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ـ تلويزيوني در كشور از ديدگاه ـ يريت راديوالگوي مناسب رشته مد

  خبرگان و متخصصان

  *، مهدي معتمدي����طاهر روشندل اربطانيدكتر 

  چكيده

اي كيفي است، تالش شده است به روش دلفي، ديـدگاه خبرگـان و                در پژوهش حاضر كه مطالعه    
 قـرار   متخصصان حوزه مديريت رسانه درباره وضعيت موجود اين رشته در كشور مـورد بررسـي              

كننده در اين پژوهش كه متـشكل از دو گـروه مـديران اجرايـي            هاي خبرگان شركت    ديدگاه. گيرد
هاي الكترونيكي و همچنين استادان دانشگاهي آشنا به حـوزه مـديريت    سيما و رسانه  و  سازمان صدا 

روايـي  . رسانه است، از طريق مصاحبه و پرسـشنامه گـردآوري و تجزيـه و تحليـل شـده اسـت                   
. امه تحقيق به روش صوري و از طريق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأييـد شـده اسـت                  پرسشن
دهد كه رشته مديريت رسانه با توجه به اهداف طراحـي شـده               هاي صورت گرفته نشان مي      بررسي

در اين پـژوهش، ضـمن      . اي ندارد   آن، در شرايط فعلي، كارآيي الزم را براي تربيت مديران رسانه          
رنامه فعلي، گرايش جديدي از رشته مديريت رسانه با عنوان گـرايش مـديريت               نقاط ضعف ب   بيان

  . ـ تلويزيوني به عنوان الگوي مناسب براي دوره كارشناسي ارشد، ارائه شده است راديو
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 مقدمه

 است كه هر سـازماني در هـر كجـاي       وامليازجمله ع نيروي انساني متخصص و كارآمد      
هر سـازماني بـراي نيـل بـه اهـداف خـود نيازمنـد               . نياز دارد  خود به آن     هدنيا براي ادار  

 عواملي كـه در     هاز ميان هم  .  مشخص براي تأمين و تربيت نيروي انساني است        راهبردي
گيـرد    اول اهميـت قـرار مـي   هجامعه يا سازمان وجود دارد، نيروي انـساني در درجـ        هر  

تأكيداتي كه بر لزوم توجه به نيروي انساني كارآمد به عنوان يكي از             ). 1385كمالي،   مير(
كنـد    مـي  دو چنـدان      را نيز   توجه به آموزش   شود،  ميعوامل مهم در موفقيت هر سازمان       

هـاي نـوين      روشگيري از نيـروي كـار مـاهر راهـي جـز اسـتفاده از                  چرا كه براي بهره   
وجـود  هـا و مراكـز آموزشـي          ها و چه از طريق دانـشگاه        ازمانآموزشي، چه در درون س    

  .ندارد
، مـديريت بـر     2هاي ارتبـاطي       و فناوري  1اي  هاي رسانه   با پيشرفت و رشد سريع سازمان     

هـاي    سـازمان . ها و هدايت بهينه آنها مستلزم برخورداري از دانـش بـاال اسـت               اين سازمان 
هاي بزرگ نيـاز بـه    ود، در مقايسه با سازمان   هاي منحصر به فرد خ      اي به دليل ويژگي     رسانه

طبيعـي اسـت    ). 1383  و برقـي،    روشندل اربطاني  ،فرهنگي(كنند    مديريتي متفاوت پيدا مي   
تر باشد، امكان دستيابي بـه اهـداف سـازمان            هر چه دانش مديريتي در اين زمينه تخصصي       

اند نيـروي كارآمـد در       جامعه بتو  يكآيد كه     اين مهم زماني به دست مي     . شود  نيز بيشتر مي  
به اين ترتيب، علم مديريت رسانه بـه عنـوان         . اين زمينه را هر چه بيشتر و بهتر تربيت كند         

  .اندازي شده است هاي مختلف جهان راه يك رشته تخصصي در دانشگاه
اي  مديريت رسانه كه محصول تخصصي شدن رشته مديريت و يك علم ميـان رشـته    

مـديريت  . ر مقطـع كارشناسـي ارشـد بنيانگـذاري شـد           در ايران د   1381است، در سال    
اي است كه از پيوند دو رشته ارتباطـات و مـديريت بـه وجـود                  ميان رشته علمي   ،رسانه

 و اهداف مورد انتظـار      اقتضائات با   اين رشته  برنامه درسي     نگاهي به تعارض  . آمده است 
بررسـي جـدي    نياز بـه     ،تر از همه    نيازهاي سازمان صداوسيما و مهم     ناهماهنگي آن با  و  

 ضرورت بـازنگري    در ايران تاكنون  آن  اندازي    الگوي برنامه درسي اين رشته از زمان راه       
  . سازند عميق در اين حوزه را كامالً موجه مي

                                                      
1. media organizations       2. communication technology 
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 شـناخت   ، تعريفي دقيق و مشخص با توجه به ماهيت و چيستي مديريت رسانه            نبود
در نتيجه ارائه الگـوي صـحيح دوره    و ساخته و مبهم را دشوارهاي كامل اين رشته       جنبه

  . رو كرده است روبههايي   كاستيبابراي اين رشته را 
و » 2متغيـر «، »1پيچيده«با توجه به اهميت سازمان بزرگ صداوسيما در ايران و محيط   

ها، تطبيق الگوي مطلوب دوره كارشناسـي ارشـد مـديريت      گونه سازمان  اين» 3نامطمئن«
 هاي تربيت نيرو  به منظور روز كردن آن      ه تلويزيوني و ب   ـاديورسانه با رويكرد مديريت ر    

  .متناسب با نيازهاي مديريتي سازمان از ضروريات است
 تلويزيـوني،   ــ    در رشته مديريت رسانه با رويكرد مديريت راديو        اناز آنجا كه متخصص   
 بعـضي   د، جاي خـالي   ناي آشنايي داشته باش      مرتبط با سازمان رسانه     بايد با محتواي دروس   

تـر شـدن ايـن        از اين رو، تخصصي   . شود   در برنامه درسي اين رشته احساس مي       مطالباز  
سـيما    و    هاي گوناگون با توجـه بـه نيازهـاي مـديريتي سـازمان صـدا                رشته و ايجاد گرايش   

  . تواند مورد تحقيق قرار گيرد  و ميرسد به نظر ميضروري 
 مانند اظهارات استادان و متخصـصان       با توجه به موارد ياد شده و شواهد تجربي ديگر،         
 حاضر تالش شـده      در پژوهش . رسد  امر، نياز به بازنگري در اين رشته ضروري به نظر مي          

ــ تلويزيـوني و بـا        است براي دوره كارشناسي ارشد اين رشته با رويكرد مـديريت راديـو            
  .سيما، الگويي مناسب طراحي و ارائه شود و تأكيد بر نيازهاي صدا

طراحـي الگـوي مناسـب دوره        ،شـود   دنبـال مـي    پـژوهش كـه در ايـن       يهدف اصل 
 تلويزيوني از ديدگاه خبرگـان  ـ كارشناسي ارشد مديريت رسانه با گرايش مديريت راديو      

  :  نيز به عنوان اهداف فرعي مد نظر استزيرموارد . استو متخصصان 
 واحـدهاي    برنامه آموزشي،  نظراز  ( بررسي وضعيت موجود رشته مديريت رسانه        .1

در مقطع كارشناسـي    ) هاي مجري رشته، جايگاه رشته، هدفگذاري رشته       درسي، دانشگاه 
  ؛ارشد در ايران

انطباق الگوي فعلي رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشـد      ميزان   بررسي   .2
  سيما؛ و با نيازهاي مديريتي سازمان صدا

 متفـاوت، ي  يته با رويكردهـا    رش براي اين هاي مختلف      بررسي لزوم ايجاد گرايش    .3
  ؛با توجه به گستردگي عرصه رسانه

                                                      
1. complex      2. changing      3. uncertain  
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حـوزه  و اجرايـي    هـاي خبرگـان دانـشگاهي          گردآوري و تجزيه و تحليل ديدگاه      .4
  ؛مديريت رسانه در مورد اين رشته و رويكردهاي آن

