. دوره 
M. S يك برنامه پايه اي در دانشكده روزنامه نگاري 
است و دانشجوياني كه صفر تا سه سال سابقه كار در 
زمينه روزنامه نگاري دارند  و مي خواهند مهارت هاي 
جديدي كسب كنند، مي توانند در اين دوره ثبت نام 
كنند. آنها از روز اول موظف هستند به خيابان بروند 
و با مردم و چالش هاي توليد خبر و تهيه گزارش به 
صورت  رودررو مواجه ش��وند. هيات مديره دپارتمان 
M.S معتقد است دانش��جويان به اين ترتيب تفكر 
منتقدان��ه و تعه��د كاري را ياد مي گيرند و ش��يوه 
درس��ت برخورد با س��وژه هاي خبري را ميان مردم 
و در دل جامع��ه تمري��ن مي كنن��د. دانش��جويان 
اين دوره كارشناس��ي ارش��د واحدهاي آموزش��ي 
روزنامه نگاري را در پلت فرم هاي مختلف به صورت 
صوتي، تصويري، چندرس��انه اي، چاپ��ي و آنالين 
آموزش مي بينند. از جمله س��رفصل هاي آموزشي 
دانش��جويان دوره M. S مي توان اين م��وارد را نام 
برد: كلمه نوشته ش��ده )واحد درسي هفت هفته اي 
كه در آن دانش��جويان ي��اد مي گيرند داس��تان يا 
نمايش��نامه هاي جذاب ب��راي مخاطب بنويس��ند 

و داس��تاني كه نوش��ته اند را به صورت صوتي ارايه 
دهند. آنه��ا مي توانن��د در صورت تماي��ل در زمان 
گذراندن اين واحد درس��ي در كالس هاي تكميلي 
با تمرك��ز روي اخب��ار، گزارش نويس��ي توصيفي، 
روايت ه��اي طوالن��ي يا نوش��تن به منظ��ور توليد 
خبر صوتي ش��ركت كنن��د( ، صدا و تصوي��ر )واحد 
هفت هفته اي كه دانش��جويان يكي از ش��يوه هاي 
خبري در رس��انه مانند صوتي، ويدئويي، تصويري 
و داده اي را انتخ��اب مي كنند و با تمرك��ز روي آن 
پتانس��يل كار با تكنولوژي و داستان سرايي خود را 
تقويت مي كنن��د(، تكنيك ه��اي تحقيقاتي )واحد 
درس��ي هفت هفته اي كه به دانش��جويان آموزش 
مي ده��د چطور باي��د نتيج��ه تحقيق��ات، رديابي 
س��وابق، دادرس��ي هاي اينترنتي و تحقيقات جامع 
در م��ورد اف��راد و ش��ركت ها را به گ��زارش تبديل 
كنند(، ملزوم��ات روزنامه ن��گاري )كالس هايي كه 
قواني��ن روزنامه ن��گاري، اص��ول اخالق��ي، تاريخ و 
نيروي كس��ب و كار تاثيرگذار بر رسانه هاي خبري 
را آموزش مي دهند(، دو سمينار 15 هفته اي بهاري 
و دوره هاي توليدي كه به دانشجويان اين فرصت را 
مي دهد در ه��ر حوزه اي كه به آن عالق��ه وافر دارند 
بپردازند؛ در اين واحد درسي دانشجويان مي توانند 

زيرنظر اس��اتيد روزنامه ن��گاري زمينه ه��اي مورد 
عالقه شان مانند نوشتن كتاب، انتشار اخبار، عكاسي 
خبري، انتشارات خبري ديجيتالي، گزارش نويسي 
حوادث يا آموزش و پ��رورش را تمرين كنند. آخرين 
واحد درسي كه در اين دوره ارايه مي شود هم پروژه 
كارشناسي ارشد اس��ت كه در آن دانشجويان تحت 
حمايت و راهنمايي مش��اوران فردي و استادي كه 
انتخ��اب مي كنند، در م��ورد يك موض��وع انتخاب 

تحقيق جامعي به عنوان روزنامه نگار ارايه دهند. 
دوره آموزش��ي »M.S در داده« ويژه دانشجوياني 
اس��ت كه به نوش��تن گزارش هاي آماري مبتني بر 
اطالعات عالقه دارند. دانش��جوياني كه صفر تا سه 
س��ال تجربه كار روزنامه نگاري دارند مي توانند در 
اي��ن دوره ثبت نام كنند. متقاضي��ان دوره M.S در 
داده دوره كارشناس��ي ارش��د خود را از تابس��تان 
آغاز مي كنن��د و در زمينه تهيه داده ه��اي آماري، 
محاس��بات داده اي و همچنين گزارش نويس��ي بر 
اساس داده هاي به دس��ت آمده آموزش مي بينند. 
برخالف دانش��جويان كارشناسي ارش��د دوره هاي 
M.S و M.A دانشجوياني كه دوره داده را انتخاب 
مي كنند ، بيشتر زمان خود را در كالس مي گذرانند 
و يك ترم اضافه تر دارند. از جمله مهم ترين دروس 

آموزشي اين دوره ش��امل مباني محاسبات، داده  و 
پايگاه داده، تجزيه و تحليل داده و گزارش نويس��ي 
ي��ك و دو، كلمه نوش��ته ش��ده، كارگاه ن��وآوري، 
قصه گويي با داده ه��ا، ارايه س��مينار و الگوريتم ها 

است. 
دوره M.A مخص��وص دانش��جوياني اس��ت ك��ه 
دست كم س��ه تا 15 س��ال س��ابقه كار حرفه اي در 
روزنامه ن��گاري دارند و مي خواهن��د در موضوعات 
خاص به ط��ور تخصصي مه��ارت خ��ود را افزايش 
داده و حرفه ش��ان را پيش ببرند. دانش��جويان اين 
دوره بيشتر س��رفصل هاي آموزش��ي خود را خارج 
از محيط دانش��كده مي گذرانن��د و روي مطالعه بر 
س��رفصل هاي خاص تمرك��ز دارند. هر دانش��جو 
موظف است دو سمينار فش��رده در دو ترم ابتدايي 
ورود به دوره كارشناسي ارشد برگزار كند. اين واحد 
درسي به منظور افزايش زمينه درك و فهم دانشجو 
برنامه ريزي شده و همچنين سرعت گزارش نويسي 
ناگهاني را در دانش��جو افزايش مي دهد. همچنين 
گذراندن واحدهاي درس��ي ديگري مانند شواهد و 
انضباط )تدريس نظم فرضي��ه و آموزش چگونگي 
چيدمان نق��اط اصلي و مه��م در گزارش ت��ا روال 
منظم تر و تاثيرگذارتري داش��ته باش��د(، ملزومات 
روزنامه نگاري )آم��وزش تكنيك ه��اي تحقيقاتي 
كليدي مناسب روزنامه نگاري قرن بيست و يكم( و 
در نهايت پايان نامه با سوژه هاي دلخواه دانشجويان 
از مهم ترين س��رفصل هاي آموزشي اين دوره است. 
پايان نامه بس��ياري از دانش��جويان فارغ التحصيل 
در  كلمبي��ا  دانش��گاه   M.A كارشناس��ي دوره 
رس��انه هاي معتبري مانند هارپ��ر، نيويورك تايمز، 

نيويوركر و گاردين منتشر شده است. 

