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Abstract

The media sphere has changed significantly as a result of globalization, 

technology, and new habits of media use. Scholars in journalism and mass 

communication thus call on a transformation and reinvention of higher 

education in the field. The purpose of this article is to investigate how media 

management is taught across different institutions, and how educators cope 

with this interdisciplinary, international, and dynamic field. In an online-

survey, we asked educators from fourteen different countries across Europe 

about the key themes addressed in teaching, the pedagogies applied, and the 

fundamental challenges they perceive.
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 3ها چالش و آموزشفنون  آموزش مديريت رسانه: موضوعات اصلي،

 1و اولريک روهن 2کتی فورستر

 4مترجم: مختار جعفری

 چکيده

 رییتغي معناداري به نحو ا رسانهي جديد استفاده از رسانه فضاي ها هيروفناوري و  ،شدن يجهان جهیدرنت

در وضعیت  دنظريتجدباطا  جمعي خواستار تغییر و ي و ارتنگار روزنامهمحققان  رو ازاين است. افتهي

بررسي نحوه آموزش مديريت رسانه در  هدف از اين مقاله .اند نهیزمتحصیال  تکمیلي در اين 

در  است. ايو پو يالملل نیب ،يا رشته انیم نهیزم نيبا ا انیمربي متفاو  و نحوه مواجه ها سازمان

 يدیدر مورد موضوعا  کلشور متفاو  از سراسر اروپا ما از مربیان چهارده ک پیمايشي آنالين،

 ي ملموس، پرسش کرديم.اساس يها و چالش يکاربرد يها آموزش س،يموردبحث در تدر

 فنون تدريس. يادگیري فعال، تدريس، اقتصاد رسانه، مديريت رسانه، :کليد واژگان
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 در آموزش رسانه دنظريتجد

تغییر در آموزش ارتباطا  جمعي را به يک اندازه محققان و شاغالن حوزه رسانه ضرور  

 :کند يم خاطرنشان 9که پاولیک گونه آنيا  دهند يمقرار  دیتأکنیاز مورد 

و نیاز است که به نسبت آن در آموزش رسانه هم  اند دهيدي ا قاعدهتغییرا  خارج از  ها رسانه

از عرفي و کار -سطحي  را در هر نیاز است مربیان، آموزش رسانه ي عمیق شود.دنظريتجد

تغییر  -با عامه مردم شانروابطساختار سازماني و ساختار مالي و  ي رسانه تا محتوا،ا حرفه

 دهند.

اين امر را در آموزش در اقتصاد رسانه و  توان يماين است که[ چگونه  ]سؤال بنابراين،

 رسانهمديريت  وزش،نه در تحقیق و نه در آم از قرار معلوم، مديريت رسانه به خدمت گرفت؟

 گذشته طوالني ندارند. -ي ارتباطا  جمعيها حوزهدر مقايسه با ديگر -و اقتصاد رسانه 

نیروهاي اقتصادي در  را یتأثمحققان رسانه از  ،کند يم خاطرنشان 5که پیکارد گونه همان

 دري ا رشته ها دانشگاهي ارتباطا  و ها دانشکده سنتي، طور به .اند دهيورزغفلت  درازمد 

اقتصاددانان با بررسي رقابت روزنامه و  9450اقتصاد رسانه ندارند. در اوايل دهه  نهیزم

ي راديو و تلويزيون و قوانین و ها برنامههمننین تفحص در ساختارهاي  ،بازار آني ها يژگيو

 9460تا دهه  وجود بااين را به ادبیا  اقتصاد رسانه کردند. ها مساعد مقررا  نخستین 

در آن زمان بود که بر تعداد اقتصاددانان و محققان  .خورد ينمي در اين زمینه به چشم تحقیق

که رسانه را نتیجه روندهاي غامض در صنعت روزنامه و تغییرا  منتهي به  -وکار کسب

تحقیقا   ي به حوزهمند عالقه موازا  به افزوده شد.- دنديد يم توسعه تلويزيون کابلي

در  بعداًي و صنعت راديو و نگار روزنامهابتدا در -ي ا رسانه 3يها همجوشي مديريت رسانه،

 شکل گرفتند. -صنعت تلويزيون

بدنه در حال رشد و جامع دانش حول اقتصاد رسانه و موضوعا   ي گذشته،ها دههدر 

ي ها دانشگاه آموزش مديريت و اقتصاد رسانه در حال رشد است، مديريتي رشد کرده است.

                                                                 
1. Pavlik 

2. Picard 

3. Conglomerate 
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 يها برنامهيا موضوعا  اقتصادي را در  دهند يميي خاص را پیشنهاد ها رشتهسراسر جهان 

اما مواجه مربیان با تغییرا  حال حاضر صنعت رسانه که در  ؛زندیآم يموجود رسانه درم يدرس

 دیاتاق خبر، تول ما یتنظ فلسفه مديريت، همنون فناوري،-به وقوع پیوسته  ها حوزههمه 

در عصر -چگونه است؟ مدرسان مديريت رسانه  -تیمالک يهاو الگو يتيريمد ييدرآمد، کارا

 -تازه -چگونه بر کالبد يادگیري جاني  -همگرايي ديجیتال و باز مهندسي صنعت رسانه 

ي آموزش يادگیري فعال همنون يادگیري گروهي و يادگیري ها روشو چگونه  دمند يم

 ؟زندیآم يمرا در هم  مسئله محور

بحث در مورد وضعیت حال حاضر آموزش مديريت رسانه و هدف از اين مقاله بررسي 

ي ملموس ها چالش ي،ریادگي يکاربرد يها آموزش ،ها دورهدر شده  مطرح- يدیموضوعا  کل

 آموزش مديريت رسانه در سطوح عالي است. -و روندهاي آتي

 موضوعات اصلی و فنون آموزش ،ها چالش آموزش مديريت رسانه:

 ها چالش

مدعي است ؛  5ي خودا رسانهي ها شرکتکتاب استراتژي رقابتي براي  در 9چان اولمستد

ي ا رسانهبازارهاي  حال حاضر[] است. ويژگي افتهيرییتغعرصه رسانه امروز به نحوي معنادار 