  ؛هاي اصلي مطالعاتي به منظور تعريف يك الگوي مطلوب برنامه درسي دستيابي به حوزه. 5
  ين اهداف آموزشي مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه در ايران تعي.6

  بررسي پيشينه

كه به بررسي وضعيت موجـود رشـته مـديريت رسـانه از          گونه پژوهشي   تا به حال هيچ     
ديدگاه خبرگان و متخصصان و همچنين ارائه الگوي مناسب برنامه درسي بـراي مقطـع               

تنها .  به طور رسمي منتشر نشده است      ،ته باشد رشته در ايران پرداخ   اين  كارشناسي ارشد   
  : با موضوع، به موارد زير اشاره كردشباهت نظرتوان از  مي

هاي مـرتبط      برنامه درسي رشته مديريت رسانه در رشته       در پژوهشي ) 1386(ياوري  
 43 در   ا اعم از فوق ديپلم، كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـر             ، در كليه مقاطع   ،با آن 

  .  استدادهمورد بررسي توصيفي قرار را يا دانشگاه دن
دهنـده رشـته      دانـشگاه ارائـه    40اي تطبيقي دانـشجويان       در مطالعه ) 1388(زاده    زكي

 دنيا بررسي كـرده و بـه تجزيـه و تحليـل      را در  )مقطع كارشناسي ارشد  (مديريت رسانه   
در . اخته اسـت  هاي مختلف دنيا از ابعاد گوناگون پرد        برنامه درسي اين رشته در دانشگاه     

 برنامــه درســي هـاي  تفــاوتبــه هــاي مختلـف،    ضــمن شناسـايي حــوزه پــژوهشايـن  
ها و دروسي كـه       و حوزه   شده پرداختههاي خارج از كشور با يكديگر و با ايران           دانشگاه
  بـراي  . اسـت  برشـمرده رسد،    خالي به نظر مي    نها در برنامه درسي مديريت رسانه     جاي آ 

ده و بـا    كرشناسي رسانه و اقتصاد رسانه اشاره        مچون روان ها و دروسي ه     به حوزه  ،مثال
 در ايـران وارد كـرده       يـاد شـده   ها، نقدهايي به برنامه درسي رشـته         تجزيه و تحليل يافته   

 بـراي  پيـشنهادهايي    ، مطالعاتي در ايران   ه به نو بودن اين حوز     توجه با    نيز در پايان . است
   .ت فعلي در ايران ارائه شده اسهبهتر شدن برنام

  :دهد كه  نشان ميي اين حوزهها خالصه نتايج پژوهش
چنـان   به مديريت رسانه با رويكرد بازار محوري و بنگاه اقتصادي نگاه شـده              تاكنون

 بازاريـابي   اننددروسي م . هاي درسي بحث بازار به وفور قابل مشاهده است          در برنامه  كه
  .دنكن ا ثابت مي اين ادعا رآن،  اقتصاد رسانه و مانند،اي خدمات رسانه



  13 ���� ـ تلويزيون در كشور؛ از ديدگاه خبرگان و متخصصان الگوي مناسب رشته مديريت راديو

 

 در رشـته مـديريت رسـانه در    MBAدهـد كـه رويكـرد     ها نـشان مـي   يافتههمچنين  
مد نظر قرار گرفته است و برنامه درسي بر ايـن اسـاس تنظـيم           هاي مختلف دنيا      دانشگاه

  .دشو مي
صورت آموزش محـور  ه هاي دنيا رشته مديريت رسانه ب  دانشگاهبيشتر در ديگر آنكه 

بـه چـشم   هـا   نامه در برنامه درسي بعضي از دانشگاه روژه پاياني يا پايان   شود و پ   ارائه مي 
  . خورد نمي

 الگوي برنامـه درسـي مناسـب و بـه     اگر حاضر از آن جنبه است كه    پژوهشاهميت  
توان انتظار داشت كه نيروي انـساني    نمي، طراحي نشده و در دسترس نباشد     اي  روز شده 

 بودجـه، نيـروي انـساني و        ،در نتيجـه  . باشـد  جوابگـوي نيازهـاي سيـستم        ،تربيت شده 
با توجـه بـه جديـد بـودن حـوزه مطالعـه و       .  شده از دست خواهد رفت    فراهمامكانات  
پــژوهش و  بــا ايــن علمــي نــسبتاً نــوينرشــته مــديريت رســانه بــه عنــوان در تحقيــق 
دوره كارشناسـي ارشـد مـديريت    بـراي  ي مناسـب  يتوان به الگـو   مشابه مي هاي  پژوهش
 تلويزيوني دسـت يافـت و آن را بـا نيازهـاي سـازمان               ـ  رويكرد مديريت راديو   رسانه با 

 در يك مقطع     است  توانسته اينكه پژوهش حاضر  . سيما و جامعه منطبق كرد     و بزرگ صدا 
را هاي خبرگان و نخبگان دانـشگاهي و اجرايـي حـوزه مـديريت رسـانه                 زماني، ديدگاه 

؛ نكته بديع اين پژوهش بـه       بپردازددي آن   بن  تجزيه و تحليل و جمع     آوري كند و به     جمع
  .آيد حساب مي

  شناسي تحقيق روش

گيـري، كـاربردي اسـت، از روش           كيفي و از حيث جهت     ي حاضر كه تحقيق   پژوهشدر  
 دسـته خبرگـان دانـشگاهي و        اين پژوهش از دو   جامعه آماري   . دلفي استفاده شده است   

ـ      . تـشكيل شـده اسـت     خبرگان اجرايي     ه عرصـ  سـتادان شگاهي، ا منظـور از خبرگـان دان
فعاليـت    سال20مديريت رسانه در كشور است و منظور از خبرگان اجرايي، مديران با سابقه            

 رسـانه آشـنايي   كه با حوزه مديريت  است   1هاي الكترونيك   سيما يا رسانه    و  در سازمان صدا  
د با توجه به محدو   . گيري به روش هدفمند انجام شده است        نمونه پژوهشدر اين   . دارند

                                                      
1. electronic media 
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 كل جامعه آماري مـورد مطالعـه         كه بودبنا بر اين    )  نفر 40قريب به   (بودن جامعه آماري    
 و   خبرگـان  نداشـتن پژوهـشگر بـه      دسترسـي    جملـه  به داليـل مختلـف از      اماقرار گيرد   

گيـري    نمونـه نشد و به ايـن ترتيـب، بـا       اين مهم ميسر     آنها انصراف تعدادي از     همچنين
پـژوهش   .دنـد كر شـركت    اين پـژوهش   و در     شدند اب نفر از خبرگان انتخ    18 ،هدفمند

ابـزار كـار ايـن      .  به پايـان رسـيد     1389ماه   و در تير  شد   آغاز   1388ماه   حاضر از اسفند  
  . است بوده، مصاحبه و پرسشنامهپژوهش
در مرحلـه اول، از طريـق مـصاحبه عميـق،           .  شـامل دو مرحلـه اسـت       پـژوهش اين  

در . ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت      ه سپس داد   و هاي خبرگان گردآوري شد    ديدگاه
هـا    ديـدگاه  ، اجماع نسبي حاصل شـد و در بعـضي مـوارد           ، در بعضي موارد   ،اين مرحله 

اي بر اساس اطالعات استخراج شـده در مرحلـه           در مرحله دوم، پرسشنامه    .مختلف بود 
عـات   اطالبـار ديگـر  مرحله اين در .  و در اختيار خبرگان قرار گرفت      شد اول دلفي تهيه  

هـا از   بندي و تفـسير داده   كدگذاري، مقولهامورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و اين كار ب 
االت مـصاحبه و  ؤاعتبـار سـ  . طريق استدالل قياسي، استقرايي و منطقي صـورت گرفـت       

از . پرسشنامه به روش صوري و از طريق مراجعه به خبرگان و متخصـصان تعيـين شـد                
بيقي در مورد برنامه درسي، تالش شد ضـمن رعايـت      ديگر، از طريق مطالعات تط     سوي

 درنيـز   هـاي كـشورهاي مختلـف        المللي بودن برنامه درسي، مقايسه با دانشگاه       اصل بين 
  . انتخاب دروس مد نظر قرار گيرد