قدم سوم؛ مشاوراني كه با مردم 
ارتباط دارند

س��وفي وارنس، خبرن��گار اينديپندن��ت مي گويد: 
»روزنامه نگاري كار بس��يار سختي اس��ت اما اگر به 
اندازه كافي ش��وق و هيجان داش��ته باشيد، حتما 
ارزش��ش را دارد« ام��ا به اعتق��اد اعض��اي هيات 
علمي دپارتمان دكتراي دانش��گاه كلمبيا اين كار 
س��خت با آموزش رويك��رد چندجانب��ه در مطالعه 
رشته ارتباطات بس��يار راحت تر مي شود. به همين 
منظور چارت آموزش��ي مقط��ع تحصيلي دكتري 
در دانش��گاه كلمبيا به ش��يوه اي تعريف شده است 
كه دانش��جويان در زمينه هاي مختل��ف فرهنگي، 
هنري، اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و تكنولوژي 
اطالعات خ��ود را تكميل كنند و مطالعات ش��ان را 
در مسير بررسي روابط بين مردم و رسانه ها توسعه 
دهند. با نظ��ارت و هداي��ت كميته هي��ات علمي 
دانش��گاه، متقاضيان تحصيل در مقط��ع دكتراي 
ارتباطات پژوهش هايي در زمينه هاي علوم انساني 
و اجتماعي انج��ام مي دهن��د تا درك درس��تي از 
خواس��ت مردم و وضعيت جامعه به دست بياورند. 
پروژه هاي پايان نامه دانشجويان دكترا اغلب شامل 
موضوعات��ي مانند اخبار جعلي، فرهنگ سياس��ي، 
تجربه شخصي در پوش��ش خبري، انقالب خبري 
به واس��طه عكس هاي خب��ري، بررس��ي واقعيت و 
صحت خبر، عينيت در عصر رس��انه هاي ديجيتال، 
مديا، كمپين ها و مبارزات سياس��ي اس��ت. تقريبا 
نيمي از فارغ التحصيالن دكتراي روزنامه نگاري به 
دليل تسلط بر موضوعات مهم سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي به عنوان مشاور رسانه اي در امور دولتي، 
صنعت، سياس��ت، حقوق و در نهاي��ت زمينه هاي 

تحقيقي مختلف مشغول به كار مي شوند. 

صدف   فاطمي

سرفصل هاي آموزش روزنامه نگاري در ينگه دنيا چگونه است

فرصت، چالش، امتياز و مسووليت

اورالندو بگ�ول : زماني كه از دانش�كده 
عل�وم ارتباط�ات خ�ارج ش�دم، درك 
واضحي از آنچه مي خواستم انجام بدهم ، 
چيزهاي�ي كه م�را خوش�حال مي كرد و 
بقيه زندگي ام را به چالش مي كش�يد به 
دس�ت آورده ب�ودم.  روزنامه نگاره�ا در 
زمان گزارش نويسي، ساخت برنامه هاي 
خبري يا ايج�اد كمپين هاي تبليغاتي در 
واق�ع در ح�ال قصه گويي هس�تند. آنها 
ماجراهايي را به واس�طه چيدن درس�ت 
كلمات كنار هم رواي�ت مي كنند و جايي 
مي توانند ادعا كنند قصه شان تاثيرگذار 
بوده كه توانسته باشند خواسته مردم را 
درك و به بهترين شكل ممكن داستانش 

را روايت كنند.

سوفي وارنس: روزنامه نگاري كار بسيار 
سختي است اما اگر به اندازه كافي شوق 
و هيجان داشته باش�يد، حتما ارزشش 
را دارد. اي�ن كار س�خت ب�ا آم�وزش 
رويك�رد چندجانب�ه در مطالعه رش�ته 
ارتباطات بس�يار راحت تر مي ش�ود. به 
همي�ن منظور چ�ارت آموزش�ي مقطع 
تحصيلي دكت�ري در دانش�گاه كلمبيا 
ب�ه ش�يوه اي تعري�ف ش�ده اس�ت كه 
دانش�جويان در زمينه ه�اي مختل�ف 
فرهنگ�ي، هنري، اجتماعي، سياس�ي، 
اقتصادي و تكنول�وژي اطالعات خود را 
تكميل كنند و مطالعات شان را در مسير 
بررس�ي رواب�ط بين م�ردم و رس�انه ها 

توسعه دهند. 

گفت و گو

توصيه هاي حسيني دانا، يكي از اساتيد ارتباطات دانشگاه آزاد 

سرنخ خوب به دانشجويان بدهيم راه خوبي مي يابند 
آي�ا مي ت�وان بي�ن رخ�وت مطبوع�ات و عملكرد 
دانش�گاه ها رابط�ه اي ياف�ت؟ در ش�رايطي ك�ه 
رش�ته  در  اي�ران  در  آموزش�ي  س�رفصل هاي 
روزنامه نگاري مربوط به دهه 70 ميالدي است آيا باز 
هم مي توان اميد داشت كه فارغ التحصيالن با شرايط 
كنوني بتوانند كار خالقان�ه اي توليد كنند تا روزنامه 
يا رسانه مكتوب بتواند با رسانه هاي نوظهوري چون 
تلگرام و توييتر و فضاي مج�ازي رقابت كنند؟ براي 
يافتن پاسخ اين پرسش ها با »حميدرضا حسيني دانا« 
فارغ التحصي�ل دكت�راي ارتباطات و عض�و هيات 
علمي دانشگاه آزاد اس�المي به گفت وگو نشستيم. 
او مي گويد: يكي از وظايف اساتيد و مديران گروه ها، 
پژوهش�گران برتر اين اس�ت كه آخرين يافته ها يا 
يافته هاي داراي نقاط عطف اين عرصه را به ديگران 
هم بشناس�انند. اين اس�تاد دانش�گاه معتقد است 
دانشجويان حس و انرژي خوبي دارند و درصورتي كه 

خوب هدايت شوند، مي توانند خالقانه عمل كنند. 