ي ارتباطي ها کانالداراي  ،شوند يم عياز چند مجرا توز، 3اند يچندبخش؛ ندهست قرار  نيازا

کسب درآمد  يها اهي متغیري دارند،را رسانهي ارزش ها رهیزنج، دان شدهديجیتالي  ،اند گسترده

اين تغییرا  ناشي از  دارند.( 7و همجوشي 5يزیآم هم، 9و سه ويژگي )همگرايي ديجد

و شدن  يالملل نیب ،ي بودنا رشته در نتیجه میان و تغییر مخاطبان است. شدن يجهانفناوري، 

 .کشیده استيي مدرسان مديريت رسانه را به چالش ايپو

                                                                 
1. Chan-Olmsted 

2. Competitive Strategy for Media Firms 

3. Multicasting 

4. convergence 

5. consolidation 

6. conglomerates 
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 ي نیست.ا رشته انیمي و رسانه نگار روزنامهي به اندازه ا حوزهي بودن. اساساً هیچ ا رشته انیم

ي تحقیقاتي ها سنتمرتبط با گروهي از  ي بودن در آموزش مديريت رسانها رشته انیمبحث 

و  اطالعا  حقوق، مطالعا  مخاطب، علوم سیاسي، مديريت، اقتصاد، ي،نگار روزنامههمنون 

تحقیق و  هاي مختلفنهیدرزمي ا گسترده، به دانش دهندگان آموزشبنابراين  علوم رايانه است؛

 ي پژوهشي نیاز دارند.ها رشتههاي مختلف و در نهیزم درعالوه بر آن توانايي تفکر 

اقتصاد جهاني امروز  انداز چشمي فراملي ويژگي برجسته ا رسانهي ها شرکت شدني الملل نیب

)اياال  متحده( يا  5سي يونیورسال بي ان ،)آلمان( 9برتلسمانيي همنون ها شرکت شده است.

 زدايي،نحوه قانون کننده منعکس آمريکايي(،-)استرالیايي 3ال تي دي نیوز کورپوريشن

ي را ا رسانهکه شکل بازارهاي - بازارندي ساز کپارچهي و ديجدي ها فناوري ي،ساز خصوصي

شده راهبردي و  طرح شیپي از ها پرسشاين زمینه به تمرکز بر . تحقیق در اند دادهتغییر 

مدرسان مديريت رسانه  در مواجه با رقابت و بازار جهاني، راهبردهاي مدخل بازار انجامید.

ي قانوني ها چارچوبي مخاطبان و ها تياولومجبورند جوابگوي ساختارهاي متفاو  بازار، 

 متفاو  باشند.

ا ريزمهم است،  اریبسمديريت نوآورانه در رسانه و صنعت سرگرمي مطالعه  نوآوري و پويايي،

 9میرژوسکا .رساند يمتغییرا  فناوري بر صنعت ارتباطا  ياري  يرگذاریتأثنحوه  حیتوض هب

ي ها يفناوراقتصادي و اجتماعي  را یتأثاقتباس و  درک توسعه،»نشان دادند که  5و هالیفیلد

 حائز اهمیت است: نفعان يذراي طیف گوناگوني از جديد در صنعت رسانه و محصوالتش ب

.« کنندگان مصرفو  گذاران سیاست ،گذاران سرمايه اقتصاددانان، متخصصان و مديران رسانه،

 را یتأثو  کنندگان مصرفي توسط ا رسانهي جديد ها يفناورتحقیقاتي بسیاري در مورد اتخاذ 

محرک اصلي موفقیت  عنوان بهوآوري همننین نقش ن ي،ا رسانهي ها سازماندر  ها ينوآور

 رگذاریتأثاما اين امر چگونه بر آموزش مديريت رسانه  است؛ شده  انجام يا رسانهي ها شرکت

                                                                 
1. Bertelsmann SE 

2. NBC Universal 

3. The News Corp. Ltd 

4. Mierzejewska 

5. Hollifield 



008 

 

 
 

ي ها يفناوردر مورد « 9يا لحظه»ي نیازمند دانش ا رسانهپويايي باالي بازارهاي  نخست، است؟

بايد براي سفر در  النیالتحص ارغف ي مختلف است. دوم،ا رسانهبر صنايع  شانرا یتأثجديد و 

که نوآوري -ي است ا خردمندانهي ها مهار ي که نیازمند ریمتغ دائماًي ا رسانه انداز چشم

 آماده شوند.-ي را درک و همگام با آن باشدا رسانه

 موضوعات اصلی و فنون آموزشی

نیازمند  رسانه در مورد مديريت -ي بودن و پوياييالملل بین ي بودن،ا رشته انیم -مفروضا  

آگاهي از وضعیت حال حاضر آموزش مديريت رسانه است. براي اطمینان از اينکه 

ي را کسب ا رسانهي ها شرکتدر  شان يآتآمادگي الزم جهت طي مسیر  النیالتحص فارغ

 - استفاده مورد يآموزش میمفاهو  بحث موردموضوعا   -هسته مفاهیم تدريس ،کنند يم

اجتماعي رسانه اطمینان از اينکه -عالوه بر اين نظر به کارکرد سیاسي بايستي بازبیني شوند.

ي ها سازماناقتصادي و مالي بر  يها جنبه يرگذاریتأثدر مورد نحوه  تنها  نهدانشجويان 

بلکه همننین خواهند توانست در چارچوبي اخالقي از عهده  آموزند يمي ا رسانه

 ضروري است. ي اجتماعي برآيند،ها تیمسئول

که تغییرا  پینیده روزمره مرتبط با مديريت رسانه  ديگو يم 5آلباران موضوعا  اصلي.