  هاي تحقيق يافته

  بررسي وضعيت موجود رشته مديريت رسانه در ايران 

 در ،1382مـاه    هـشتم آذر ،ت رسـانه  برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد رشته مـديري       
 ، وابسته به وزارت علوم    ،چهارصد و نود و سومين جلسه شوراي گسترش آموزش عالي         

 متـشكل از  ، گـروه علـوم انـساني   از سـوي تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي ايران،       
 علـوم اداري و بازرگـاني در سـه فـصل بـه تـصويب رسـيد        ـكميته تخصصي مديريت  

  ).1382حقيقات و فناوري، وزارت علوم ت (
 كـه از سـال      ستسيما و  دانشكده مجري رشته مديريت رسانه، دانشكده صدا       نخستين
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 ،1381البتـه در سـال      . ده اسـت  كر از طريق آزمون داخلي اقدام به جذب دانشجو          1381
طور رسمي، مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري           ه  هنوز رشته مديريت رسانه ب    

 1384 بـار از طريـق آزمـون سراسـري، در سـال              نخـستين  ، مزبور دانشكده. نبوده است 
  . يافته است اين روند تاكنون ادامه  كهشروع به جذب دانشجو كرد

دومين مجري مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه، دانشگاه تهران اسـت كـه           
  . رد و تاكنون ادامه دا استاندازي كرده  دوره اين رشته را راهنخستين 1387از سال 

سومين مجري رشته مديريت رسـانه در مقطـع كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه عالمـه                 
  .  به جذب دانشجو كرده استاقدامرشته اين  در 1388 سال از كه استطباطبايي 

چهارمين مجري رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد، دانـشگاه پيـام نـور            
سـازمان سـنجش     ( اسـت  كرده برگزار    اولين دوره را   1389مركز تهران است كه از سال       

  ).1389آموزش كشور، 
 دانشگاه در حال تربيـت دانـشجو در   4 ،در حال حاضر در كشور ايراناين، با وجود  

 64نه حـدود     سـاال   و در مجموع،   رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد هستند       
  ).1جدول (كنند  نفر را پذيرش مي

هاي مجري كارشناسي ارشد رشته  دانشگاه ظرفيت پذيرش دانشجو در ـ1جدول 

 )1389بر اساس اطالعات سال (مديريت رسانه 

  

  ظرفيت پذيرش

  رديف
  هاي مجري دانشگاه

نيمسال   رشته مديريت رسانه

  اول

نيمسال 

  دوم

  نوبت

  )روزانه/ شبانه(
  توضيحات

  فقط مرد  روزانه  15  ـ  دانشكده صداوسيما  1

    روزانه  ـ  10  دانشگاه تهران  2

    شبانه  ـ  12  دانشگاه تهران  3

    روزانه  ـ  12  دانشگاه عالمه طباطبايي  4

    روزانه  ـ  5  دانشگاه پيام نور مركز تهران  5

  حورمآموزش شيوه   روزانه  ـ  10  دانشگاه پيام نور مركز تهران  6
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 هرشـت ايـن   .  گروه علوم ارتباطات اجتماعي است     هرشته مديريت رسانه، زير مجموع    
 در گروه ارتباطات آن دانـشكده قـرار         ،سيما تاكنون  و ازي در دانشكده صدا   اند از زمان راه  

 اين رشته در دانشكده     ،در صورتي كه در دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبايي         . دارد
 دانـشكده   ،سـيما  و ذكـر اسـت كـه دانـشكده صـدا         شايان  البته  . شود  تدريس مي مديريت  

  .مديريت ندارد
كننده رشته مديريت رسـانه، از يـك برنامـه تبعيـت و              اي ارائه ه   دانشگاه هبا اينكه هم  

از يك سو، استادان مـديريت  . اما رويكردهاي مختلفي وجود داردكنند،    همان را اجرا مي   
بايد با رويكرد مديريتي به آن نگاه شود و از          و   مديريتي است    ، اين رشته  معتقدند اساس 

 دارد و اي رسـانه  اي پيشينه ،د كه اين رشته    ارتباطات در ايران معتقدن    ستادان ا ، ديگر سوي
  .تدريس شودها  بايد در دانشكده ارتباطات دانشگاه

 تعريـف مـشخص از   نبـود اي به مديريت رسـانه،      ميان رشته  ي نگاه و رويكرد   فقدان
دانش و اطالعات انباشته در اين زمينه و مواردي از اين دست، باعث             اين رشته و كمبود     

دهد كـه صـاحبنظران بايـد بـا      اين موضوع نشان مي   . شده است  ييها   تفاوت ايجاد چنين 
 مفيـد و  اي ه و مشترك دست يابند تا برنامتلفيقي ي خود، به نگاه   هاي  ها و استدالل    بحث

  . شودطراحي اين رشته براي هماهنگ

  هدف رشته مديريت رسانه

 اسـت   ارديگستردگي اهداف طراحي شده در برنامه درسي رشته مديريت رسانه، يكي از مو            
 صـورت   در هدفگذاري كه براي اين رشته     . شود  كه در حال حاضر موجب ناكارآمدي آن مي       

ــ تلويزيـون،     جملـه راديـو     اي از   گرفته است، تربيت مديران و مسئوالن متخـصص رسـانه         
، مراكــز ســمعي و بــصري و دفــاتر فرهنگـسراها هــا، مؤســسات نــشر كتــاب،  خبرگـزاري 

 در حقيقـت اهـدافي كـه بـراي        . نظر قرار گرفته اسـت    مؤسسات سينمايي و مطبوعاتي مد      
هاي جمعي، يعني چهـار       دوره در نظر گرفته شده است، مديريت طيف وسيعي از رسانه          

  .شود رسانه اصلي راديو، تلويزيون، سينما و مطبوعات را شامل مي
 تـر  هاي ارتباطاتي و تخصصي  فناوريهاي روز به روز   با توجه به تغييرات و پيشرفت     

توانـد در   اي، اين طيف وسيع و گـسترده از اهـداف نمـي       هاي مختلف رسانه     حوزه شدن
 دقيق و عميـق  ه شده، مطالعيادامروزه با توجه به موارد     . يك برنامه درسي گنجانده شود    
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هاي مختلف براي هر رسانه است تـا بتـوان مـديراني بـا                 مستلزم ايجاد گرايش   ،ها  رسانه
هاي درسي فعلي نيز بسياري از اين اهداف تحقـق            رنامهحتي در ب  . دانش عميق تربيت كرد   

  . استدر حقيقت، با دروس فعلي، دسترسي به اهداف، در عمل غير ممكن. يابد نمي
ــ تلويزيـوني و      هايي از رشته مديريت رسانه ماننـد مـديريت راديـو            با ايجاد گرايش  

يقي و منطبـق    توان اهداف را به صورت حق       ها، هم مي    هدفگذاري صحيح در اين گرايش    
هاي ديگـر   سيما و رسانه و صداتوان براي سازمان  با نيازهاي جامعه طراحي كرد و هم مي       

  .و همچنين جامعه، به تربيت مديراني كارآمد و توانا در اين زمينه پرداخت

  تعداد واحدهاي درسي

 و بـر     واحـد  32تعداد واحدهاي درسي رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد،           
  .خش قابل تقسيم است ب2

كـه  )  واحـد  32( از مجموع واحدهاي اختصاصي و اختيـاري         .واحدهاي آموزشي  .1
صورت آموزشي و در قالب واحدهاي      ه   واحد ب  28،  در نظر گرفته شده   دانشجويان  براي  

  .شود نظري و عملي ارائه مي
نـشجويان  نامه بـه دا     واحد پژوهشي در قالب پايان     4 از مجموع واحدها،     .نامه  پايان. 2
  .دشو ميارائه 

 كارشناسي ارشـد مـديريت      هنياز در نظر گرفته شده براي دور       دروس جبراني يا پيش   
 واحـدي   2همـه دروس،     (اسـت  واحـد    24 درس به ارزش     12 شامل   در مجموع رسانه  

ـ پرداز اي مـي   واحد به موضوعات ارتباطاتي و رسانه12به ارزش نيز  درس   6). ندهست د ن
مباني خبـر در راديـو و       ،  راديو وتلويزيون هاي    يي با فرايند توليد پيام    آشنا(عبارتند از   كه  

