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 هدف از درس

و نعت صبازار و والت ح، درک صحیح از تدکتری مدیریت رسانهدانشجویان از مهمترین انتظارات از یکی 

های رشته ترین درسمحورییکی از ه عنوان ب، هارسانه یاقتصادهای نظریه مرتبط با آن است.سیاستگذاری 

ل ای، درک اشکاشناخت صحیح بازارهای رسانهریزی شده است. با هدف ایجاد چنین درکی طرحمدیریت رسانه 

ر مصرف اوری بای و تغییرات آنها، تاثیرات فنشناخت محتوای رسانهمختلف انحصار و رقابت و پویایی آنها، 

ارهای کو سب کو بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر بنیان موفقیت یک فعال  هاهای درآمدی رسانهای، مدلرسانه

وجه ابل تهای محدود تدریس چالشی قدهد. از سوی دیگر تنوع زیاد موضوعات و ساعتای را تشکیل میرسانه

ه به با توجکنیم. یماست و از این رو با هدف مطالعه هرچه جامعتر، این درس را با مطالعه حداکثر منابع تدریس 

و این درک  اشند،بان درک مناسبی از اقتصاد نیز داشته اینکه برای درک صحیح اقتصاد رسانه نیاز است دانشجوی

خت س با شناین درفراتر از اصول اقتصاد خرد و کالن و در حد آشنایی با مکاتب اقتصادی است، لذا الزم است ا

د به س را بایز کالاکند و ساعاتی طبیعتاً همین امر کار را دشوارتر نیز می های اصلی اقتصاد تدریس شود.بنیان

شود درکی یمها، تالش تصاد و سپس کاربرد آنچه دانسته شده در اقتصاد رسانه بگذرانیم. به رغم این دشواریاق

به  قادر دار و در مسیر مشخص برای دانشجویان ایجاد شود، به نحوی کههرچه جامعتر و در عین حال جهت

 های انتخابی خود باشند. تحلیل موضوعات با استفاده از عینک
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تصاد جریان کند که دو مکتب اق( تبعیت می2015بندی کانینگهام و همکاران )دستهاز تدریس این درس مسیر 

اقتصاد  پس مکاتبمعرفی کرده و سبرابر هم  تب متعارض و دربه عنوان دو مکاصلی و اقتصاد سیاسی انتقادی را 

ن امر، جه به ایآورد. با تومی های مختلف( را در ادامه آنهانهادی و اقتصاد تطوری )تحولی، یا تکاملی به ترجمه

« سیک در اقتصاد در»درک عمومی ما از اقتصاد هم از یک کتاب مهم مرتبط با اقتصاد جریان اصلی یعنی 

ه بد است خواندن کتاب هزلیت که از کتابهای کالسیک و خواندنی اقتصاشود. نوشته هنری هزلیت شروع می

تی، های دوللی اقتصاد درباره مسائل اساسی همچون هزینهدانشجویان درکی مشخص و برگرفته از جریان اص

کشد و ه طول میجلس3-2دهد. عموماً خواندن این کتاب بین ها و ... میمالیات، سندیکاها، حمایت دولت، تعرفه

پیدا  قتصادامباحث مطرح شده در کالس دیدی یکپارچه نسبت به مسائل اقتصادی و به ویژه مداخله دولت در 

ین اکنار  ای بسیار یاریگر خواهد بود. درگذاری رسانهمشیکه هنگام بررسی مسائل مربوط به خطمی کنند 

 انال تلگرامینوشته شده است )و هنوز در فهم مسائل اقتصادی تازه و پویاست( ک 1946کتاب آموزنده که در 

 وشتهننشگاه تهران راهبرد، که مطالب آن توسط دکتر امیرحسین خالقی، دکترای سیاستگذاری عمومی دا

داقهایی از ارائه شده را با مص 1946ب تحلیلی آنچه در وکند چارچشود که کمک میبا دقت بررسی میشود می

  زمان حال کشور برای تحلیل به کار ببریم.

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

اقتصاد  های کتابآلکساندر، بخش 2004از کتاب اقتصاد رسانه  9و  1شود. همزمان با آن فصل تدریس می

وند. شتدریس می 2018و  2006هایی از کتاب دستنامه اقتصاد و مدیریت رسانه خانم دویل، فصل 2013رسانه 

شود. دلیل این امر اعتقاد شخصی من و کتاب به طور گذرا و کوتاه و در یک جلسه تدریس می 2سپس فصل 

که به  انتقادات به مکتب اقتصاد سیاسی و تمرکز رویکرد رشته مدیریت رسانه بر کسب و کارهای مدیریت است

شویم. از نظر من رد فصل اقتصاد نهادی میوا 2اقتصاد نهادی و تحولی بیشتر گرایش دارد. با عبور سریع از فصل 

شود و از این رو ابتدا در کالس تدریس می کتاب آقای کانینگهام اقتصاد نهادی را خوب توضیح نداده است و