  آيا قبول داري�د كه رفرنس هاي دانش�گاهي ما در 
رش�ته هاي روزنامه نگاري، رس�انه و روابط عمومي 
متعل�ق به ده�ه 70 ميالدي اس�ت؟ آيا اي�ن دروس 
مي توانند نيازهاي دانشجويان امروز اين رشته ها را 
برآورده كنند و خبرنگاران�ي خبره تربيت كنند تا از 

خالقيت الزم برخوردار باشند؟
بين رفرنس ها و س��رفصل ها بايد تفاوت قائل شد. طبيعي 
است كه بعضي از درس ها مباني هستند آن درس هايي كه 
مباني هستند به نوعي تاريخچه و مرجع ادبيات اوليه براي 
توليد آن دانش يا علم هس��تند كه قاعدتا اينها تاريخ شان 
براي زمان آغاز رش��ته يا تحوالت آغازين رشته است. براي 
مثال »مارشال مك لوهان« استاد مركز مطالعات رسانه اي 
تورنت��و، و مطرح كنن��ده مفه��وم »دهك��ده جهاني« كه 
نظريه طبقه بندي رسانه ها به سرد و گرم از كارهاي اوست 
يا به تلويزيون صفت »غ��ول خجالتي« و ب��ه راديو صفت 
»طبل قبيله اي« داد را چگونه مي توان در تدريس رس��انه 
و ارتباطات محاس��به اش ك��رد؟ در دوره اي كه مك لوهان 
بحث هايش خيلي به روز بوده نظريات او را آورده اند و تبيين 
و آن را تبديل به كتاب كرده اند. از اين دسته كتاب ها گريزي 
نداريم. اما اينكه نياز امروز ما را برطرف مي كند؟ نه، شما هر 
لحظه در دنيا شاهديد كه چقدر كتاب و مقاله مطلب جديد 
توليد مي شود. ميليون ها صفحه جديد در دنيا در هر حوزه 
تخصصي هر روز توليد مي ش��ود و مطل��ب جديد مي آيد. 
قاعدتا كسي كه مي خواهد متخصص اين حوزه باشد بايد 
حداقل در آن فيلد كاري يا گرايش علمي خاصي كه براي 
خودش انتخاب كرده است به روز باشد و اين مطالب را بگيرد. 
  در دنياي پرش�تاب ام�روز چه ارتباط�ي بايد بين 
س�رفصل هاي آموزش�ي، رفرنس هاي دانشگاهي و 

فعاليت دانشجويان   باشد؟
يكي از وظايف اساتيد و مديران گروه ها و پژوهشگران برتر 
اين است كه آخرين يافته ها يا يافته هاي داراي نقاط عطف 
اين عرصه را به ديگران هم بشناس��انند. اين خيلي اهميت 
دارد. ما بعضا مي بينيم كسي كه يك منبع خوب و رفرنسي 
پيدا مي كند يا جايي پيدا مي كند كه آنجا زايش علمي اتفاق 
مي افتد، به همديگر معرفي اش نمي كنيم يا عادت نكرديم 
اين كار را بكنيم. يا فكر مي كنيم اگر معرفي كنيم ديگران 
مطلع مي شوند ما منابع مان را ازدست مي دهيم. به نظر من 
بايد يكي از عادت هاي ما اين باش��د كه به همديگر معرفي 

كنيم و بگوييم بچه ها من يك نكته اينجا پيدا كردم برويد 
ببينيد يا دوس��ت عزيزم فالن جا اگر مطلب بخواهيد اين 
مطالب را دارد و من آن را نگاه كردم شما ديگر در اين وقت 
كم و دنياي پرشتاب از نو جست وجو نكنيد. اگر ديگران هم 
اين كار را براي ما كنند همه با هم پيشرفت مي كنيم. حداقل 
آدرس رفرنس ه��ا و آدرس محتوايي كه م��ورد نياز در اين 

حوزه است را مي توانيم با هم به اشتراك بگذاريم. 
  به طور مش�خص پرسش ما اين اس�ت كه آنچه در 
دانش�گاه مي گذرد در عمل و در حين روزنامه نگاري 
نتوانسته موجب آن شود كه مطبوعات با رسانه هاي 
نوظهور رقابت كنند؛ به عبارت ديگر نتوانس�ته ايم 
مطبوعات را امروز به روز كنيم تا محصول مناس�ب 

خود را عرضه كند.
در مورد شيوه هاي نو و روزنامه نگاري جديد، تحليل و داده 
بسيار است. وقتي با دانشجويان كار مي كنيم مي بينيم كه 
فقط كافي است دانشجويان را به درستي هدايت كنيم، آنها 
آنقدر خود ان��رژي دارند و خوب كار مي كنند كه بهترين ها 
را مي يابن��د و آنها را تحلي��ل مي كنند. مث��ال در مديريت 
بحران و سوشا ل مديا يا سوش��ال نت ورك ها به شكل هاي 
مختلف تجربياتي از آنها گرفته، تحليل ش��ده و به صورت 
دستورالعمل درآمده است. مثال ديگري كه مي توانم بزنم 
در نحوه هدايت افكار عموم��ي، تبديل رفتارهاي اعتراضي 
به رفتارهاي مش��اركت جويانه، استفاده از قابليت هاي اين 
ابزارهاي مختلف، كمپين س��ازي، در ح��وزه توليد داخل، 
مصرف توليد مل��ي يا مصرف توليد داخلي كار رس��انه ها و 
روابط عمومي در كشورهايي مثل هند يا امريكا به صورت 

مقايسه اي خوب انجام شده است. 
  االن جاي�گاه علم�ي دانش�جويان اين رش�ته را 
چگون�ه ارزيابي مي كنيد ب�ه عبارت�ي چقدر غني 
هستند؟ رسانه هاي ما چطور مي توانند با بخش هاي 
دانش�گاهي ارتباط داش�ته باش�ند و با چه شيوه و 

محورهايي...؟
تعداد دانش��جوياني كه مي گوييد غني باش��ند، كم است. 
برخالف اينكه همه زحمت مي كشند، همه تالش مي كنند. 
من خيلي كم و به ندرت مي بينم دانش��جوياني در مقطع 
دكتري يا ارشد كم كاري بكنند و نخواهند درس بخوانند. 
ولي اينكه چقدر غني هستند، بس��تگي به خودشان دارد. 
مثال در پايان نامه هايي كه پارسال در مقطع دكتري توفيق 
داشتم در جلسات دفاع باشم ش��ايد از يك تعداد 10-15 
دفاعي كه داشتيم، ش��ايد 3-2 تا واقعا به دلم نشست. اين 
حداقل براي خود من مطالبي براي يادگيري داش��ت.  اين 
وظيفه ما اساتيد است كه دانش��جويان را هدايت كنيم به 
آن حوزه اي كه نياز اس��ت و نيازهاي جامعه مطرح اس��ت، 

هدايت كنيم. اما اينكه چگونه بين رس��انه و دانشگاه هايي 
كه ارتباط��ات و روزنامه نگاري تدري��س مي كنند ارتباط 
ايجاد كنيم تا هم افزايي داش��ته باش��ند نكته اي است كه 
بايد به ص��ورت مصداقي و عملگرايانه ب��ه آن بپردازيم. اگر 
رسانه ها از ما بخواهند مي توانيم پژوهش مشترك تعريف 
كنيم. ما اعتقاد داريم يكي از ماموريت هاي اصلي دانشگاه 
و حوزه هاي آموزش��ي و پژوهش��ي توليد راهكار است. آن 
س��ازمان، بهره بردار و آن مس��وول مربوطه، آن كس��ي كه 
برنامه ريزي مي كن��د، اگر اين راهكاره��ا در اختيارش قرار 
بگيرد، با نگاه و دس��ت بازتري و با حق انتخاب بيش��تري 
مي تواند برنامه هايي را بچيند. عالوه بر آن اقداماتي كه انجام 
مي شود، ما مي توانيم در دانشگاه تحليل كنيم، عملكردها را 
ببينيم، نظرات مان را هم بگوييم و يك گفتمان سازنده بين 
دانشگاه و آن حوزه تخصصي برقرار شود. اين باعث زايش و 