مدعي شد که تحقیقا  امروزه  بعداًاو  .سازد يمي اصلي را غیرممکن ا هينظرتعريف و پیشنهاد 

 ي است.ا رشته انیمي نظري و ها حوزهبا ديگر  پوشان همي ا حوزهمديريت رسانه در  نهیدرزم

موضوعا  غالب در مديريت رسانه را  3کتاب راهنماي اقتصاد و مديريت رسانه ،وجود بااين

 همنون تهیه، -ي ا رسانهمتمرکز بر کارکردهاي مجزا در شرکتي  غالباً آنها .کند يمتعريف 

ي راهنما بیشتر بر ها کتابديگر  ي هستند.ا رسانهيا برندينگ  -مديريت روابط انساني تولید،

تلويزيون و غیره  مديريت کتاب، ي همنون صنعت روزنامه،ا رسانهختلف تمايز میان صنايع م

ي ها سنتموضوعا  ساختاري و سیاسي نیز نقش دارند و  عالوه بر اين، .کنند يم دیتأک

 کاربردي و سیاسي(؛ همنون اقتصاد نظري،) نمايانند يم بازمختلف نظري در اقتصاد رسانه را 

                                                                 
1. always-up-to-date 

2. Albarran 

3. Handbook of Media Management and Economics 
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وضوعا  در آموزش مديريت رسانه جاي دارند و چه از اين م کي کداماما در حال حاضر 

 مقدار از آن در فهرست شخصي مربیان هست؟

سه منبع نیازمند آموزش ارتباطا   3و کاولي 5بريکلي ،9در نظر هوگ ي آموزش؛ها روش

 از: اند عبار جمعي 

 و تجارب عملي هستند. روز به. دانشجوياني که خواهان اطالعا  مناسب و 9

هاي انتقادي حل مسئله و مايل به کار گروهي مهار  باي النیالتحص فارغن که به . کارفرمايا5

 نیاز دارند و 

مداراي اجتماعي و احساس مسئولیت را ]به  ي دمکراسي،ها ارزش خواهند يم. مربیاني که 3

 -پارادايم عام تدريس عنوان به -يادگیري فعال به اين نیازها، در پاسخ انتقال دهند.[ فراگیران

يادگیري فعال شامل  در تقابل با يادگیري سنتي، شده است. ختهیدرآمدر آموزش ارتباطا  

 ي موردي است.ها روشيادگیري مسئله محور و  يادگیري گروهي، ،ها بحثملزوماتي همنون 

 شان يریادگدانشجويان در قبال تجارب ي يادگیري فعال اين ايده است که ايده اصلي در مورد

همنون يادگیري ) ي متفاو  آموزش ارتباطا ها تیوضعاين به  .کنند يماحساس مسئولیت 

ارزيابي عملکرد دانشجو تنها مبتني بر  .گردد يبرمي متفاو  ارزيابي ها روشگروهي( و 

ي ارزيابي ها روش ازجمله خود نیز سنخان همي و ارزيابي ابيخودارزنمرا  نهايي نیست 

است که مدرسان مديريت رسانه چگونه  پرسش اين ،نهیزم پسدر مقابل اين  است.

 .اند برده کار به -در جهت يادگیري -گرايي رارويکردهاي سازنده

ي شخصي و شرايط نهادي بر آموزش مديريت رهایمتغفرض بر اين است که  گذشته از اين،

آموزشي و تدريس و تجارب کاري شخص بر  نهیزم پیش ،سو کاز ي .رگذارندیتأثرسانه 

و نحوه استفاده از رويکردهاي آموزشي در تدريس مديريت رسانه  اشاره موردموضوعا  

يي که هر ترم تدريس ها رشتهشرايط نهادي همنون تعداد  از سويي ديگر، است. ذاریرگتأث

                                                                 
1. Hoag 

2. Brickley 

3. Cawley 
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در شکل  .رگذارندیتأث استفاده موردي آموزشي ها روشو ساعا  تدريس در هفته، بر  شود يم

 شده  انیبخالصه  طور بهمدل تدريس مديريت رسانه، ر د عالقه مورداي رهیمتغ، 9شماره 

 است.

 روش

 است؛ شده  انجامپیمايش آنالين براي پاسخ به اين پرسش تحقیق 

 : در حال حاضر وضعیت تدريس مديريت رسانه چگونه است؟تحقيق 3پرسش 

سخگو و نحو نهادينه شدن سازماني هاي پانهاديي عمومي درباره ها پرسشپرسشنامه با 

 کنندگان مشارکتبر حجم کار  ها پرسشبخش بعدي  آغاز شد. ،آنهاس مديريت رسانه در تدري

و  ي ساعا  تدريس در هر هفتهطورکل بهي هر ترم و ها رشتهتعداد  برحسبهم ) متمرکز بود

ساعا  تدريسي که تصمیم دارند به اقتصاد رسانه يا مديريت رسانه اختصاص  برحسب هم

متمرکز  موضوعا  اصلي که متوجه تدريس مديريت رسانه است،در بخش سوم ما بر  دهند(.

ي مديريت ها رشتهدر  آنهاکه -ي پژوهشي ها روشما پرسشي در مورد  عالوه بر اين، شديم.

 -يي متمرکز بر فنون آموزشها پرسشاين روند با  اضافه کرديم.-دهندآموزش مي شان رسانه

 -ي ارزيابيها روشي و الملل نیبي ریگ جهت ابزارهاي ارتباطاتي، ابزارهاي تدريس، ازجمله

وانگهي ما از پاسخگويان در مورد اکثر موضوعا  چالشي تدريس مديريت رسانه  دنبال شد.

ي ا پارهدر نهايت قصد ما کسب اطالعاتي در مورد  کرديم. سؤالاً با آن درگیرند شخص آنهاکه 

همننین  ،شان يآموزش هنیزم پیش ،شان يکارکارهاي شخصي در خصوص تدريس و تجربه 

 بود. شانتیجنسسن و 
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 وضعیت حال حاضر تدريس مديريت رسانه:چارچوب -9شکل

 نمونه

( استفاده 9از فهرست عضويت )در انجمن مديريت رسانه اروپا ها پرسشنامهما براي توزيع 

 اروپايي و همننین غیراروپايي )مثل منطقه عمدتاًنفر از بیست کشور  940که شامل  کرديم.

اگرچه  ،کردند ينماز اعضا مديريت رسانه تدريس  کدام هیچ .شود يماياال  متحده(  ،5کارائیب

ارسال شدند و تا  5093در دسامبر  ها پرسشنامه نداشتیم. هیچ اطالعاتي در مورد افراد فعال هم

 بود. آنهامکان دسترسي آنالين به  5099آغاز فوريه 

میانگین سن  داشتیم.-درصدي 33رخ پاسخگويي با ن– 3تايي 75ما يک نمونه  ،درمجموع

 7درصد مرد 34و  5زن کنندگان مشارکتدرصد از  94، 9سال است 56تا  57پاسخگويان بین 

 تشانیجنسدرصد( اطالعاتي در مورد سن يا  95گويان )تقريباً هر دو گروه پاسخ هستند.