 )حقوق ارتباطـات ، ارتباطات انساني،  ارتباط جمعي ،  شناخت هنرهاي نمايشي  ،  تلويزيون
 كـه بـه     تعيين شـده   واحد   2به ارزش   مديريت عمومي    درس   تنهااز كل دروس جبراني     

 واحـد   10 درس بـه ارزش      5 كه شامل    نياز بقيه دروس پيش  . پردازد  مباحث مديريتي مي  
 و بـراي جبـران كمبـود        قرار دارند  خارج از حوزه ارتباطات و رسانه و مديريت          ،ندهست

  :شوند به اين شرح ارائه ميهاي مختلف ديگر  اطالعات و دانش دانشجويان در زمينه
   آنهاي مختلف  الملل و نظريه روابط بين) الف

   آيين نگارش زبان)ب



  1390تابستان )/ 66پياپي  (2شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 18

  

  علم سياست بنيادهاي )ج
   و اينترنت رايانه آشنايي با )د

  برد آمار در علوم اجتماعي ر كا)هـ
 ذكر است كه غير از دروس عنوان شده در دروس جبراني، دانشجويان قبـل از     شايان

در مطالعـات    .گذراننـد   مـي نيـز   نيـاز را      ساعت زبان پـيش    6انتخاب دروس اختصاصي،    
، يـا  شود كه دروس جبراني نيز مشاهده ميتطبيقي اين رشته در كشورهاي مختلف ديگر      

 درس  10دروس اختصاصي دوره شامل      .است بسيار كم      تعداد آن  شود يا   نمي ارائه   اصالً
از  واحـد  2البته يك درس با عنوان زبان تخصـصي بـه ارزش   . است واحد 27به ارزش  

 10از  . شـود   شود اما در جمع كـل واحـدها محاسـبه نمـي              گروه آموزشي ارائه مي    سوي
  . واحدي است4نامه   واحدي و پايان2 درس 4 واحدي، 3 درس 5، ياد شدهدرس 

ارتباطـات  ر ارتباطـات جمعـي،      هاي انتقـادي د     نظريه( درس   3از دروس اختصاصي    
 واحد بـه مباحـث   9به ارزش ) ط جمعيالملل ارتبا حقوق بينميان فرهنگي، الملل و   بين

  .پردازند ارتباطات و رسانه مي
 به مباحث مديريت و سازمان      ، واحد 12 درس به ارزش     5 ،ختصاصياز كل دروس ا   

  : زيرندپردازند كه به قرار مي
  )1(مديريت رسانه . 1
  )2( مديريت رسانه .2
  المي مديريت اس.3
   رفتار سازمانيمديريت ارتباط و .4
  مديريت استراتژيك. 5

  :ندروس اختصاصي دو عنوان به شرح زيربقيه د
  ابيزشيروش تحقيق و ار .1
  نامه  پايان.2

 د و هـيچ   نشـو   صورت نظري ارائه مي   ه   ذكر است كه كليه دروس اختصاصي ب       شايان
  .در نظر گرفته نشده استگونه واحد عملي 

دانـشجو در طـول     . شـوند   شامل مي  واحد   37به ارزش   را   درس   15دروس اختياري   
  .تاس واحد از دروس اختياري با نظر گروه 5تحصيل موظف به اخذ و گذراندن 
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 4 مباحث ارتباطات و رسانه و       ، واحد 28 درس به ارزش     11از كل دروس اختياري،     
  .دهند  واحد مباحث مديريت و سازمان را پوشش مي9درس به ارزش 

  :پردازند به شرح زيرند دروسي كه به مباحث ارتباطات و رسانه مي
  شناسي وسايل ارتباط جمعي جامعه. 1
  رهاي اسالميارتباطات جمعي در ايران و كشو. 2
  نويسندگي براي راديو و تلويزيون. 3
  هاي راديويي فرايند طراحي و توليد برنامه. 4
  هاي راديويي ها و اختصاصات برنامه آشنايي با ويژگي. 5
  افكار عمومي. 6
  ارتباطات و توسعه. 7
  شناسي سياسي ارتباطات جامعه. 8
  شناسي تبليغات جامعه. 9

   ارتباطاتهاي و سياستگذاري برنامه. 10
  الملل ارتباطات جمعي و بين. 11

  :پردازند به قرار زيرند دروسي كه به مباحث مديريت و سازمان مي
  سمينار مديريت. 1
  هاي مهارتي مديريتي  كارگاه.2
  يتهاي اطالعات و مدير سيستم .3
  مديريت تبليغات بازرگاني. 4
  . ندهست دو درس داراي واحد عملي ، تنها كل دروس اختيارياز

تفكيك واحدهاي دروس جبراني، اختصاصي و اختيـاري بـر اسـاس موضـوعات و               
  . نشان داده شده است3 و 2هاي  همچنين نظري و عملي بودن دروس، در جدول
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، اختصاصي و اختياري رشته )نياز پيش(ـ شناسايي واحدهاي دروس جبراني 2جدول 

  مديريت رسانه بر حسب موضوعات

 ، اختصاصي و اختياري رشته)نياز پيش( شناسايي واحدهاي دروس جبراني ـ3 جدول

  مديريت رسانه بر حسب نظري و عملي

  لزوم بازنگري در برنامه رشته

هاي درسي مقاطع مختلف تحصيلي در هر رشته علمي، يكي            هاي ادواري برنامه   زنگريبا
ها   دنبال آن بهبود كيفيت آموزش در تمامي دانشگاه       ه  از اصول اساسي فرايند آموزش و ب      
  .استو مراكز آموزش عالي معتبر جهان 

هـاي   پژوهشپرداختن به ها،  براي شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامهبه اين ترتيب،    
هاي درسي در ايفاي بهتـر         نقش برنامه  اهميت با توجه به     رسد  به نظر مي  متعدد ضروري   

  )سب تعداد واحدبر ح(موضوعات 

ارتباطات و   دروس  رديف

  رسانه

مديريت و 

  سازمان
  متفرقه

  جمع كل

  24  10  2  12  )نياز پيش(جبراني   1

  27  6  12  9  اختصاصي  2

  37  0  9  28  اختياري  3

  88  16  23  49  جمع كل

  100  2/18  1/26  7/55 درصد

   ارائه از حيث نظري و عملي نحوه

  دروس  رديف  )بر حسب تعداد واحد(

  عملي  نظري

  جمع كل

  24  5/2  5/21  )نياز پيش(جبراني   1

  27  0 27  اختصاصي  2

  37  3  34  اختياري  3

  88  5/5  5/82  جمع كل

  100  3/6  7/93  درصد



  21 ���� ـ تلويزيون در كشور؛ از ديدگاه خبرگان و متخصصان الگوي مناسب رشته مديريت راديو

 

هـاي    ها و وظايف آنها از يك سو و همچنين تحقق بخشيدن به اهـداف و رسـالت                  نقش
هـاي متعـدد را بـراي چگـونگي      ، انجام پژوهشكارشناسانآموزش عالي از سوي ديگر،  

  ).1996، 2 ميخاييل و1لينچ(دانند   ضروري ميبررسي و شناسايي نقاط ضعف و قدرت
ها، بلكه واقعيـات      هاي داخلي سازمان    مشي در ارائه برنامه درسي مناسب، نه تنها خط       

  ).1996، 3راتكاليف(گيرد   دنياي كنوني مد نظر قرار ميجهاني و شرايط
داليلي كه خبرگان و متخصصان عرصه مديريت رسـانه، بـراي بـازنگري در برنامـه                

  :اند عبارتند از ي اين رشته بيان كردهدرس
كـه  انـسان  مطالعه مسائل مربـوط بـه   هاي علوم انساني به دليل   رشته، به طور كلي .1
  .دن دارـ ساالنه ـ ميي نياز به بازنگري دا، در حال تغيير استمدام

هـاي   هـا باعـث ايجـاد رسـانه      و پيشرفت و تغيير در رسانهفناوري تغييرات سريع    .2
گـذارد يـا     بـر محتـوا نيـز تـأثير مـي     فناورانـه شود و اين تغييرات  هر دوره مي جديد در   