پويايي و توفيق بيشتر در حوزه تخصصي  مي شود. 
  فكر نمي كنيد دانشكده هاي خبر ما بيشتر فانتزي 
شده باش�ند؟ فكر نمي كنيد رس�انه هاي ما نيازمند 
تربيت دانشجوياني هستند كه با شيوه اي نو آموزش 
ديده باشند و با روزنامه نگاري جديد كه بيشتر تحليل 

است تا خبر، آشنا باشند؟
نه. اتفاقا اين نگاهي كه ما از چه منابعي استفاده كنيم و حاال 
بياييم آن منابع را به روز كنيم از اي��ن رو با آن خيلي موافق 
نيستم كه معتقدم بايد همه منابع را بخوانيم و منابع خوب 
را اس��تفاده كنيم. مطلع باش��يم ديگران چه كار كردند و 
مطلع باشيم فيلد تخصصي حوزه ما تا كجا پيش رفته است 
شايد كارهايي كه انجام ش��ده است شبيه كارهاي ما است 
يا شايد ما در عرض يا طول آنها هستيم به هر جهت اطالع 
پيدا كردن خيلي خوب است ولي مهم ترين چيز اين است 
كه شما هم توليد داشته باش��يد اينكه اين نگاه باشد كه ما 
هم توليد بكنيم در اختيار بگذاريم و از آن جنبه هاي قالبي 
كه در انتهاي پايان نامه اس��ت مقاله اي باشد يا براي ارتقاي 
اس��تاد يك مقاله در اختيار قرار بدهند يا انتش��ار دهند از 
اين فراتر رويم و ما رفرنس ديگران ش��ويم چ��ه در داخل و 
چه در خارج چون كه بس��ياري از قوانين و مقررات داخلي 
ما در حوزه علمي و فرهنگي و آموزشي بر مرجعيت علمي 
تاكيد مي كند چه در دانش��گاه، چه در انجمن هاي علمي و 
موسساتي كه پژوهشي و مرتبط به اين حوزه ها هستند همه 
را وزارت علوم تاكيد مي كند مرجعيت علمي داشته باشند 
اين نه فقط براي ايران همه كشورها دنبال اين هستند پس 
به نوعي ما پسيو فكر كنيم من فكر مي كنم كه بايد اكتيو نگاه 
كنيم و خودمان توليدكننده باشيم تا يكي از منابعي كه به 
آن مراجعه مي شود چه در ايران و چه در خارج از ايران خود 

محققين و مولفين ايراني باشند. 

رشته روزنامه نگاري نياز به كمك همه جانبه دارد

فكر مي كنم كه سرفصل هاي آموزشي روزنامه نگاري ايران 
خيلي هم قديمي نيس��ت؛ يك س��ري بحث هاي آموزش 
روزنامه نگاري بايد جديدتر شوند اما بيشتر مساله به روش 
آموزش برمي گردد. من مش��كل آموزش روزنامه نگاري را 
خيلي در سرفصل نمي بينم، بيشتر در بخش هاي ديگري 
مي بينم. حتي مي توان سرفصل جديدي گذاشت اما چيزي 
تغيير نكند چرا ك��ه در آموزش روزنامه ن��گاري چيزهاي 
ديگري هم دخالت دارند. اگر آنها را رعايت نكنيم، سرفصل 
به تنهايي جواب نمي ده��د. اولين عامل اين اس��ت كه ما 
براي رش��ته روزنامه نگاري در دو- س��ه مقطع دانشجوي 
كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري مي گيريم. چيزي 
كه مي تواند محتواي مطبوعات را تغيير دهد و بالنده كند، 
بيش��تر دوره كارشناس��ي و تا حدودي كارشناسي ارشد 
است. يكي از مسائل، ورودي دانشجو به دانشگاه است. ما از 
س��ال 53 تا االن به صورت گزينش متمركز اقدام به جذب 
دانش��جو مي كنيم. البته چند دوره محدود هم به صورت 
استثنا پذيرش غيرمتمركز دانشجو هم داشتيم. مثال يكي از 
دوره ها سال 54، ما كنكور داديم و بعد بر اساس نمره كنكور 
انتخاب مي كرديم و دانشكده اين حق را داشت كه امتحان 
كتبي بگيرد و بر اساس تركيب اين دو نمره دانشجويش را 
انتخاب كند. ورودي آن س��ال دانشگاه خيلي متفاوت بود. 
دانشجوياني كه آن سال وارد رش��ته روزنامه نگاري شدند، 
بس��يار موفق بودند و حتي هنوز هم برخي از آنها ش��اغل 
هس��تند و به كارش��ان عالقه مندند. درصورت��ي كه االن 
دانشجويان وارد اين رشته مي شوند و مي گويند من 100 تا 
انتخاب داشتم وانتخاب هشتادم- نود م من اين رشته بوده 
است. البته بين اين دانشجويان كساني هستند كه انتخاب 
اول و دوم ش��ان روزنامه نگاري بوده اما وقتي اين دو گروه با 
هم تركيب مي شوند، تركيب ناهمگوني مي شود كه بازده 
خوبي ندارد. بنابراين با اين شكلي كه االن هست، ورودي، 
ورودي منصفانه اي نيست. دومين عامل، بحث كارآموزي 
است. بسياري از دانش��گاه هاي دنيا براي رشته هايي مثل 
روزنامه نگاري، روابط عمومي، تبليغات و امثالهم پيشنهاد 
يك سال كار در رسانه ها يا واحدهاي روابط عمومي دارند. 
ما به داليلي كه به ص��ورت تاريخي پيش آمده، نمي توانيم 
چنين فرصتي را فراهم كنيم. در گذش��ته رابطه رسانه ها 
و دانشگاه ها بهتر بود. ش��ايد هم اين عامل ناشي از كوتاهي 
دانشگاه ها باشد. سومين عامل تجهيزات در دانشگاه هايي 
است كه اين رشته را آموزش مي دهند. برخي از آموزش ها 
را مي ش��ود بدون اينكه فرد وارد محيط كار ش��ود، با نصب 