دهی اسکات و دیویس و فصلی از کتاب سازمانها و سازمانشود. سپس بخشهایی از کتاب برای مطالعه ارائه می

و  4شود. سپس فصل ری کارآفرینانه بنگاه نیز برای تکمیل اقتصاد نهادی تدریس مینیز بخشهایی از کتاب تئو

شود گفت شود که بسیار فصل مهمی است و اساساً میاقتصاد تحولی ذیل مفهوم اقتصاد کارآفرینانه ارائه می

د به درس نیاز وروهدف اصلی از تدریس اقتصاد رسانه رسیدن به این فصل است. اساساً درک این فصل پیش

المنفعه و آینده های عاممرتبط با رسانه و دو موردکاوی 5فصل های بعدی است. ای در ترمکارآفرینی رسانه

در اینجا کتاب و  شود.تلویزیون نیز به عنوان دو موردکاوی آموزنده که در بستر ایران کاربرد دارند نیز ارائه می
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( به عنوان رویکردی در جواب اقتصاد در 2019د در دو درس )رسد. سپس کتاب اقتصامنبع اصلی به پایان می

 شود.توسط کالس مطالعه مییک درس آقای هزلیت 

ی رشته سطح باال ها از ژورنالهایهای متنوع آکادمیک پیش خواهیم برد. مقالهدر ادامه، کالس را با مطالعه مقاله

، journal of media economics ،international journal of media managementهمچون 

journal of media business ا درس را شوند و موضوعات مرتبط بو سایر منابع باکیفیت علمی انتخاب می

 اشد و بابروش  وها تمرکز بر نظریه رود که رویکرد دانشجویان در مطالعه این مقالهدهند. انتظار میپوشش می

 های به کارگرفته شده نیز دست یابند.سبی از روشها به شناخت مناغنی شدن از نظریه

 تکالیف

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

 ها.و قابل فهم برای همکالسی

ه و نه رمایید که خالصشوند )دقت فهایی که به طور اختصاصی و فردی انتخاب میمقالهکردن خالصه ( 2

 کنم و نخواهم کرد(. ترجمه. 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

 مالحظات شخصی

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

ان جویان بیدانش رابطه استاد و دانشجو در یک کالس نیز از این بحث جدا نیست، از این رو مالحظاتی را خدمت

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

ارش ترین انتظارهای یک جامعه از تحصیلگردگانش، نگ: یکی از سادهگارش و رعایت دستور زبان فارسی( ن1

شوم که به هیچ روی شایسته های دانشجویان مواجه میهای امالیی در نوشتهصحیح زبان معیار است. گاه با غلط

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

ی را به دلیل اشتباهات نگارشی یا امالیی من کسدقت فرمایید.  فارسی و استفاده صحیح از عالمتهای نگارشی
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 ارفاقی نیز نخواهم داشت.هرگز کنم، اما به چنین فردی دهم و از حق خود محروم نمیمورد کسر نمره قرار نمی

 های ادبی خود بنگریم.تکالیف دوران تحصیل را به عنوان تمرینی برای بهبود و حفظ مهارت

مطلب  ردن یک. عمومأ دانشجویان هنگام خالصه کنه زبان ترجمه را زبان خودتان را دوست دارم بخوانم،( 2

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

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 را بخوانم و از این رو پیشنهاد می خودتان

 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 ار گیرید. هنگام ساخت اسالتوانید زبان و بیان خود را به کاستفاده از منابع فارسی هم می

ز ائه پرهیگام ارنیز فقط رئوس مطالب را بنویسید. از نوشتن جمالت طوالنی و روخوانی متن هنشود( 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»انی که به جایگذاری همزه با توجه دوست

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

 شناخته است.

 

 منابع: 

وجود  به آن های متنوعی که نسبتبا توجه به غنای درس مدیریت رسانه و دیدگاههمانطور که شرح داده شد، 

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. 

اب کل کت .ئیان، صلواتیان و نیستانیخواجه ترجمه. 2015سال  Media Economicsمنبع اصلی: کتاب 

 شود.خوانده می

 سایر منابع جانبی:

                                           
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 اصلیا دیدگاهآشنایی ب

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

  کتابMedia Economics انتشارات پالگریو 2013 ، ویرایش دوم سالخانم دویل. 

  کتاب  9و  1فصلMedia Economics: Theory and Practice  ،الکساندر، اوورز، کاروِت

 .انتشارات ارل بائوم  2004 سالویرایش سوم، هالیفیلد، 

  کتاب  16فصلHandbook of media economics  2006نسخه سال 

  فصلهای برگزیده از کتابManaging media firms and organizations  ات انتشار 2016سال

 اسپرینگر.

  بخشهای برگزیده از کتابOrganizations and Organizing  نوشتهScott and Davis  در

 زمینه موضوع هزینه تعامل.
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