ناشناس  خواهد مي داده،استنباط ما اين است که کسي که اطالعاتي در اين خصوص ن ندادند.

درنتیجه  .شمارند انگشتي در جامعه محققان مديريت رسانه اروپا نیچن نيابماند و افرادي 

                                                                 
1. Emma: (European Media Management Association) 

2. West Indies 

3. n=62 

4. M = 43, SD = 8.4 

5. n = 12 

6. n = 24 
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 التشانيتمااطالعاتي در مورد  -ي جنسي و سني مجزاها گروهدر  -تعداد کمي از پاسخگويان

 نیست. تر بزرگي ا جامعهقابل استناد نیست و[ امکان تعمیم آن به  هم آن]دادند هرچند 

 نتايج

 شرايط سازمانی

در  آنهااز  نفردر همین حال دوازده  ،9دهند يمبیشتر پاسخگويان نمونه ما در دانشگاه درس 

. پاسخگويان دهد يمدر دانشکده مديريت درس  آنهادانشگاه علوم کاربردي و يکي نفر از 

چین و اياال  متحده  سازماني در اروپا و در خارج از اروپا در کشورهايي همنون آرژانتین،

 .اند شده  عيتوز

 قرارند. کشورهايي حاضر در نمونه بدين 9جدول 

 :تعدادn کشور

 96 آلمان

 5 هلند

 9 سوئیس

 9 بريتانیا

 3 فنالند

 3 اسپانیا

 3 سوئد

 5 روسیه

 9 آرژانتین

 9 اتريش

 9 بلژيک

 9 بلغارستان

 9 چین

 9 قبرس

 9 فرانسه

 9 اياال  متحده آمريکا

                                                                 
1 n = 36 
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اطالعاتي  کنند يمي که در آن مديريت رسانه تدريس ا سسهؤمنفر در مورد مکان  97تذکر، 

 ندادند.

توزيع جغرافیايي نمونه هم  (.9جدول ) شود يمنمونه شامل چهارده کشور متفاو   ،درمجموع

 مراتب بهخاص[ آلمان است که  طور بهبیانگر ساختار عضويت انجمن مديريت رسانه اروپا و ]

اسپانیا و  انگلستان، سوئد، هلند، سوئیس، درصد(. 50در حدود ) سهم را دارد نيتر زرگب

با توجه به اين واقعیت که  عضوهاي زيادي در انجمن مديريت رسانه اروپا دارند. فنالند هم

ي مديريت رسانه در آموزش ها دورهو  ها برنامهي در مورد توزيع جغرافیايي تعداد ا دادههیچ 

 تنها اروپاا در دست نیست و با توجه به اين واقعیت که انجمن مديريت رسانه عالي اروپ

 ها تفاو اعضا برآوردي تقريبي در مورد  مديريت رسانه در اروپاست، دهنده آموزشانجمن 

 .دارد يموضعیت آموزش مديريت رسانه در کشورهاي متفاو  اروپايي به ما عرضه  برحسب

تدريس مديريت رسانه يا  کنند يمي مديريت رسانه را تدريس ها رشتهي که مؤسسات در اصوالً

 70ي يا علوم ارتباطا  )نگار روزنامه سازماني در مطالعا  رسانه، صور  بهاقتصاد رسانه 

ي ها حوزه .اند شدهدرصد( گنجانیده  39اقتصاد يا مديريت بازرگاني ) درصد( و يا مديريت،

 اطالعا  هستند. بعدي علوم رايانه، علوم رسانه و فناوري

درصد(  95) وقت تمامبرنامه مطالعاتي  عنوان به غالباً مؤسسا آموزش مديريت رسانه در اين 

درصد( عرضه  98) درصد( و در سطح کارشناسي ارشد 50يعني در سطح کارشناسي )

ي ا برنامهدر  9تخصصي موضوعي عنوان بهعالوه بر اين تدريس مديريت رسانه  .شوند يم

 98درصد( و کارشناسي ارشد ) 96درصد( و همننین در سطح کارشناسي ) 36مطالعاتي )

گزينه سوم ارائه  يک پاسخگو از تخصص در سطح دکترا خبر داد. .شود يمدرصد( ارائه 

يي ها دورهدرصد( و  50) ازیموردني ها دورهيي مجزا يعني ها دوره صور  بهمديريت رسانه 

 درصد( است. 55انتخابي )

 

 

                                                                 
1. Thematic 
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 ار تدريسمقد -5جدول 

 سالها در هر نيممتوسط تعداد دوره
مديريت رسانه يا اقتصاد رسانه  ها به درصدهمه رشته

 )به درصد(

 0/6 3/5 کدامهیچ

 3/97 7/99 يک مورد

 4/39 7/55 دو مورد

 7/98 3/53 سه مورد

 0/99 4/50 چهار مورد

 3/4 3/97 غیره

 

 ساعات تدريس در هر هفته
مديريت رسانه يا اقتصاد رسانه )به  صدها به دررشته همه

 درصد(

 9/96 6/9 دو ساعت يا کمتر

 8/98 7/55 سه تا شیش ساعت

 9/59 5/99 هفت تا ده ساعت

 4/9 7/98 يازده تا چهارده ساعت

 4/9 0/6 پانزده تا هیجده ساعت

 

 کم دست) ي مختلف در هر ترمها دوره( تعداد 9میزان تدريس دو جنبه دارد: ) میزان تدريس.

( تعداد ساعا  تدريس در هر 5( )9نظام اروپايي انتقال واحدهاي درسيبا يک واحد درسي از 

مديريت  يها دورهو در  کنند يميي که پاسخگويان تدريس ها دورههر دو جنبه در همه  هفته.