تجهيزات در مراكز آموزشي به نتيجه رساند. مثال مي توان 
براي روزنامه نگار راديو و تلويزيون اس��توديو ضبط قرار داد 
يا برنامه هاي ديجيتال توليد كرد، امكان دسترس��ي كامل 
و بدون فيلتر دانش��جويان به فضاي مج��ازي و تجهيزات 
آموزش��ي ديگري كه مان��ع از يادگيري صحيح اس��ت. در 
گذشته خودمان و االن هم در بس��ياري از كشورهاي دنيا 
امكانات آموزشي مثل جزوه و كتاب مورد نياز دانشجويان 
به صورت مجاني در اختيار آنها قرار مي گرفت، اين موضوع 
هم گاهي براي ما دردسر ايجاد مي كند؛ دانشجو به هردليلي 
حاال شرايط مادي است يا داليل ديگر، حاضر نيست كتاب 
درسي اش را بخرد. چهارمين عامل فضاي مديريت كالس 
يا ارگونومي كالس درس است. من خيلي وقت ها مي بينم 
كه ارگونومي كالس ها ب��راي تدريس درس عملي تنظيم 
نشده است. مثال كالسي كه براي تدريس كار عملي است، 
بايد مديريت كالس اين توان را داش��ته باش��د كه 3-4 بار 
آرايش كالس را تغيير بدهد؛ صندلي ها را گروهي، فردي، 
رو به تخته ي��ا رو به ديوار بچيند. اما كالس هاي درس��ي ما 
هيچ كدام از اين امكانات را ندارند. يك سري صندلي است 
كه با پيچ و مهره به زمين بسته شده و هيچ كاري نمي توان 
با آنها كرد. خود اي��ن موضوع حداقل در رش��ته اي كه من 
مي شناسم مانع كار آموزشي است. پنجمين عامل هم ايجاد 
انگيزه براي اشتغال است كه مي توان آن را از طريق بازديد 
دانش��جويي، دعوت از روزنامه نگاران مهمان تا حدي رفع 
كرد. با حضور كس��اني كه تجربه كاري دارند در دانشگاه ها 
مي توان براي دانش��جويان انگيزه ايجاد كرد. در بسياري از 
كشورها مراكزي كه دانش��جويان را جذب مي كنند، سالي 
دو بار در دانشگاه ها حضور پيدا مي كنند، نمايشگاه برگزار 

كرده و با دانش��جويان ارتب��اط برقرار مي كنن��د و از ميان 
دانشجويان زرنگ، نيروهاي آينده شان را انتخاب مي كنند. 
ما اصال چنين چيزي را در هيچ كجاي ايران نداريم. آيا شده 
تا به حال كسي براي اس��تخدام دانشجوي فارغ التحصيل 
رشته روزنامه نگاري آگهي دهد؟ امتحان استخدامي برگزار 
كند؟ من در عمر چهل س��اله كار اجرايي ام، فقط يكي- دو 
بار چنين آگهي اي ديدم؛ آن هم س��ال هاي خيلي قديم و 
براي خبرگزاري جمهوري اسالمي بود. همه اينها مي تواند 
روي كيفيت آموزش تاثير بگذارد. البته ما مش��كل كميت 
هم داري��م كه به كيفي��ت آموزش لطمه مي زن��د. آخرين 
عامل هم آموزش دانشگاهي روزنامه نگاري بايد تركيبي از 
دانشگاهي و حرفه اي باشد كه در دانشگاه هاي ايران دست 
ما براي اين كار بسته اس��ت. ترجيح مي دهند كه فرد براي 
آموزش در كالس، دكتري داش��ته باشد. اما الزاما كسي كه 
كار حرفه اي كرده است و خوب هم بلد اس��ت كارش را به 
صورت حرفه اي انتقال دهد، مدرك دكتري ندارد. گرچه ما 
توانسته ايم در دانشگاه خودمان از اين سد بگذريم ولي اين از 
نظر قاعده و قانون همچنان مانع است. بنابراين مي رسيم به 
آنجا كه سرفصل دروس همه چيز نيست. مي توان سرفصل 
دروس نوش��ت و آن را به روز كرد و اين مس��اله قابل توجه 
است. جاهايي نياز اس��ت كه برخي دروس يا تخصص هاي 
جديد را اضافه كرد اما نگارش فارس��ي به نظر من نيازي به 
تجديد س��رفصل دروس ندارد. همان س��رفصل 50 سال 
پيش هم پاسخگو است. اما چرا دانشجوي فارغ التحصيل 
من همچنان بعد از چهار سال تحصيل، فارغ التحصيل را با 
»قاف« مي نويس��د؟ قطعا اين ارتباطي به سرفصل دروس 
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه ندارد.  

حسينعلي   افخمي 

دانشكده هاي ارتباطات از رسانه ها دور افتاده اند. 
گوي�ي در دو خ�ط م�وازي گام بر مي دارن�د و قرار 
نيست هيچگاه به يكديگر برس�ند. شمار اندكي 
از فارغ التحصي�الن روزنامه ن�گاري در رس�انه ها 
مشغول به كارند. از سوي ديگر مديران و سردبيران 
برخي رسانه ها براي اس�تفاده از دانش آموختگان 
روزنامه نگاري رغبت نشان نمي دهند و مي گويند 
اين نيروها به اندازه كافي با فضاي عملي آش�نايي 
ندارن�د و بايد قبل از ش�روع ب�ه كار در رس�انه ها 
كارورزي كنند. تازه اگر مشكل مهارت هاي عملي 
هم حل شود؛ مساله فقدان تناسب ميان محتواي 
آموزشي دانشگاه ها با توليد محتوا در رسانه ها يكي 
ديگر از مش�كالت موجود اس�ت. براي برون رفت 
از وضع موج�ود چه باي�د كرد؟ مجي�د رضاييان، 
روزنامه ن�گار و م�درس ارتباطات از ل�زوم اجراي 
طرح�ي با عن�وان »استاندارد س�ازي رس�انه ها« 
س�خن مي گويد. او در گفت وگو ب�ا »اعتماد« براي 
تغيير سرفصل هاي آموزشي دانشگاه ها در رشته 
روزنامه نگاري و چگونگي همكاري ميان دانشگاه ها 

و رسانه ها پيشنهادهايي را مطرح كرده است. 

  جناب رضاييان! پيش فرض م�ا در اين گفت وگو 
اين است كه ميان آموزش هاي آكادميك در رشته 
روزنامه ن�گاري و نيازهاي واقعي كار رس�انه اي در 
ايران تناسبي وجود ندارد. آيا شما اين پيش فرض 
را قب�ول داريد و اگر قب�ول داريد ب�ه نظرتان چرا 

دانشگاه خودش را به روز نمي كند؟
سرفصل هاي درسي ما در ايران از نقص جدي برخوردارند 
چون از ابتدا بر مبناي نيازهاي رسانه ها طراحي نشده اند. 
يادي مي كنم از مرحوم اس��تاد معتمدنژاد ك��ه بيرون از 
فضاي دانشگاه مركز مطالعات رسانه ها را تاسيس كردند و 
آدم هاي حرفه اي براي آموزش روزنامه نگاري به آن مركز 
دعوت شدند. خب اين نش��ان مي دهد كه سرفصل هاي 
آموزشي در دانشگاه ها حتما كاركرد مناسب را نداشته اند 
كه براي تاسيس مركز مطالعات رس��انه ها احساس نياز 
شد. همين جا بايد نكته ديگري را هم اضافه كنم در دنيا 
س��رفصل هاي رش��ته هايي مانند روزنامه نگاري 5 سال 
يك بار بازنگري مي شوند. با اطمينان مي گويم اين اتفاق 
در ايران اصال نيفتاده اس��ت. فقط حدود سال 1375 بود 
كه ما هنگام تاسيس دانشكده خبر سرفصل هايي پيشنهاد 
كرديم و برخي از آنها براي آن دانشكده تصويب شدند يا 
مثال ممكن اس��ت در دوره هايي برخي از دانش��گاه ها به 
صورت موردي يك عنوان درس��ي را پيش��نهاد كنند و 
فرآيند تصوي��ب را بگذرانند. اما دانش��گاه ها نمي توانند 

