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 هدف از درس

، ایانهرسبازارهای و شناخت صحیح  های رشته مدیریت رسانه استترین درسمحورییکی از رسانه، اقتصاد 

 ناوری برفاثیرات تای و تغییرات آنها، شناخت محتوای رسانهو پویایی آنها،  اشکال مختلف انحصار و رقابتدرک 

 ب وکسعال فو بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر بنیان موفقیت یک  هاهای درآمدی رسانهمدلای، مصرف رسانه

قابل الشی چهای محدود تدریس و ساعتموضوعات زیاد سوی دیگر تنوع از  دهد.شکیل میتای را کارهای رسانه

با . کنیمریس میتدبا مطالعه حداکثر منابع رس را این ددف مطالعه هرچه جامعتر، با هاین رو از است و توجه 

، و ته باشندز داشتوجه به اینکه برای درک صحیح اقتصاد رسانه نیاز است دانشجویان درک مناسبی از اقتصاد نی

ا ین درس بم است االز ا، لذو در حد آشنایی با مکاتب اقتصادی است و کالناقتصاد خرد اصول این درک فراتر از 

 ز کالس رااکند و ساعاتی را دشوارتر نیز میبیعتاً همین امر کار ط تدریس شود. اقتصادهای اصلی بنیان شناخت

شود ها، تالش میاریرغم این دشو هبیم. باید به اقتصاد و سپس کاربرد آنچه دانسته شده در اقتصاد رسانه بگذران

قادر  وی کهدار و در مسیر مشخص برای دانشجویان ایجاد شود، به نحدرکی هرچه جامعتر و در عین حال جهت

 خود باشند. انتخابی  یهاموضوعات با استفاده از عینکحلیل ت به

جریان اصلی و اقتصاد دو مکتب کند که تبعیت می (2015نگهام و همکاران )بندی کانیستهداز کالس رویکرد 

معرفی کرده و سپس مکاتب اقتصاد نهادی برابر هم  درتب متعارض و کمبه عنوان دو تقادی را اقتصاد سیاسی ان

توجه به این امر، درک با آورد. های مختلف( را در ادامه آنها میتطوری )تحولی، یا تکاملی به ترجمهو اقتصاد 

نوشته « اقتصاد در یک درس»لی یعنی جریان اصاز یک کتاب مهم مرتبط با اقتصاد عمومی ما از اقتصاد هم 

به  ستخواندن کتاب هزلیت که از کتابهای کالسیک و خواندنی اقتصاد اشود. هنری هزلیت شروع می

های دولتی، درباره مسائل اساسی همچون هزینهاقتصاد جریان اصلی و برگرفته از دانشجویان درکی مشخص 
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کشد و جلسه طول می3-2خواندن این کتاب بین عموماً . ددهمی. ها و ..مالیات، سندیکاها، حمایت دولت، تعرفه

و به ویژه مداخله دولت در اقتصاد پیدا نسبت به مسائل اقتصادی  شده در کالس دیدی یکپارچهمباحث مطرح 

در کنار این ای بسیار یاریگر خواهد بود. گذاری رسانهمشیمی کنند که هنگام بررسی مسائل مربوط به خط

کانال تلگرامی  تازه و پویاست(در فهم مسائل اقتصادی نوشته شده است )و هنوز  1946کتاب آموزنده که در 

، دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران نوشته قیالخراهبرد، که مطالب آن توسط دکتر امیرحسین 

شده را با مصداقهایی از ارائه  1946در ب تحلیلی آنچه وچارچکند که کمک میشود میبررسی با دقت شود می

در کالس برای نقد و بررسی جلسه  یکنیز خالقی دکتر آقای ود خ زمان حال کشور برای تحلیل به کار ببریم.

 تشریف خواهند آورد.

به طور کامل  1فصل شود و آغاز می( 2015مطالعه این کتاب، اقتصاد رسانه کانینگهام، فلو و سویفت )از پس 

اقتصاد  کتابهای بخشآلکساندر،  2004از کتاب اقتصاد رسانه  9و  1همزمان با آن فصل شود. تدریس می

ند. شوس میتدری 2018و  2006دستنامه اقتصاد و مدیریت رسانه هایی از کتاب خانم دویل، فصل 2013رسانه 

و ی من اعتقاد شخصدلیل این امر . شودریس میدک جلسه تیکتاب به طور گذرا و کوتاه و در  2فصل سپس 

ه به ک یت استبر کسب و کارهای مدیر رسانهمدیریت  کرد رشتهیانتقادات به مکتب اقتصاد سیاسی و تمرکز رو

نظر من از شویم. یموارد فصل اقتصاد نهادی  2بور سریع از فصل عبا اقتصاد نهادی و تحولی بیشتر گرایش دارد. 