 (.5جدول شماره ) ي شدندریگ اندازهرسانه و اقتصاد رسانه 

ي[ در هر ترم با سه تا شش نظرسنج]در  کنندگان مشارکتنتايج حاکي از آن است که اکثر 

درس  -در مديريت رسانه يا اقتصاد رسانه-ساعت تدريس در هفته دو دوره متفاو  را 

 .دهند يم

 

                                                                 
1. ECTS :European Credit Transfer System 
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 متغيرهای شخصی

بعدازآن  درصد(، 33اکثريت نمونه ما مدرک مديريت بازرگاني دارند ) آموزشي. نهیزم شیپ

 درصد( قرار دارند. 8و اقتصاد )( درصد 94العا  رسانه )مط درصد(، 94علوم ارتباطا  )

 ي،شناس زبان ادبیا ، مديريت هنر، حقوق مالکیت معنوي، ي اطالعاتي،ها ستمیس ها رشتهديگر 

گو مدرک پاسخ وچهار يساز  ي اجتماعي هستند.شناس انساني و شناس جامعه فیزيک، فلسفه،

درصد بیش از يک مدرک  35 و بخشي از ارهاش موردتحصیلي يک نفر، يکي از چهار رشته 

ترکیب مديريت بازرگاني با علوم ارتباطا  و ترکیب  ترکیب، نيتر عيشادر اينجا  دارند.

 مديريت بازرگاني با مطالعا  رسانه است.

بیش از  :اند ردهارککدر صنعت رسانه  نيازا شیپگويان ما اکثريت پاسخ کاري و تدريس،تجارب

درصد ده تا  99ده سال، تا پنجدرصد  99درصد( کمتر از پنج سال، 35) پاسخگويان سوم کي

درصدي ديگر هرگز در  35سهم  درصد بیش از بیست سال سابقه داشتند. 8پانزده سال و 

معطوف به تجارب تدريس در مديريت رسانه نتايج حاکي از آن  .اند کارنکردهصنعت رسانه 

 35( و ها مقدمده سال ) تا پنجدرصد  97(،اه يمبتددرصد بیش از پنج سال ) 94است که 

 .اند داده( مديريت رسانه را درس ها باتجربه) درصد ده تا بیست سال

 موضوعات اصلی تدريس

ي اقتصاد ها دورهدر  اهتمامشانخواستیم همه موضوعا  مرتبط مورد  کنندگان مشارکتما از 

که ما بر پايه  قرار داشتند يهرستفدر اين موضوعا   را عالمت بزنند. رسانه و مديريت رسانه

جدول  بوديم. کرده هیتهي راهنماي متفاو  در حوزه مديريت رسانه و اقتصاد رسانه ها کتاب

 اند عبار  آنها تدريس کرده بودند. آنهاکه  دهد يمموضوعاتي را نشان  نيتر متعارف 3شماره 

 .وکار کسبي ها مدلمديريت راهبردي و  از ساختارهاي رسانه،

موضوع  وپنج يسنُه موضوع و بیشترين آن  ترين تعداد موضوعي که يک شخص درس دادهکم

حد وسط آن نوزده موضوع متفاو  در حوزه مديريت رسانه و  همه موضوعا ( است.)

 اقتصاد رسانه است.
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 مفاهيم آموزشی

 ما به سه جنبه توجه کرديم: ،سيدر تدر استفاده مورد يآموزش يکردهايبا توجه به رو

 ي ارزيابي.ها روشي و الملل نیبي ریگ جهت و ارتباطا ، ها عیتوض

ي ها تیوضعدر خصوص  ي ماها پرسشبه  کننده مشارکت 37و ارتباطات. ها تيوضع

درصد  79از مطالعا  موردي و  آنهادرصد از  49آموزشي و ابزارهاي ارتباطاتي پاسخ دادند.

گذشته از اين، در تدريس مديريت رسانه  .کنند يمي استفاده ا رسانهي ها شرکتاز همکاري با 

 .شود يمو ايفاي نقش استفاده  ها يساز شبیه ي تحقیقاتي گروهي،ها پروژهاز ابزارهايي از قبیل 

سمینارهاي  درصد(، 900) ي کالسيها يسخنرانبا دانشجويان با برگزاري  رودرروهاي  نشست

ديگر ابزارها  .شود يمانجام درصد(  46) درصد( يا ]مالقا  در[ ساعا  کار 46) کالسي

ي بیرون از ها يگروه درس تدريس خصوصي فردي و گروهي، ي علمي،ها گردش ،ها مشاوره

از طريق  غالباًارتباطا  آنالين با دانشجويان  تدريس پروژه محور هستند. و ها کارگاه، 9کالس

 فیس بوک صد(،در 65 3ي يادگیري الکترونیکي )همنون ماژولها پلتفرم ،5درصد( 45) ايمیل

 9ويکي ها درصد(، 94) در مقابل از تويیتر درصد( بوده است. 55درصد( و اسکايپ ) 33)

 شده  استفادهدرصد(  8) ها وبالگوردپرس يا ديگر  درصد(، 8) گوگل پالس درصد(، 96)

 مخصوصاً اينکه تجربه تدريس شخص بر نحو استفاده راهنماي دوره از بسیاري از است.

که پنج سال تجربه تدريس -مبتدي ها است: رگذاریتأثباطاتي متفاو  آنالين ابزارهاي ارت

متوسط از  طور به که ده تا بیست سال تجربه تدريس دارند و-در مقايسه با باتجربه ها -دارند

 .کنند يممتوسط از چهار ابزار متفاو  استفاده  طور به -کنند يمدو ابزار استفاده 

 را شانيها دورهتبه بعد ما از پاسخگويان پرسیديم که چگونه در مر ی.الملل نيبی ريگ جهت

از قرار  به اين پرسش پاسخ دادند. کننده مشارکت وهفت بیست درمجموع، ي کردند.الملل نیب

                                                                 
1. off-site 

2. n = 33 

3.Moodle: ننین به عناوين سیستم مديريت درس، سیستم افزاري آموزشي الکترونیکي آزاد است که هم يک بستر نرم

 شود. مديريت يادگیري، يا محیط يادگیري مجازي نیز شناخته مي

Wikis.9دهد: وب سايتي که به کاربران امکان ويرايش محتوايش را مي. 
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يا تدارک حضور  9يالملل نیبي مهمان ها سخنراندعو  از  ها روش نيتر متداول معلوم،