خودش��ان درباره تغيير س��رفصل هاي آموزشي تصميم 
بگيرند . در دني��ا از دهه 70 ميالدي به بع��د يعني از آغاز 
اينترن��ت )1982 ت��ا 1990(، دوره وب ي��ك )1990 تا 
2005( و دوره وب دو )از 2005 ت��ا 2020( هر چق��در 
جلوتر آمده ايم روزنامه نگاري تخصصي تر شده است. اين 
تغيير نياز به سرفصل هاي تخصصي روزنامه نگاري را بيش 
از پيش روش��ن مي كند. اگر دانشكده هاي روزنامه نگاري 
بخواهند به اين نيازها پاس��خ بدهند نيازمند اين هستند 
كه اتاق خبر داشته باش��ند و به جز آن دانش��جو را براي 
كارهاي عملي به رسانه ها بفرس��تند. حوالي سال 1382 
پيش��نهاد كردم كه هر يك از رس��انه هاي معتبر با يك 
دانشكده قرارداد امضا كنند و اسپانسر يكديگر باشند. در 
چارچوب اين همكاري رس��انه بايد تجارب خودش را به 
رسانه منتقل كند و دانشكده ها دانشجويان شان را براي 
كارورزي به اين رسانه ها بفرستند. در دنيا هم همين طور 
است. يكي از اتفاقات خوبي كه در قالب اين همكاري روي 
مي دهد پژوهش اس��ت. پژوهش هاي خوبي مي تواند بر 
اساس تجارب رسانه ها انجام شود. در دنيا رابطه رسانه ها 
و دانشگاه ها آنقدر نزديك است كه چهره هاي رسانه اي بعد 
از سال ها به عنوان اس��تاد در نهادهاي آكادميك تدريس 
كرده اند. چند چهره مطرح ه��م داريم كه اين چهره هاي 
مطرح اول روزنامه نگار بوده اند و بعدا وارد دانشگاه شده اند. 
براي نمونه در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي پروفس��ور 
جانسون، استاد دانشگاه بوستون امريكا بعد از سال ها كار 
تجربي در رسانه و پش��توانه آكادميك وارد دانشگاه شده 
اس��ت. در ايران اما چنين رابطه اي وجود ندارد. البته من 
نمي خواهم به طور مطلق بگويم تناس��بي ميان آموزش 
و كار رس��انه اي وجود ندارد. به هر حال در دانش��كده ها 
درس هايي مانند مقاله نويسي، ويراستاري، گزارش نويسي 
و... وجود دارد. پس دانشگاه ها كامال هم بيگانه نيستند اما 

نكته اين است كه كارايي الزم را ندارند مثال تكنيك هاي 
ويراس��تاري خب��ر متفاوت ش��ده، س��بك هاي نگارش 
خبر تغيير كرده و خبر نويس��ي، مدرن شده است. ولي ما 
سرفصل هاي مان تغيير نكرده است. تازه وقتي سرفصل ها 
تغيير مي كند بايد در كن��ارش كارورزي و كار عملي هم 

باشد. 
  با توصيفي كه شما از وضعيت روزنامه نگاري امروز 
ايران ارايه داديد، تصور مي كنيد آي�ا در برابر اين 
تغيير مقاومت وج�ود دارد يا داليل ديگري مطرح 

است؟ 
البته من نبايد پاسخ دهنده اين سوال باشم اما به هر حال 
ديدگاهم را مي گوي��م. اولين نكته اين اس��ت كه آيا اين 
موضوع هيچ وقت براي نظام آموزش عالي ما موضوعيت 
داشته است؟ اگر بخواهم الاقل منصفانه حرف بزنم بايد 
بگويم كمتر موضوعيت داشته است. اين بايد مساله اصلي 
شود. از طرف ديگر نمي توان فقط در انتظار نظام آموزشي 
بود. آيا دانش��كده هاي ما براي به روز رس��اني سرفصل ها 
پيش��نهادي ارايه كردند؟ دانش��كده هاي ما دست كم از 
نظر اخالقي در اين باره مس��وولند. از ط��رف ديگر نظام 
آموزش عالي ما كالس محور اس��ت ن��ه پژوهش محور. 
در روزنامه نگاري پژوهش دو جنب��ه تئوريك و كاربردي 
دارد. در بعد كاربردي دانش��جويان بايد بتوانند كارهاي 
عملي شان را در رس��انه ها انجام دهند. ش��يوه ارزيابي و 
نمره دهي در دانشگاه ها هم بايد تغيير كند و كارهاي عملي 
در طول ترم بايد مبناي ارزشيابي قرار گيرد. پس مي بينيم 
كه نظام آموزش عالي هم در اين حوزه بايد تغيير رويكرد 

بدهد. 
  شما مي گوييد تاكنون نظام آموزشي براي تغيير 
سرفصل هاي رشته روزنامه نگاري و نزديكي ميان 
نهاد آموزش و رسانه ها چندان احساس نياز نكرده  

است. رسانه ها از اين به روز نشدن چه آسيب هايي 
مي بينند؟ 

دانش��كده هاي ما در بخ��ش روزنامه ن��گاري تخصصي 
سرفصل مشخصي ندارند كه بتوانند پاسخگو باشند. مثال 
دانش��كده هاي ما بايد بتوانند فارغ التحصيل خبرنگاري 
فرهنگي داشته باشند. دانشكده ها بايد از نيازهاي رسانه ها 
تبعيت كنند. به ش��رط اينكه اين تقاضا از طرف رسانه ها 
وجود داشته باشند. جدا از اينكه چه آسيب هايي مي بينند 
بايد ببينيم چه راه حل هايي براي آن وجود دارد. طرحي 
را ما س��ال 80 ارايه كرديم و خيلي از استادان هم همان 
زمان درباره اش اظهارنظر كردند. به نظ��ر ما بايد در ايران 
طرح استانداردسازي رس��انه ها اجرا شود. مثال كسي كه 
مي خواهد وارد رسانه شود بايد فارغ التحصيل اين رشته 
باشد. امتحان ادبيات داده باشد. امتحان تخصصي حوزه 
كاري اش را داده باشد و... ما نمي توانيم استانداردسازي را 

پياده نكنيم و بعد بگوييم چرا رسانه هاي ما ضعيفند. 
  اين طرح استانداردسازي را چه كسي بايد تدوين 