شود و دریس میابتدا در کالس تاز این رو  خوب توضیح نداده است و نهادی رااقتصاد کتاب آقای کانینگهام 

یویس و دهی اسکات و دا و سازمانفصلی از کتاب سازمانهشود. سپس بخشهایی از کتاب برای مطالعه ارائه می

و  4صل سپس فشود. نیز برای تکمیل اقتصاد نهادی تدریس می بنگاهکارآفرینانه نیز بخشهایی از کتاب تئوری 

شود گفت می است و اساساًمهمی  شود که بسیار فصلینانه ارائه میاقتصاد کارآفراقتصاد تحولی ذیل مفهوم 

درس ورود به نیاز درک این فصل پیشاساساً است. این فصل د رسانه رسیدن به هدف اصلی از تدریس اقتصا

المنفعه و آینده های عامرسانهمرتبط با  موردکاویو دو  5فصل های بعدی است. ترم ای درکارآفرینی رسانه

و ا کتاب ر اینجد شود.ینیز به عنوان دو موردکاوی آموزنده که در بستر ایران کاربرد دارند نیز ارائه م تلویزیون

قتصاد در ادر جواب ( به عنوان رویکردی 2019کتاب اقتصاد در دو درس )سپس رسد. منبع اصلی به پایان می

 شود.توسط کالس مطالعه میزلیت یک درس آقای ه

رنالهای سطح باالی رشته ها از ژومقالهپیش خواهیم برد. آکادمیک نوع های مترا با مطالعه مقاله کالس ،ادامهدر 

، journal of media economics ،international journal of media managementهمچون 

journal of media business شوند و موضوعات مرتبط با درس را ابع باکیفیت علمی انتخاب میو سایر من
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با و  باشدنظریه و روش تمرکز بر ها شجویان در مطالعه این مقالهرود که رویکرد دانانتظار میدهند. پوشش می

 های به کارگرفته شده نیز دست یابند.ها به شناخت مناسبی از روشغنی شدن از نظریه

 تکالیف

وان رشوند به شکلی بندی بر عهده دانشجو گذاشته میها که در تقسیمکتابهای منبع و مقاله ارائه فصلهایی از( 1

 ها.و قابل فهم برای همکالسی

ه و نه شوند )دقت فرمایید که خالصهایی که به طور اختصاصی و فردی انتخاب میمقالهکردن خالصه ( 2

 د(. کنم و نخواهم کرترجمه. هرگز ترجمه مطالبه نکرده، نمی

 های درون کالسی. ای از فعالیتها و مجموعه( مشارکت کالسی، ارائه تئوری3

قبال ر است( نوشتن یک مقاله مروری و ترویجی درباره موضوع تخصصی )بدون نیاز به انتشار، گرچه بسیا4

 شود(می

نبه شروز  عصرتا رود که تکالیف در زمان مشخص شده تحویل داده شوند. زمان مشخص شده معموأل انتظار می

 .مداشته باشرا است تا فرصت بررسی مطالب  پیش از برگزاری کالس

 مالحظات شخصی

تری شود. بخشهتواند سبب ارتباطات بهتر و نتیجهایی هستند که توجه به آنها میعمومأ افراد دارای حساسیت

ان جویان بیدانش الحظاتی را خدمترابطه استاد و دانشجو در یک کالس نیز از این بحث جدا نیست، از این رو م

 تواند به رابطه بهتر استاد دانشجو منجر شود:کنم که میمی

گارش نش، نترین انتظارهای یک جامعه از تحصیلگردگا: یکی از سادهگارش و رعایت دستور زبان فارسی( ن1

 وی شایستهشوم که به هیچ رهای دانشجویان مواجه میهای امالیی در نوشتهصحیح زبان معیار است. گاه با غلط

نویسی ستدرباشد. از این رو خواهشمندم که بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و حتی دانش آموزان نیز نمی

امالیی  رشی یامن کسی را به دلیل اشتباهات نگادقت فرمایید.  فارسی و استفاده صحیح از عالمتهای نگارشی

 م داشت.نخواه ارفاقی نیزهرگز کنم، اما به چنین فردی حروم نمیدهم و از حق خود ممورد کسر نمره قرار نمی