از  اند عبار ساير امکانا   ( است.5لیسي نباشد)اگر زبان محل انگ زبان يسیانگلي ها سخنران

يا  ها دانشگاهبا  ي تابستاني يا زمستانيها کالسي متقابل يا ها پروژه ي متقابل،ها يسخنران

يا  مؤسسا چند دو يا سه مدرک از ديگر  زمان هماخذ  .3خارج از کشور است مؤسسا 

 اظهار کننده مشارکتده  ،وجود بااين اما در سه مورد ديده شد. خیلي متعارف نیست، ها دانشگاه

 ي نیست.الملل نیبعنصري  شانيها دورهاز  کدام چیهداشتند که در 

تدريس مديريت رسانه موضوعا  اصلي مورد اهتمام در -3جدول 

فراوانياصلی که به آن پرداخت شده است وعاتموض

اقتصاد رسانه

0/50ساختار بازار

8/97ايهمگرايي رسانه

6/38ايوشي رسانههمج

9/36اياشباع رسانه

0/54ايآمیزي رسانههم

9/56هانامهمشي عمومي و آيینخط

7/55اقتصاد سیاسي

5/99روندهاي تاريخي در پژوهش اقتصاد رسانه

9/8ساير موارد )همنون رقابت، تغییرا  سازماني(

مديريت رسانه

7/59مديريت راهبردي

0/50کاروهاي کسبمدل

4/99ايهاي رسانهمديريت نوآوري

4/99فرمييا چند پلت 9ايچندرسانه

1. n = 21

2. n = 20

3. n = 6

4. Crossmedia
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6/38مديريت سازماني

96/38اي و گردش کارهازنجیره ارزش رسانه

5/35ايبرندينگ رسانه

4/33گذاري، توزيع و تبلیغا (اي )شامل قیمتبازاريابي رسانه

7/30کنندگانمخاطبان و مصرف

9/56يت تولیدمدير

7/55مديريت روابط انساني

0/59الملليهاي بینمديريت رسانه

9/97مديريت مالي

9/97اخالق

5/99هاي تاريخي در پژوهش مديريت رسانهروند

6/4مديريت مالي

پژوهي، ساير موارد )همنون تبلیغا  فروش، مطالعا  آينده

ريزي رسانه، خدما  عمومي(برنامه

9/8

صنايع

0/50مديريت تلوزيون

8/97مديريت روزنامه و مجال 

3/90مديريت اينترنت

9/36هاي اجتماعيصنايع رسانه

0/54مديريت فیلم

0/54مديريت راديو

0/54مديريت موسیقي

9/56مديريت کتاب

0/59اي و ويدئوييهاي رايانهمديريت بازي

3/99ديگر موضاعت مديريت صنايع خاص

هاروش

1. Workflows
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7/59هاي کیفيروش

9/36هاي کميروش

9/8ها )همنون مطالعا  موردي(ساير روش

= n)توجه داشته باشید از اين تعداد = n)درصد 90) ،(62 از موضوعا  کدام چیه (25

 .را عالمت نزدند( شده طرح

ي شخصي )سن ا رهیتغممثبت  را یتأثيي را براي ]سنجش[ ها شاخصعالوه بر اين ما در اينجا 

ي در تدريس الملل نیبمیزان تدريس( در استفاده از عنصر ) و تجربه تدريس( و شرايط سازماني

 پیدا کرديم.

ي دستاوردهاچگونه  آنهابعد از آن ما از پاسخگويان پیمايش پرسیديم که  ي ارزيابي.ها روش

 ، (n = 27)هي در کالسارائه شفا برحسب نوع تکلیف، .کنند يمرا ارزيابي  انشانيدانشجو

نگارش  فیتکل و (n =21)نتايج پروژه ، (n = 25)امتحانا  کتبي ، (n = 25)مقاال  نهايي

نمره دهي  به نوع ارزيابي، توجه با رويکردهايي متعارف هستند. (n = 17)ي کوتاها مقاله

ورد بازخ ، (n = 28)بازخورد شفاهي ازآن پس (n = 37)هنوز غالب است راهنمايان دوره،

گو يک پاسخ قرار دارد. (n = 18)ي دانشجوها دوره همو بازخورد  (n = 23)نوشتاري

مبتني بر کار فردي يا  ها نمره در اکثر موارد، [ افزود.آنهابازخوردي از شرکاي صنعتي را ]به 

 .(n = 28)گروهي هستند

= n)اند کماً نسبتمبتني بر کار فردي هستند  منحصراًيي که ها ارزيابي  ،حال نیدرع؛  (6

 .(n = 3)بر اساس کارگروهي هستند صرفاًهستند که  ها ارزيابي

 ی مشهودها چالش

يي را که در تدريس مديريت رسانه ها چالشخواستیم  کنندگان مشارکتما از  ،تيدرنها

 ها دورهنتايج حاکي از آن است که راهنماي  (.9جدول شماره ) طرح کنند ،اند کردهاحساس 

 ي بازارهايها ييايپوهمراهي با  ي[ها راهي اين حوزه ]ا رشته انیمبا وضعیت  با تطبیق خود



001 

 

 
 

 .شود يم[ آنهاچالش ترين ] پر عنوان بهو اين شامل رسانه اجتماعي  اند داکردهیپي را ا رسانه

تدريس رهنمودهاي اخالقي و تدريس چند  تدريس نقش عمومي رسانه، خالصه کالم اينکه،

برخورد  آنهاترين ]موضوعاتي هستند که مدرسان با ي کم چالشزباني يا به زبان خارج

 [.اند کرده

 بحث

 ي بررسي وضعیت حال حاضر آموزش مديريت رسانه است.اکتشافهدف ما در اين پژوهش 

کشورهاي اروپايي -خاص طور به–ي از چهارده کشور متفاو  کنندگان مشارکتدر نمونه ما 

 انگلستان، سوئیس، هلند، يش اهل کشورهاي آلمان،هستند. بخش بزرگي از پاسخگويان پیما

انجمن به ساختار عضويت  توجه باکشورهايي که به پنداشت ما -اسپانیا و سوئد هستند فنالند،

اگرچه ما  .کند يمايفا  آنهاآموزش مديريت رسانه نقش نسبتاً بزرگي در  مديريت رسانه اروپا

 قد تماميم و ]يا[ اينکه چگونه نمونه ما آيینه هیچ اطالعاتي در خصوص جامعه آماري پايه ندار

ي ها نشیبنتايج ما  ساختار واقعي تحصیال  تکمیلي در اقتصاد و مديريت رسانه است،

 ي را آشکار ساخت.توجه جالب

از هر  نخست اينکه مدرسان فعال اين حوزه در وهله نخست مدرک مديريت بازرگاني داشتند،

داراي سابقه کار در  آنهاو بیشتر  مديريت بازرگاني آموخته دانشسه پاسخگو بیش از يک نفر 

 صنعت رسانه بودند.