 لـزوم بـازنگري را دو       فناورانهبنابراين تغييرات   . كند  امكانات جديدي براي آن ايجاد مي     
  .كند چندان مي

بـا ايـن    . شـوند    عوض مـي   پيوستهكند و پيامگيران       مخاطب، روز به روز تغيير مي      .3
 هها در مورد مخاطب كه يكـي از مباحـث مهـم در حـوز                است نگاه مي الزم   يتغييرات دا 

  . تغيير كند و با اطالعات روز، يكسان شوداست،مديريت رسانه 
ـ  هـاي رسـانه    فنـاوري  پيشرفت هواسطه ها از ابعاد مختلف كه ب  رقابت رسانه .4 ه اي ب

 شـود و ايـن فـشردگي رقابـت در بـازار       هـا را سـبب مـي        وجود آمده، تغيير در نگـرش     
  .سازد را ضروري مي مباحث درسي رشته مديريت رسانه روزآمد شدن ،اي رسانه
اطالع دقيقي از اين رشـته      هيچ  اندازي رشته مديريت رسانه در ايران،          در زمان راه   .5

همچنين . در دسترس نبود و تا چند سال تعريف دقيقي از مديريت رسانه وجود نداشت             
 قرار نگرفته بـود و  ستادان در اختيار ا،در دنياآن   نو بودن هواسطه   ب ياد شده، دانش رشته   

  .ها شناسايي نشده بود  از حوزهبسياري
هدفگــذاري در برنامــه درســي فعلــي رشــته مــديريت رســانه، بــه دليــل گنجانــدن . 6
سـيما و جامعـه را از    و هاي مختلف و وسعت اهداف، نتوانسته اسـت نيازهـاي صـدا         رسانه

                                                      
1. Linch       2. Michael       3. Ratcliff 
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ها در برنامه درسي و ناآشـنايي          دليل نبود بعضي از حوزه     به. حيث تربيت مدير، پاسخ دهد    
تـوأم بـا    هـاي     سيما، همچنين وجـود نگـاه       و  دانشجويان خروجي اين رشته با سازمان صدا      

اي بـودن     افراط و تفريطي در حوزه مديريت رسانه از حيث مديريتي يا ارتباطـاتي، رسـانه              
  .شود گري احساس مياين رشته و نبود وحدت رويه و وحدت نگاه، لزوم بازن

  تلويزيوني ـ  پيشنهاد ايجاد گرايش مديريت راديو

 مديريت رسانه به    ههايي از رشت    ل به ايجاد گرايش   ي قا ، به اتفاق آرا   ،كننده خبرگان شركت 
و ها چگونه تعريف شـوند   اينكه گرايش بارهاما در. دان بود رسانهه گستردگي حوز  هواسط

  .مطرح استمتفاوتي هاي  ديدگاهد، نها به چه صورت باش بندي تقسيم
 در اين ـ تلويزيوني     گرايش مديريت راديو   معتقد بودند درصد متخصصان،    70بيش از   

  :بنا به داليل زير، بايد ايجاد شود هرشت
   ؛اي و تخصصي شدن دانش اين حوزه هاي رسانه پيشرفت و تغييرات دايمي فناوري. 1
  ؛هاي ديجيتال و فضاي مجازي  رسانهادايج بويژهها   رسانهه رقابت شديد و فشرد.2
 تربيـت مـدير بـراي    بـه منظـور   برنامه درسي رشته مديريت رسـانه       نگري در    كلي .3
  اين رشته تحصيلي؛هاي مختلف در طراحي اهداف  رسانه
 گــستردگي كمــي و كيفــي روزافــزون راديــو و تلويزيــون در جوامــع مختلــف و .4

  همچنين كشور ايران

  ديريت رسانههاي اصلي رشته م حوزه

هاي مربوط به     ها و پايه    هاي تدوين برنامه درسي مناسب، شناخت دقيق حوزه         يكي از راه  
تـر و بـا دقـت         ها، تـدوين برنامـه درسـي، راحـت          با شناخت اين حوزه   . است رشته   هر

هاي    و ديدگاه  پرداختهها     خبرگان به شناسايي حوزه    زمينه،در اين   . شود  بيشتري انجام مي  
ذكـر   خبرگـان    از سـوي  هاي اعالم شـده        تعدادي از حوزه   ،در زير . اند  كرده خود را ابراز  

  :شده است
   مديريت.1
   ارتباطات.2
  شناسي ارتباطات و رسانه  جامعه.3



  23 ���� ـ تلويزيون در كشور؛ از ديدگاه خبرگان و متخصصان الگوي مناسب رشته مديريت راديو

 

  شناسي ارتباطات و رسانه  روان.4
   اقتصاد رسانه.5
   فلسفه رسانه.6
   روش تحقيق.7

هاي ايـن رشـته     و پايه  تاساي    از آنجا كه رشته مديريت رسانه يك دانش ميان رشته         
ها بـه بهتـر طراحـي شـدن برنامـه             ها و حوزه    د، شناخت اين پايه   داردر علوم ديگر قرار     

  .كند درسي اين رشته كمك مي

  رويكرد برنامه درسي دوره به رسانه

در تدوين برنامه درسي براي رسانه، آن هم رسانه راديوـ تلويزيون، چيزي كـه ابتـدا، نظـر                  
كند اين است كه براي چه نوع از رسانه راديوـ تلويزيـوني             ه خود جلب مي   ريزان را ب    برنامه
هـا    ها از حيث نوع مالكيت، با سه گروه از رسـانه            بندي رسانه   در دسته . شود  ريزي مي   برنامه

  . هاي دولتي هاي عمومي و رسانه هاي خصوصي، رسانه رسانه: شويم مواجه مي
 رويكرد  ،در حقيقت . ندنيستبندي خارج     دسته تلويزيوني نيز از اين      ـهاي راديو   رسانه

رشته مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوـ تلويزيوني، براي مشخص كـردن دروس             
برنامه  درصد از خبرگان معتقدند كه در تدوين        65بيش از   . اين رشته، بسيار با اهميت است     

هـاي    رسـانه انـواع درسي رشته مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوــ تلويزيـوني، بايـد            
  .دكر از حيث نوع مالكيت لحاظ  رابرودكست

  اقتصاد رسانه

بــا مراجعــه بــه مطالعــات تطبيقــي و مــشاهده طــرح درس رشــته مــديريت رســانه در  
 از بحث ارتباطات و رسانه و مبحث مديريت و سـازمان،            پسهاي مختلف دنيا،      دانشگاه

ي درسي را به خـود اختـصاص      ها  سومين مبحثي كه بيشترين حجم از موضوعات برنامه       
 جاي اين موضوع مهم در برنامه درسـي رشـته مـديريت     است كه دهد، اقتصاد رسانه      مي

  .خالي استرسانه در كشور ايران 
تقد به گنجاندن مبحث اقتصاد رسانه در       ع م پژوهشكننده در اين     اكثر خبرگان شركت  

  .ندبودويزيوني برنامه درسي رشته مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوـ تل
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  الگوي مناسب دوره كارشناسي ارشد مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوـ تلويزيوني

 دسترسي به الگوي مناسب برنامه درسـي بـراي يـك رشـته يـا گـرايش، كـار                    بي ترديد 
 بـه مـواردي كـه از ديـدگاه خبرگـان، بـراي            بخش از پژوهش   در اين     اما  است دشواري

الزم  ، تلويزيـوني بـه يـك الگـوي مناسـب        ـ مديريت راديوـ   تبديل برنامه درسي گرايش   
  .شود  شده است، اشاره ميشمرده

  هدفگذاري دوره

هدف اساسي دوره كارشناسي ارشد مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوـ تلويزيـوني،             
تربيت مديران تخصصي راديوــ تلويزيـوني و كادرسـازي بـراي اداره و راهبـري سـازمان        

هـاي    وري اسـالمي ايـران و همچنـين ارتقـاي دانـش مـديران رسـانه               وسيماي جمهـ    صدا
  .برودكست در جامعه است

  ضرورت و اهميت ايجاد گرايش مديريت راديوـ تلويزيوني

ها و تغييرات روز به روز آنهـا، برنامـه درسـي رشـته          عرصه رسانه  با توجه به گستردگي   
هـا    رسـانه كنـوني يازهـاي  قادر به پاسخگويي بـه تمـام ن  در حال حاضر  ،مديريت رسانه 