و اجرا كند؟ 
طرح را بايد انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران با همكاري 
استاداني كه سابقه كار عملي در رس��انه ها دارند؛ تدوين 
كنند. صنوف تخصصي روزنامه نگاري هم درباره اش نظر 
بدهند و بعد در رسانه ها اجرا شود. البته اين حرف ها را ما 
قبال هم گفته ايم و اجرا نشده است. اگر اين طرح اجرا شود 
و آدم ها بدون رعايت استاندارد وارد رسانه نشوند آن وقت 
مي توانيم برويم سراغ دانش��كده ها و بگوييم اين نيازها را 

داريم و دانشكده ها هم براي رفع آن كوشش كنند. 
  به نظ�ر اين طرح ه�م خيل�ي اجرايي نباش�د. 
مثال بس�ياري از روزنامه نگاران م�ا روزنامه نگاري 

نخوانده اند؟
خب اين درس��ت نيس��ت. رويترز بيش از يك دهه است 
كه نيروهاي مورد نظرش را در يك دوره دو س��اله آموزش 
مي دهد و اين افراد بعد از آن وارد تحريريه مي شوند. مثال 
اگر در حوزه صنعت خبرنگار خ��ودرو بخواهند، مي روند 
فارغ التحصي��ل مهندس��ي مكانيك س��ياالت را جذب 
مي كنند و به او روزنامه نگاري تخصصي آموزش مي دهند. 
اين آموزش ها با همكاري موسسه آكسفورد ارايه مي شود. 
ما هم مي توانيم اين كار را انجام دهيم و هر چه تعلل كنيم 

بيشتر ضرر مي كنيم. 
  خب اولين گام براي رس�يدن به چنين مدلي چه 

مي تواند   باشد؟
انجمن هاي صنف��ي بايد از مديران رس��انه ها به همراه 
س��ردبيران آنها دعوت كنند و اس��تاداني كه س��ابقه 
روزنامه نگاري دارند هم به اين نشست ها دعوت شوند 
و طي يك فرآيند مشخص به جمع بندي برسند. اصل 
پيش��نهاد من همان است كه اش��اره كردم. يعني بايد 
ميان دانشكده ها و رسانه ها قرارداد همكاري مشترك 

شكل بگيرد. 

مجيد رضاييان در گفت و گو   با » اعتماد« مطرح كرد 

طرح استانداردسازي رسانه ها بايد اجرا شود
امين   شول سيرجاني 

نگاه

آنا هاكوپيان، سردبير روزنامه اي كه مدير آن نخست وزير موقت انقالب ارمنستان شده از حال و هواي اين روزنامه مي گويد 

 انقالب ارمنستان، صلح آميزترين انقالب دنيا

 ارمنس�تان اين روزها حال و هواي تاريخي اي 
دارد. روزنامه »ه�اي كاكان ژاماناك« يا )زمان 
ارمن�ي( يكي از همي�ن روزنامه هاس�ت كه به 
داليل�ي آن را باي�د از بقي�ه متمايز دانس�ت. 
مدي�ر اي�ن روزنام�ه اين�ك معروف تري�ن و 
محبوب ترين سياس�تمدار ارمني محس�وب 
مي ش�ود. »نيكول پاش�ينيان«؛ او كارش را با 
روزنامه نگاري آغاز كرد و اينك نخس�ت وزير 
موقت انقالب ارمنس�تان است. همسرش »آنا 
هاكوپيان« همچنان س�ردبير روزنامه اس�ت. 
يك روز بعد از پيروزي انقالب مس�المت آميز 
م�ردم ارمنس�تان ب�راي مصاحب�ه با آن�ا به 
روزنام�ه اش رفتي�م. آن�ا هاكوپيان ب�ا حوزه 
سياست داخلي كارش را ش�روع كرد و پس از 
آن به سراغ سياست خارجي ارمنستان رفت. 
بع�د از آن در حوزه س�ردبيري كارش را ادامه 
او مي گويد: مدت بس�يار زيادي است كه  داد.
همس�رم در حوزه سياس�ي فعالي�ت مي كند 
و من سال هاس�ت در كنار او زندگي كرده ام و 
حاال هم اوضاع تفاوت چنداني نكرده اس�ت. 
با اين وج�ود ممكن ب�ود در موقعي�ت جديد 
تغييرات�ي در زندگي م�ا ايجاد ش�ود. اما باور 
كنيد كه اين طور نيس�ت. من ب�ه طور طبيعي 
به او كمك خواهم ك�رد و مطمئنم كه او موفق 
خواهد ش�د. همچنين اميدوارم اين موقعيت 
جدي�د تاثير ب�دي در كار روزنامه ن�گاري من 
ايجاد نكند و بتوانم ب�ه عنوان يك خبرنگار به 
كارم ادامه بدهم.« مشروح اين گفت وگو را در 

ادامه مي خوانيد.
 

  در اي�ن انقالب آرام ارمنس�تان و اين حضور 
گسترده مردمي به نظر ش�ما رهبر اين جريان 
چق�در مي توان�د موفق  ش�ود و ب�ه » اميدها« 

پاسخ دهد؟
س��وال جالبي اس��ت. تاكيد مي كن��م انقالبي كه در 
ارمنس��تان اتفاق افت��اد، از منظر رون��د صلح آميزي 
كه طي ك��رد، در هي��چ كج��اي دنيا تجربه نش��ده 
اس��ت. اين انق��الب، انقالب دس��ت هاي ب��از بدون 
خش��ونت و انتقام گيري اس��ت. ادبياتي ك��ه در اين 
انقالب به كار برده ش��ده، مانع آن مي ش��ود كه اين 
انقالب ب��ه ديكتاتوري تبدي��ل ش��ود. در حالي كه  
معموالخش��ونت باعث مي ش��د، ديكتاتور به وجود 

بيايد.
  اگ�ر آق�اي پاش�ينيان در اين مس�ير موفق 
نشوند، آيا باعث نمي ش�ود كه مردم دوباره به 

ديكتاتورها رجوع كنند؟
آقاي پاش��ينيان بع��د از انتخاب ش��دن ب��ه ميدان 

جمه��وري آم��د و به م��ردم گف��ت حاال ش��ما ياد 
گرفته ايد كه اگر مديري به وعده هايش عمل نكرد و 
به شما دروغ گفت و زورگويي كرد، به همين ترتيبي 
كه ما انق��الب كرديم، باز ه��م انقالب كنيد. ش��ما 
يادگرفته ايد كه ديكتاتور را چگونه س��رنگون كنيد. 
بزرگ ترين دس��تاورد اخالقي اين انق��الب پيروزي 
اراده و خواست مردم است و هيچ كس حق ندارد آن 
را از مردم بگيرد و مردم بايد هميش��ه به ياد داش��ته 

باشند كه قدرت مبارزه با هر ظلمي را دارند. 
  امروز ديدم كه در ورودي ساختمان روزنامه 
محاف�ظ گذاش�ته اند، آي�ا قب�ال ه�م محافظ 

داشتيد؟
نه تا پيش از اين هيچ وقت محافظ نداش��تيم اما حاال 
به دليل موقعيت حساس فعلي و الزامات قانوني يك 