 که ريشه در اقتصاد و مديريت داشت.-اين حاکي از تمرکز اصلي اين حوزه بود  سو کاز ي 

و  دهد يمي اين حوزه را نشان ا رشته انیمزمینه -حتي ضرور -اين مزيت در سوي ديگر،

سرانجام، بخش بزرگي از  ارتباطا  و مديريت در آن است. علوم جهان دو حضور[] بیانگر

خود[ اين حاکي از  نوبه به] و دارند راي سابقه کار در صنعت رسانه بررس موردمدرسان 

ش علمي کاواين امر در وهله نخست  ي کاربردي قوي در مديريت رسانه است.ریگ جهت

 بهو در همان حال هم اطالعا  ي را ترويج داده ا رسانهمستمر موضوعا  مربوط به صنايع 

 .دهد يمو تجارب عملي را در اختیار دانشجويان قرار  روز 
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 ي مشهودها چالش -9جدول 

 M SD 

 99/9 4/9 ايهمراهي با تغییرا  روز بازارهاي رسانه

 99/9 9/5 اي در اين حوزهرشتهحفظ نگاه میان

 96/9 5/5 پذيرش نقش رسانه اجتماعي

 35/9 7/5 اي براي دانشجويانشغلي حرفهبیني آينده پیش

 06/9 7/5 ايالمللي بودن صنايع رسانهتوجه به بین

 97/9 7/5 تدريس مالي، حسابداري يا آمار

 95/9 6/5 ايرواج صنايع مختلف رسانه

 35/9 4/5 ايتدريس در خصوص صنايع مختلف رسانه

 90/9 0/3 هاي نرمتدريس مهار 

 46/0 9/3 القيهاي اخمشيتدريس خط

 96/9 9/3 تدريس نقش عمومي رسانه

 98/9 5/3 تدريس به چندزبانه يا تدريس به زبان خارجي

 5مخالفت شديد= ،9مخالفت= ،3=تفاو  بي ،5موافقت= ،9موافقت شديد= .9توجه داشته باشید

با تخصیص سه تا شش ساعت درس در هر هفته به  -گويان در هر ترمغالب پاسخ دوم،

ي ها دوره .دهند يمدو دوره مديريت رسانه يا اقتصاد رسانه را درس  -مديريت رسانه تدريس

پنج موضوع  بیترت نيا بههستند. -از کارشناسي تا ارشد و دکترا –پیشنهادي در همه سطوح 

 از مديريت راهبردي، اند عبار  شود يماصلي که در آموزش مديريت رسانه به آن پرداخته 

 نظر به اين عناوين، ي رسانه.ها ينوآورهمگرايي رسانه و  ساختار بازار، ،وکار کسبي ها مدل

چهار  .شود يماحساس  شیازپ شیب ها دورهمديريت يا اقتصاد در مديران  نهیزم شیپضرور  

ي اجتماعي ها رسانهاينترنت و  روزنامه، آموزش مديريت رسانه تلويزيون، موردتوجهصنعت 

يي جذابي هستند که تحقیقا  مديريت رسانه در ها حوزه، که دو حوزه نخست درحالي هستند.

                                                                 
1. n = 37 
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و مرزهاي  محیط همگرا را یتأثي اجتماعي بیانگر احاطه ها رسانهاينترنت و  آن متولد شد،

 ي سنتي در آموزش مديريت رسانه است.ها رسانهبین  رنگ کم

حال حاضر ، در آموزش میکن يمزماني که به نحوه تدريس مديريت رسانه نگاه است،  يهيبد

ي ها روشهمنون يادگیري گروهي و برنامه محور و -مديريت رسانه از اصول يادگیري فعال

و امتیازهايي که اساتید راهنماي دوره  ها نمرهاگرچه  .شود يماستفاده  -9تراز همارزيابي 

کار فردي يا گروهي  اساس بر غالباً آنها هنوز همان روش مرسوم و غالب است، ،دهند يم

که حاوي بازتابي قوي در  -ها يا دوره همکتبي يا  بازخوردهاي شفاهي، عالوه بر اين، هستند.

ويژه آن دسته  طور بهما  افزون بر آن، .اند نمرا مکمل  -هستند ها دورهمورد دستاوردهاي اين 

اين حوزه به نحوي  داد يمي قرارداديم که نشان بررس موردي مديريت رسانه را ها دورهاز 

. از قرار معلوم اکثريت شود يمي الملل نیبو[  شده خارجي ا منطقه]از حالت ملي و روزافزون 

ما ملزم به استفاده از ابزارهايي همنون دعو  از سخنرانان میهمان  کنندگان مشارکت

ي يا ارائه سخنراني به زبان انگلیسي بودند تا دانشجويان خود را براي مواجه با الملل نیب

ي ها قالبديگر  .نديآ يمي اين حوزه به وجود الملل نیببه خاطر ويژگي  دهکننيي آماده ها چالش

ي تابستانه يا زمستانه يا اخذ دو يا سه ها کالس ،ها پروژه ي متقابل،ها سخنرانترکیبي همنون 

 هنوز( بسیار متعارف نیست.) مدرک از چند دانشگاه در کشورهاي مختلف

مسئله  نيزتریبرانگ چالش عنوان بهرهاي رسانه ي بازاها ييايپومدرسان مديريت رسانه به 

 شده  مشاهدهي ها چالشاست در میان همه  ذکر انيشا. نگرند يم ي بودن اين حوزهالملل نیب

همنون ) متغیرهاي شخصي بنابراين، ي رتبه پنجم را داراست؛ا رسانهي بودن صنايع الملل نیب