هـاي مختلـف در كـشور         هاي جديد از اين رشته بر اساس رسانه          ايجاد گرايش   و يستن
  .رود نيازي اساسي به شمار مي

 و بـويژه  هـا   گـرايش، رقابـت شـديد و فـشرده رسـانه      اين از ضروريات ديگر ايجاد   
وزش ريـزي آمـ     هاي ديجيتال و فضاي مجازي است كـه طراحـان برنامـه             رسانهگسترش  

 تربيـت  صدد در ،هاي آموزشي جديد ها و برنامه دارد با طراحي گرايش   عالي را بر آن مي    
  .نيروهاي متخصص بر اساس نيازهاي فعلي باشند

  رويكرد دوره

 ،در حقيقت .  عملي داشته باشد   ـ   تلويزيوني بايد رويكردي نظري    ـگرايش مديريت راديو  
شوند، عالوه بر تسلط      رودكست تربيت مي  اي ب   هاي رسانه   مديراني كه براي كار در محيط     

هـاي    بر مباحث نظري، بايـد از لحـاظ عملـي نيـز تقويـت شـوند و از نزديـك، رسـانه                     
ـ  ي درسي درصد از واحدها   60 ،در نتيجه . ندكنبرودكست را درك     صـورت نظـري و     ه   ب
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هاي مهارتي مـديريتي و اسـتفاده         كارگاه. شوند  صورت عملي ارائه مي   ه  بديگر  درصد   40
جمله مواردي هستند كه در تقويت دانـش و          كارآزموده، از و  تجربيات مديران مجرب    از  

  .رسند به نظر ميعنوان واحدهاي عملي مفيد ه اطالعات دانشجويان ب
 رشـته   ادبيات غني و مفيد در زمينـه نبودنيز  كافي و فقدان توليد دانش بومي  به دليل   

 بايد هـم    ياد شده ويزيوني، گرايش    تل ـمديريت رسانه و همچنين گرايش مديريت راديو      
 درصد از فرصت تحـصيلي     70. دشوصورت پژوهشي ارائه    ه  صورت آموزشي و هم ب    ه  ب

د شـو صورت پژوهشي ارائه    ه  بايد ب آن  درصد   30صورت آموزشي و    ه   گرايش بايد ب   اين
در  .تا دانشجويان با تحقيق در اين حوزه بتوانند دانش مـورد نيـاز خـود را توليـد كننـد                   

 تلويزيون و مطالعـه بـر روي        ـمسائل مديريتي راديو   باره به سمينار در   ،رد پژوهشي رويك
  .شود سيما وجود دارد، تأكيد مي و موارد و مسائلي كه بويژه در سازمان صدا

  :عبارتند ازمواد امتحاني پيشنهادي براي آزمون ورودي دوره 
  3 دانش مديريت با ضريب .1
  3جمعي با ضريب هاي ارتباطات   مفاهيم و نظريه.2
  2 آمار و روش تحقيق علوم اجتماعي با ضريب .3
  2 دانش مسائل روز با ضريب .4
  3 زبان انگليسي عمومي و تخصصي با ضريب .5

  شدگان شرايط پذيرفته

سيما باشند   و دانشجويان پذيرفته شده در اين گرايش، چنانچه از مديران و كارمندان صدا           
 از اولويت و امتياز     ، باشند آن را داشته  ا مشاغل مربوط به     يا حداقل سابقه كار در رسانه ي      

  .شوند اي برخوردار  ويژه

  طول دوره

مدت آموزش كارشناسي ارشد مديريت رسانه با گرايش مديريت راديوـ تلويزيوني، حـداقل             
  .شود  سال پي در پي در نظر گرفته 3 سال و حداكثر 2
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  نامه پايان

آن  ه البتـه نمـر  ؛دشـو  ارائه   جداگانه بايد   بلكه باشد   نامه نبايد جزء دروس تخصصي     پايان
  .شود  لحاظ ميگيري معدلدر 

  نحوه ارزشيابي دوره

مهـم   معيـار    به عنوان دو  نامه و آزمون جامع،       در الگوي مطلوب دوره مديريت رسانه، پايان      
بنـابراين، بـراي ارزشـيابي دوره مـديريت         . اند  شده در نظر گرفته  براي سنجش و ارزشيابي     

  .نامه و آزمون جامع، ارائه شود كيبي از پايانديوـ تلويزيوني، بايد تررا

  دروس دوره

دروس مناسب رشته مديريت رسانه، با گرايش مديريت رايوـ تلويزيوني بـه شـرح زيـر       
  :شود پيشنهاد مي

   ارتباط جمعيـ
   روش تحقيقـ
  هاي ارتباطي  فناورياي بر   مقدمهـ
  نياز  زبان پيشـ
  هاي راديو و تلويزيون ايند توليد پيام آشنايي با فرـ
   مديريت عموميـ
  برد آمار در علوم اجتماعير كاـ

شـود بـه      تلويزيوني پيشنهاد مـي    ـدروس اختصاصي كه براي گرايش مديريت راديو      
  : زير استشرح 
   افكار عموميـ
   مديريت منابع انسانيـ
  ريزي و سياستگذاري ارتباطات  برنامهـ
  فتار سازماني مديريت ارتباط و رـ
  هاي مديريت اسالمي  نظريهـ
   مديريت خبرـ
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  ريزي محتوايي در رسانه  برنامهـ
  اي هاي رسانه  سمينار مسائل مديريت و سازمانـ
   اقتصاد رسانهـ
  شناسي رسانه  جامعهـ
   مديريت استراتژيكـ
   فلسفه رسانهـ
  شناسي رسانه  روانـ
   زبان تخصصيـ

شود به شرح     تلويزيوني پيشنهاد مي   ـيريت راديو دروس اختياري كه براي گرايش مد     
  :زير است

  الملل ارتباط جمعي  حقوق بينـ
   مديريت تبليغاتـ
   مديريت توليدـ
  اي  طراحي چند رسانهـ
   رسانه و سياست فرهنگيـ
  هاي انتقادي در ارتباط جمعي  نظريهـ
  اي  بازاريابي خدمات رسانهـ
   تحليل مخاطبـ
   ميان فرهنگيالملل و  ارتباطات بينـ
  شناسي  نشانهـ

  گيري بحث و نتيجه

 ،با توجه به پيچيدگي و سرعت تغييرات جوامع بشري، نهادهاي موجود در هـر جامعـه                
ـ         از طـور مـداوم خـود را در تعامـل بـا        ه  جمله نظام دانشگاهي، بايد براي بقاي پويايي، ب

ط و تحـوالت آن،   با كسب آگـاهي روزآمـد از محـي        نيزها    تغييرات قرار دهند و دانشگاه    
 يكي از عناصر مهـم نظـام        .هاي موجود مجهز سازند     خود را به قدرت تطبيق با پيشرفت      

 بدون ترديـد در توفيـق يـا         كه تطبيق با تحوالت، برنامه درسي است        برايآموزش عالي   
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اي ايفـا     كننـده  نقش كليدي و بسيار تعيـين     آموزش عالي    مؤسسات   ها و   دانشگاهشكست  
نماي ميزان پيـشرفت و انعكاسـي از          برنامه درسي، آينه تمام    ،تر  روشنعبارت  ه  ب. كند  مي

 فتحـي   ،زاده  خاقـاني  (اسـت ها به نيازهاي در حال تغييـر جامعـه            پاسخگو بودن دانشگاه  
  ).1387 واجارگاه،

رشـته و حقيقـي كـردن اهـداف، از          ايـن   گـرايش از    تعـدادي    ايجـاد    به اين ترتيب،  
در تحليل دروس پيشنهاد شده     . ارائه شده است   پژوهش حاضر  كه در    استراهكارهايي  

 ذكر است كه در دروس جبراني دوره كارشناسـي ارشـد     شايانعنوان الگوي مطلوب،    ه  ب
اين تعداد زيـاد    . است واحد   24 عنوان درس طراحي شده كه معادل        12 ،مديريت رسانه 