 های ادبی خود بنگریم.تکالیف دوران تحصیل را به عنوان تمرینی برای بهبود و حفظ مهارت
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مطلب  ردن یک. عمومأ دانشجویان هنگام خالصه کزبان خودتان را دوست دارم بخوانم، نه زبان ترجمه را( 2

دأ زبان مب دن بهکتاب، علیرغم برخورداری از فصاحت بیان، خود را مقید به وفادار مان انگلیسی یا گزارش یک

های مندم که برداشتشود من به شدت عالقهکنند و این امر سبب دشواری خواندن متن تهیه شده میمی

اژه یا اژه به ورجمه وتهنگام استفاده از منابع خارجی، به جای کنم که خودتان را بخوانم و از این رو پیشنهاد می

 هنگام د.نویسیخط به خط، هر پاراگراف یا هر دو سه جمله را بخوانید، سپس برداشت خود را با زبان خویش ب

سالید اه اساساً )کید توانید زبان و بیان خود را به کار گیرید. هنگام ساخت اسالاستفاده از منابع فارسی هم می

ز ائه پرهیگام اررا بنویسید. از نوشتن جمالت طوالنی و روخوانی متن هن نیز فقط رئوس مطالبشود( توصیه نمی

 فرمایید.

 

تأکید فراوان دارم. « ی»و نه با تکرار « ئ»است و بر نوشتن آن با « خواجه ئیان»نام خانوادگی من 

« دستور خط فارسی»صفحه  1را به جدول اصرار دارند « ی»توجه دوستانی که به جایگذاری همزه با 

کنم که همزه را به عنوان نخستین نشانه در الفبای فارسی به رسمیت جلب می 1سایت فرهنگستان در

 شناخته است.

 

 منابع: 

جود به آن و های متنوعی که نسبتبا توجه به غنای درس مدیریت رسانه و دیدگاهشرح داده شد، که ور طنهما

ام، فلو و سویفت کانینگه 2015دارد، ناگزیر از استفاده از منابع متفاوت هستیم. منبع اصلی کالس کتاب سال 

ه عنوان بخب نتاست. این کتاب کامل مطالعه خواهد شد. همچنین از دو کتاب دیگر اقتصاد رسانه هم فصلهای م

 منبع اصلی استفاده خواهند شد. 

کتاب  کلئیان، صلواتیان و نیستانی فر، ترجمه خواجه. 2015سال  Media Economicsمنبع اصلی: کتاب 

 شود.خوانده می

 منابع جانبی:سایر 

                                           
1 http://www.persianacademy.ir/fa/vijegidas.aspx 
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 Economics in One Lesson ( آقای هنری هازلیت ،)برای )یا ترجمه فارسی اقتصاد در یک درس

 .(و شروعی بر درک مکتب اقتصادی اتریش های اقتصاد جریان اصلیگاهآشنایی با دید

 Economics in Two Lessons )برای خواندن نقدی بر اقتصاد در یک درس(. 

  کتابMedia Economics پالگریوانتشارات  2013 ، ویرایش دوم سالخانم دویل. 

  کتاب  9و  1فصلMedia Economics: Theory and Practice  ،ت، کاروِاوورز، الکساندر

 .ارل بائومانتشارات   2004 سالویرایش سوم، ، هالیفیلد

  کتاب  16فصلHandbook of media economics  2006نسخه سال 

 کتاب  فصلهای برگزیده ازManaging media firms and organizations  ات انتشار 2016سال

 اسپرینگر.

  زیده از کتاب برگبخشهایOrganizations and Organizing  نوشتهScott and Davis  در

 هزینه تعامل.زمینه موضوع 

  به اقتضای موضوع درسیمنابع موردی ، فصل کتابها و هامقالهسایر 

 رزیابی نهاییا

 میزان نمره موضوع  

 نمره 3 مقاله مروری  1

 نمره 1 اقتصاد رسانهبر مطالعات او مطالعه یک اقتصاددان و تاثیر  2

 نمره 4 های درخواستی انجام خالصه 3

 نمره 3 های برگزیدهمطالعه مقاله 4

 نمره 9 امتحان پایان ترم 5

 نمره 2 کالسیکار  6

 نمره 22 جمع 

ای شما رم برکنید، پیشاپیش سپاسگزارم. امیدوااز اینکه با همکاری و تالش خود به یادگیری جمعی کمک می

 همراهی خوب در طول ترم و دوستی خوب در آینده تحصیلی و کاری باشم.

 با احترام 

 خواجه ئیانداتیس  

 1398مهر ماه 