محافظ داريم. 
  يك�ي ديگ�ر از نگراني هاي�ي ك�ه در چنين 
موقعيت هايي ب�ه وجود مي آيد اين اس�ت كه 
رهبراني ك�ه از دل م�ردم بي�رون آمده اند، به 
دليل ش�رايط خ�اص و الزامات قانون�ي ناگزير 
به مراقب هايي هس�تند كه تا پي�ش از آن نياز 
نداشتند. آيا اين الزامات ش�ما را از مردم جدا 

نمي كند؟
آقاي پاشينيان مجبور اس��ت كه وقت زيادي را براي 
اداره ام��ور اختصاص ده��د و ممكن اس��ت تماس 
مستقيمش با مردم كمتر شود اما از نظر عاطفي اين 
جدايي هيچ وقت اتفاق نمي افتد. همان طور كه االن 
در خانه حضور كمتري دارد اما ارتباط عاطفي بيشتر 

شده است. فكر مي كنم اين اتفاق نخواهد افتاد. 
  م�ا دو مثل�ث طالي�ي داريم. مثل�ث طاليي 
توليد ديكتات�وري كه س�ه راس آن زر و زور و 
تزوير اس�ت و مثلث طاليي تولي�د انقالب كه 

مب�ارزه با فقر و فس�اد و تبعيض اس�ت. ظاهرا 
در ارمنس�تان مي�ل انقالب�ي مردم ب�ر قدرت 
ديكتاتوري چيره شده اس�ت و احتماال انتظار 
دارند ك�ه در كوتاه م�دت نتيجه اي�ن تالش را 
ببينند، اولين خب�ر خوبي كه م�ردم به زودي 

خواهند شنيد، چه خبري است؟
در ارمنستان مس��ائل آن قدر زياد است كه نمي شود 
حل يكي را بر ديگري ترجي��ح داد. البته نتايج اوليه 
همين االن به دس��ت آمده اس��ت، محتوا و ش��كل 
متفاوت انقالب، ارامنه سراس��ر جهان را متحد كرد 
و احس��اس امنيت و ش��ادي پيروزي را براي آنها به 
ارمغان آورد. اميد به آينده روشن براي فرزندان شان 
در جامعه حاكم ش��ده اس��ت. نه به خاطر مس��ائل 
اقتصادي ك��ه البته آن ه��م جزوش ب��ود، به خاطر 
عدالت خواه��ي، زندگ��ي بدون تبعي��ض و حكومت 

قانون. 
ما در گذشته هم روزهاي سختي را تجربه كرده ايم: 
در روزهاي بعد از زلزله، روزهاي جنگ و دوراني كه 
آب و برق و گاز نداش��تيم. مردم اميد داشتند اما در 
اين دهه اخير، اميد از آنها گرفته ش��ده بود و انقالب 
اميد دوباره را به آنها هديه كرد؛ اين ارزش��مندترين 

هديه انقالب است. 
مردمي كه ارمنس��تان را به سبب مسائل اقتصادي و 
اجتماعي و سياس��ي ترك كرده بودند؛ اين روزها با 
ما تماس مي گيرند و مي گويند بليت برگشت مان را 
خريده ايم. اين خبر بسياري خوبي است و اميدواريم 
كه مس��اله مهاجرت و كاهش جمعيت ب��ا اين روند 
معكوس برطرف ش��ود. مردم بيش��تر انتظار دارند، 
دس��تاوردهاي اين انقالب را حفظ كنن��د و چيزي 
مانع رس��يدن به اهداف بعدي نباشد؛ كه كار سختي 

است. 

  به نظر ش�ما به عنوان ي�ك روزنامه نگار صد 
روز اول مديريت كه معموال دوره  بسيار مهمي 
اس�ت و مهم ترين تصميم ها در اي�ن ايام بايد 

گرفته شود، چگونه خواهد بود؟ 
من به عنوان يك خبرن��گار مي توانم درباره اتفاقاتي 
كه تا امروز افتاده اس��ت، گزارش بده��م اما درباره 
كابين��ه آقاي پاش��ينيان و اتفاقي ك��ه خواهد افتاد 
خبري ندارم. نمي دانم چه برنامه اي دارد اما احتماال 
همان چيزهايي اس��ت ك��ه قبال اعالم ش��ده. قبال 
اعالم كرده بود كه كابين��ه اش با حضور تمام احزاب 
پارلمان ش��كل خواهد گرفت و دولت همبس��تگي 
ملي ب��راي مهم ترين تصميمات كش��ور تش��كيل 

خواهد شد. 
  اگر آقاي پاش�ينيان نياز به همكاري شما در 
بخش فرهنگي دولت داشته باشد آيا دعوتش 

را قبول خواهيد كرد؟
امكان ندارد ايشان چنين پيش��نهادي به من بدهد. 
چون يكي از اعتراضات ايش��ان همي��ن بود كه هيچ 
مسوولي حق ندارد اقوامش را دور خودش جمع كند 

و به آنها مسووليت بدهد. 
  يك�ي از فرزن�دان ش�ما هجده س�ال دارد و 
احتم�ال دارد ك�ه او ه�م مانند ش�ما بخواهد 
ب�ه زودي وارد فضاي سياس�ي ش�ود؛ در اين 

صورت آينده او چه خواهد شد؟
فرزندم عالق��ه اي به سياس��ت ن��دارد. قرار اس��ت 
تابس��تان امس��ال به س��ربازي برود و بعد به دنبال 

كارگرداني سينما برود. 
  به نظر مي رس�د بعد از تغيير قانون اساس�ي 
ارمنس�تان مجلس ق�درت بيش�تري خواهد 
داش�ت، آي�ا آق�اي پاش�ينيان در مجل�س 

نمي توانست موثرتر باشد؟
فكر مي كنم كه ايشان در پست هاي اجرايي كارهاي 

پرثمرتري انجام خواهد داد. 
  پوش�اك هاكوپيان در ايران يكي از برندهاي 
لب�اس الكچري اس�ت؛ خيلي دل�م مي خواهد 

بدانم روي پيراهن شما چه نوشته شده است؟
به خاطر ش��رايط آب و هوايي اين لباس را پوشيده ام 
و هي��چ ارتباطي ب��ا جريان هاي سياس��ي امروزمان 
ندارد. ما در تحريريه هس��تيم و خبرنگاران دوس��ت 

دارند لباس راحت بپوشند. 
  ارامنه معم�وال در دنيا با دو تصوير ش�ناخته 
مي ش�وند؛ ي�ك تصوي�ر، چيزي اس�ت كه در 
هاليوود از آنها ساخته شده است و تصوير دوم 
موزيسين هاي سرآمد است. در آينده نزديك 

ارامنه را بايد با چه تصويري بشناسيم؟
سوال سختي اس��ت؛ اميدوارم كه پيامي كه مردم 
ارمنس��تان با انق��الب مسالمت آميزش��ان به دنيا 
دادند حفظ و اين تصوير مثب��ت از ارامنه در اذهان 

تثبيت شود. 

تجربه  اي ديگر
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