 بـا . دهـد   دروس جبراني، بيش از يك ترم تحصيلي دانشجو را به خـود اختـصاص مـي               
و نـه  است  نه الزم ،شود كه ارائه اين تعداد درس      نگاهي به سرفصل دروس، مشاهده مي     

توان از تعداد و حجم آنها كاست و هـم بـا        با تجديد نظر در اين دروس، هم مي       . منطقي
 غني كردن و مرتبط كردن محتواي اين دروس با دروس اختـصاصي و اختيـاري در هـر             

 كمتر رشته دانشگاهي در كشور وجـود        ، مثال براي. چه مفيدتر شدن اين عناوين كوشيد     
. دارد كه در مقطع كارشناسي آن، درس آشنايي با كامپيوتر و اينترنت ارائـه نـشده باشـد                 

 هـيچ كـدام از      اسـت كـه بـا     هاي مختلـف آن       الملل و نظريه   درس روابط بين   مثال ديگر 
 آيـين  نـد مان يايـن مطالـب در مـورد دروسـ      . اهداف طراحي شده رشته سازگار نيـست      

  .نگارش فارسي، شناخت هنرهاي نمايشي و بنيادهاي علم سياست نيز صادق است
 ارائـه شـده     پـژوهش  تلويزيوني در ايـن      ـدر الگويي كه براي گرايش مديريت راديو      

 كـاهش  واحـد    10و تعداد آنهـا بـه       شده  نياز، حذف     حجم زيادي از دروس پيش     ،است
 كـه در جمـع واحـدها بـه حـساب            اسـت يـاز   ن البته دو واحد آن، زبان پيش     . يافته است 

 ضـمن جبـران كمبـود       ،ندشـو اين دروس اگر با محتواي مفيد طراحي و ارائـه           . آيد  نمي
. كننـد   ان را اشغال مـي    آندانش و اطالعات دانشجويان، زمان كمتري از فرصت تحصيلي          

شـود كـه يـا        در مطالعات تطبيقي اين رشته در كشورهاي مختلف ديگر نيز مشاهده مـي            
  .استتعداد آنها بسيار كم و يا  كنند وس جبراني ارائه نميدر

 و منطبـق بـا اهـداف        مناسبيكي از مسائل مهم در دروس تخصصي، ارائه محتواي          
هـاي يـك دانـش را     اگر دروس نتوانند تمام جنبه   . استطراحي شده و مورد نياز جامعه       

. نخواهنـد داشـت   يي الزم را    ا، منتقل كننـد، كـار     است خاص   يكه غايت آن، تحقق هدف    
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 چنـان كـه   شـود     اكنون اين مورد در دروس اختصاصي به وفـور يافـت مـي             هممتأسفانه  
  . كرده استفراهم و دانشجويان اين حوزه را ستادانمقدمات نارضايتي ا

 تـر گفتـه     پـيش گونه كـه     يكي از عوامل بروز چنين مشكالتي در شرايط فعلي همان         
در و   واحـد طراحـي شـده        32ست كه در    شد، هدفگذاري وسيع رشته مديريت رسانه ا      

ايـن  هـايي از    ايجاد گرايش  خصوصدر اين   . اين دوره، دسترسي به آن غير ممكن است       
 ارائـه شـده     پـژوهش حاضـر    كـه در     استرشته و حقيقي كردن اهداف، از راهكارهايي        

رسد اگر به طور جدي در مورد آن بحث نشود در آينـده                موردي كه به نظر مي      اما است
خواهد داشت، بحث چيـنش درسـت   در پي   و دانشجويان    تادان براي اس  تي را كالنيز مش 

هـاي تعريـف شـده و طراحـي محتـواي منطبـق بـا                 دروس بر اساس اهداف و گـرايش      
 جـا دارد  كـه  شـود   مربـوط مـي   نوپا بودن ايـن رشـته       به   ، از اين مشكل   بخشي. آنهاست

مفـصل و  هـاي   پـژوهش ي ريـزي آموزشـ    هاي برنامه    خبره در اين حوزه و حوزه      ستادانا
  .انجام دهنددر اين زمينه مبسوطي 

 استادان رشته مـديريت رسـانه از اسـتادان رشـته مـديريت يـا ارتباطـات                  از آنجا كه  
شود و اين مباحث آن گونه كـه          هستند، محتواي دروس بر اساس تخصص آنان ارائه مي        

ايـن مـشكل   . اند اد نكردهافزايي الزم را ايج اند و هم  بايد و شايد با يكديگر ممزوج نشده      
  .نيز جز با پژوهش در حوزه مديريت رسانه و توليد دانش بومي و انبوه، حاصل نخواهد شد

يكي از موارد قابل ذكر، كم بودن تعداد واحدهاي درسي اختصاصي در ايـن برنامـه                
برخالف دروس جبرانـي و اختيـاري كـه تعـداد زيـادي از واحـدها را بـه خـود                   . است

، تعداد واحـدها  نامه را جدا كنيم اند، در دروس اختصاصي اگر واحد پايان  اختصاص داده 
 اضافه شدن دروس تخصصي بـا توجـه         ، بنابراين .رسد كه بسيار كم است       عدد مي  23به  

  .رسد به اهداف طراحي شده، قابل قبول به نظر مي
 تلويزيـوني ايـن موضـوع لحـاظ         ـدر دروس پيشنهادي براي گرايش مديريت راديو      

 تعداد آنها بدون احتـساب واحـد        چنان كه و دروس اختصاصي افزايش يافته است       شده  
  . واحد رسيده است32نامه و زبان تخصصي به  پايان

 حاضـر بـراي گـرايش مـديريت         پژوهشروشي كه در انتخاب دروس تخصصي در        
 تلويزيوني به كار گرفته شده است، بر اين اسـاس بـوده كـه از طريـق مطالعـات                    ـراديو

هاي اصلي اين گرايش شناسايي و سپس بـر اسـاس              و از ديدگاه خبرگان، حوزه     تطبيقي
  . استشده ها، دروس مرتبط استخراج گرديده  آن حوزه
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البته بايد در نظر داشت تعدادي از دروس تخصصي كه براي ايـن گـرايش پيـشنهاد                 
وجـود  ند و ادبيات غني در مورد آنهـا     هست رسانه   ه از دروس مهم و جديد حوز      ،اند  شده

 نه تا به حال در دروس اين رشته در ايـران،            ،شناسي رسانه   بحث روان  ، مثال براي. ندارد
 به زبان فارسي در مورد آن توليد شده         كم  دستوجود داشته است و نه اطالعات زيادي        

، خبرگـان و پژوهـشگران ايـن حـوزه بـا تحقيـق و       سـتادان  كـه ا جا داردبنابراين  . است
 ايـن دروس، منــابع و مطالـب مفيــد و جديـدي بــراي    هـاي اصــلي  شناسـايي سرفــصل 

  .دكنندانشجويان توليد يا ترجمه 
نامـه از دروس      از مواردي كه خبرگـان بـر آن تأكيـد دارنـد، جـدا شـدن واحـد پايـان                   

  .اختصاصي و ارائه شدن جداگانه آن است اما نمره آن بايد در معدل كل دوره لحاظ شود
، سـويي از  . س تخصصي، از دو جنبه اهميت دارد      نامه از درو   تفكيك و استقالل پايان   

افزايـد و اعتبـار       نامه به عنوان يك درس پژوهشي، به اهميت آن مي          جدا ارائه شدن پايان   
تـوان در دروس    ديگـر بـه جـاي آن مـي    سـوي  از  و بخـشد   اي بـه ايـن درس مـي         ويژه

 ديگر   ارائه دروس مهم    را براي   فضا ، را گنجاند و در حقيقت     ياختصاصي، دروس ديگر  
  .دفراهم كردر دروس اختصاصي 

 تعداد زيـاد دروس    ،شود   نگاه اول به دروس اختياري به ذهن متبادر مي         باموردي كه   
 واحـد  37 عنـوان درس بـه ارزش   15حـدود  بـه  طراحي شده براي اين بخش است كه     

. گذراند  واحد را با نظر گروه مي    5 درس معادل    2تر اينكه دانشجو فقط       د و جالب  رس  مي
توانـد    ن حجم زياد از دروس كه دانشجو نه اختياري در انتخـاب آنهـا دارد و نـه مـي                   اي