 -ي انفرادي هستندها چالشل به که قائ -کنندگان مشارکتسن و سوابق کاري( بر تعداد 

 ندهيآ ينیب شیپسال  95ي پاسخگويان تا رده سني ها چالش ،مثال عنوان به است. رگذاریتأث

ي مختلف بسط، با زمینه ا رسانهتا آن را به صنايع  دانشجويان استي براي ا حرفه يشغل

در مقابل، از منظر  .دارند  هنگا روز بهي ا رسانهي اين حوزه وفق و با پويايي بازارهاي ا رشته انیم

ي ها ييايپوشدن با  روز بهمسئله،  نيزتریبرانگ چالشو بیشتر  ساله وسه چهل کنندگان مشارکت

ي ا رسانهي بودن صنايع الملل نیبي اجتماعي و ها رسانهي است که شامل نقش ا رسانهبازارهاي 

                                                                 
1. Peer-Assessment 
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ي ا رسانهتند که تدريس اخالق کار در صنعت رسانه درياف باسابقهگذشته از اين افراد  .شود يم

بررسي  ازمندیندرواقع اين امر  است. دشوارتر شان تجربه يبقطاران  به نسبت هم آنهابراي 

که در هنگام تحقیق در مورد  میکن يمما پیشنهاد  درمجموع، است. تر بزرگي ا نمونهبیشتر با 

ي شخصي توجه بیشتر ا هریمتغو به  تر فيظري مجزا نگاه ها چالشآموزش مديريت رسانه، به 

 شود.

 گيرینتيجه

 باهدف از اين مقاله بررسي نحوه آموزش مديريت رسانه بود و اينکه چگونه مدرسان 

اين نخستین مطالعه از  .شوند يمي بودن و پويايي اين حوزه مواجه الملل بین ي بودن،ا رشته انیم

چارچوبي براي تحقیق در حوزه  (9: )دهد يمآن اين موارد را به دست  تبع بهاين نوع است و 

اي شخصي و شرايط سازماني رهیمتغي اولیه در خصوص ها نشیب( 5آموزش مديريت رسانه )

ي ها روش( نظري اجمالي به موضوعا  اصلي مورد بحث و 3آموزش مديريت رسانه و )

 فقدان اطالعا  ي اصلي اين مطالعه،ها محدوديت .شود يمآموزشي که در اين حوزه استفاده 

و  سو کدر خصوص آموزش مديريت رسانه در سطوح تکمیلي در اروپا يا سراسر جهان از ي

 .دهد ينمرا  تر بزرگحجم کوچک نمونه در سوي ديگر بود که اجازه تعمیم به جامعه آماري 

و  -باشد تر بزرگي که معرف جامعه آماري ا نمونهبنابراين در تحقیقا  آينده بايستي بر 

 طياست که شرا لیدل نیبه هم قاًیدق ايگرچه  تمرکز کرد،-هم در بر بگیردمدرسان آمريکا را 

خدما   ریتأثهمننین در مورد  .است يياروپا يمتفاو  از نظام آموزش اریبس آنجا[] نهادي

است که در  بازتابش در موضوعا  کلیدي احتماالًکه -عمومي رسانه در اياال  متحده 

و در مورد محیط رسانه تا حدي اين امر صحیح  - شود يمآموزش مديريت رسانه تدريس 

بايستي با  ها دانشگاهي آموزشي خاص رسانه در ها برنامهو  ها دوره گذشته از اين، است.

 تر قیعماستفاده از اين امر در فنون آموزشي برابر است با نگاه  جزيیا  بیشتري بررسي شود.

ي اين حوزه ها يژگيودرک بهتر از که به  -ي ارزيابيها روشبه مفاهیم خاص يادگیري و 

 .کند يمکمک 
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ي بودن ا رشته انیمچگونه  ازجمله اينکه: ،شوند يمي مطرح سؤاالت مطالعا  ما جيبا توجه به نتا

ي کاربردي مشخص ریگ جهتآيا  ؟ابدي يمزياد اين حوزه در مفاهیم مجزاي تدريس انعکاس 

آموزش  يها يژگيو گريد عبار  به ست،ا رگذاریتأثي واقعي ها تیموقعدر مديريت رسانه بر 

چگونه  ؟ي چیستارتباطا  جمع يها حوزهساير آموزش در مديريت رسانه در مقايسه با 

در صنايع  شان ندهيآي ضروري براي ها مهار  برحسب -دستاوردهاي دانشجويان را توان يم

و آيا  اند کدمرزيابي ي تدريس مفاهیم و ابزارهاي اها وهیشبهترين  ي کرد؟ریگ اندازه -يا رسانه

 استفاده کرد؟ آنهادر شرايط سازماني متفاو  از  توان يم

نوپاست و درک وضعیت موجود امروز آموزش  رشته کآموزش مديريت رسانه هنوز ي

ي مشترک در ها چالشمديريت رسانه براي توسعه آتي اين حوزه ضروري است. آگاهي از 

براي بحث در خصوص موانع جدي  دوجانبهي ها فرمپلتآموزش ممکن است ما را در بسط 

ي آموزش يادگیري فعال استانداردهاي ها روشبه[ با نظر میتوان يمبر اين اساس ] ياري رساند.

بدون شک  يي براي آموزش مربیان طرح کنیم.ها ماژولرا تنظیم و  تیفیباکبراي تدريس 

تجاري  نظر ازي نیاز دارند ا رسانهي ها شرکتمرکز فرايندهاي دمکراتیک هستند و  ها رسانه

مدرسان مديريت رسانه بايستي قادر باشند به دانشجويان در درک محیط  رو نيازاباقي بمانند. 

در اين محیط  شان يآتي[ ها تیمسئولرا براي ] آنهاي کمک کنند و ریمتغپرتالطم و بسیار 

 آماده سازند.

 تضاد منافع

 و يا انتشار اين مقاله اعالم نکردند. تألیف ،قیدتحقمورنويسندگان هیچ تضاد منافع احتمالي در 

 منبع مالی

 نويسندگان براي تحقیق، تألیف و يا انتشار اين مقاله هیچ کمک مالي دريافت نکردند.
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