عمل داراي كارايي نيست و نياز به تجديـد نظـر   در  عنوان از آنها را بگذراند،    2بيشتر از   
دروس محتـواي    كـه در مـورد        گفتـه    پـيش  مطالـب هـم   عـالوه بـر اينكـه       . جدي دارد 

  .شود ميث همپوشاني مطالب مطرح  بح و هماختصاصي در اينجا صادق است
، هم از حجم دروس اختياري كاسته شـده و          پژوهشدر الگوي پيشنهاد شده در اين       

. صورت تخصصي طراحي شوند   ه  كه دروس، مرتبط با گرايش و ب      است  هم تالش شده    
 خبرگان بازنگري و باز تعريف شـوند  از سويهاي اين دروس نيز بايد  محتوا و سرفصل  

  . باشندبرخوردارالزم بر اساس گرايش جديد تعريف شده، يي ا كار ازتا
شود و در دروس اختصاصي       ندرت ديده مي  ه  از مواردي كه در برنامه دروس دوره ب       

 ه دور هدر حقيقـت در برنامـ     . است دروس و واحدهاي عملي      خورد،  به چشم نمي  اصالً  
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ـ     ـ     ه  مديريت رسانه، مباحث ب نـدن  صـورت نظـري ديـده شـده و از گنجا          ه  طـور كلـي ب
  .واحدهاي عملي در برنامه و بويژه در دروس اختصاصي اجتناب شده است

 د ون مباحث بايـد نظـري باشـ    ،يك ديدگاه معتقد است كه در مقطع كارشناسي ارشد        
تـوان گفـت كـه     در پاسخ به اين استدالل مـي  .  نيست يدرستكار   واحدهاي عملي    تعيين

، امـا ايـن     هـستند  بيشتر نظري     مباحث ا،درست است در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتر       
طع كارشناسـي و    ا مق دركند كه     هاي تحصيلي صدق مي      رشته  آن دسته از   مطلب در مورد  

 با محيط و مباحث عملي آشنا شود و در كنار دروس             است  دانشجو توانسته  آنهاكارداني  
 رشته مديريت رسانه، از مقطع كارشناسي ارشـد         اما .بياموزند نيز    را  دروس عملي  ،نظري

 كـه  بايد شرايطي مهيا شـود  ،بنابراين.  قبلي نداشته استهاندازي شده و سابق در ايران راه  
 واحدهاي عملي در كنار موارد نظري، دانش و اطالعات خود           گذراندندانشجو بتواند با    

 محـيط كـار را درك نكنـد    فـردي بويژه در بحث مديريت كه تا  . را در عمل نيز بيازمايد    
  .انش نظري به نتيجه مطلوب دست يابدتواند صرفاً با د نمي

 تبـديل   يـا دانشجو بايد فرصت كار كارگاهي و عملي و فرصت تبديل نظر به عمـل               
 در حـد نظـر      تـوان   مديريت را نمي  . داده، اطالعات، دانش و ذهنيت به عمل را پيدا كند         

  نزديك بايد به فهم دقيقـي از آن رسـيد و در  هيكي از مواردي كه در مشاهد    . نگه داشت 
شـود، واحـدهاي عملـي بـراي شـناخت             مي به آن توجه   مديريت   هحال حاضر در حوز   

  .، كه در برنامه درسي رشته مديريت رسانه وجود ندارداستوضع موجود 
 كه برنامـه   است تلويزيوني، پيشنهاد شدهـ، در گرايش مديريت راديو  پژوهشدر اين   

آمده در ايـن بخـش، اكثـر       هاي    طبق استدالل .  عملي ديده شود   ـ صورت نظري ه  درسي ب 
 درصـد  40صورت نظـري و     ه  درصد از دروس دوره ب     60بهتر است   خبرگان معتقدند كه    

در برانگيـز باشـد امـا        شـايد در ابتـدا تعجـب       ينگـاه چنين  . صورت عملي باشد  ه   ب آنها
. است مديريت و آن هم مديريت رسانه        ه اهميت كار عملي در حوز     هدهند  نشان حقيقت،

طور مستقيم با مباحث عملـي در رسـانه درگيـر نـشود، بـه             ه  كه دانشجو ب  زيرا تا زماني    
  .يابد  دست نميالزم در اين زمينهشناخت و فهم 

هـاي مهـارتي مـديريتي، دعـوت از           كارگـاه برگزاري   مواردي همچون    ،در اين زمينه  
 انتقال تجربيات بـه دانـشجويان و كـارآموزي    براياي مجرب و كارآزموده   مديران رسانه 

  .دشو  تلويزيون پيشنهاد ميـاي بويژه راديو هاي رسانه محيطدر 
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يكي از مواردي كه پژوهشگران در طراحي برنامه درسي مديريت رسانه بر آن تأكيـد     
 دانـش انباشـته در   نبـود .  ايـن برنامـه اسـت   بهكنند، اضافه كردن واحدهاي پژوهشي     مي

و هنجارهاي كشور ايران و     حوزه مديريت رسانه و بويژه دانش بومي متناسب با فرهنگ           
  .هاي آن، از داليل ذكر شده بر اين مدعاست رسانه

 وجـود   داده شـده،  نامه به عنوان موضوع پژوهش در برنامه قـرار           چند واحد پايان   هر
براي دستيابي بـه ايـن مهـم        . رسد  هاي آن ناكافي به نظر مي       آن براي اين رشته و گرايش     

پژوهـشي طراحـي كـرد تـا دانـشجويان ضـمن        صورت  ه  هايي را ب    بايد واحدها و درس   
تحصيل و فراگيري موارد آموزشي، همزمان به كار پژوهشي نيـز بپردازنـد و بـا ارتبـاط                  

سيما كه تنها رسانه مجـاز برودكـست در كـشور محـسوب              و مستمر با بدنه سازمان صدا    
  .دهاي كيفي به دانش بومي در اين زمينه دست يابن شود، بتوانند از طريق پژوهش مي

هاي بـزرگ پژوهـشي       اندازي اين رشته در ايران تاكنون طرح        چه بسا اگر از زمان راه     
ــر ــشتر حــوزه در جهــت شــناخت ه ــويهــاي  چــه بي ــشي آن، از س  واحــدهاي پژوه

شـد،   ا مـي رهاي مجري اين رشته در كشور و با كمك دانشجويان اين رشته اجـ    دانشكده
گرديد، دانش بيشتري      مي برطرف و    فعلي مشخص  هضمن اينكه به مرور، ايرادهاي برنام     

 ناكارآمـدي رشـته مـديريت    ه و دغدغـ  گرفـت   مـي نيز نسبت به امروز، در دسترس قرار        
  .كرد  و دانشجويان را نگران نميتادانرسانه در حال حاضر اس

توان با گنجاندن واحدهاي پژوهشي بيشتر در برنامه درسي اين رشـته از          مي ،بنابراين
 تلويزيـون،   ـمـسائل مـديريتي راديوـ     زمينـه   سمينار در   زاري  برگطريق مواردي همچون    

بـارتر   چـه پـر     هر ، به سيما و مطالعات موردي و استفاده از تجارب مديريتي سازمان صدا        
اين مـوارد و دروس در الگـوي مناسـب دوره،           . شدن برنامه درسي اين رشته كمك كرد      

  .و مد نظر قرار گرفته استشده معرفي 
 تلويزيـون بـه شـكل عمـومي و بـا      ـ راديوـ ه اينكـه رسـان  هسـط در كشور ايران به وا 

شود، به بحث اقتصاد رسانه به طور جدي پرداخته نشده و بـه         درآمدهاي دولتي اداره مي   
 قـرار نگرفتـه   توجـه  اين بحـث مـورد  تبع آن، در برنامه درسي رشته مديريت رسانه نيز          

هـاي مختلفـي از       نه جنبـه   اين نكته الزم است كـه اقتـصاد رسـا           اما در نظر داشتن    .است
 درك و شـناخت  ،بنـابراين . دهـد  اي و توليدات آن را تحت تأثير قرار مـي           سازمان رسانه 

 صرف اينكـه درآمـد رسـانه    است و بهها ضروري  كامل شرايط اقتصادي حاكم بر رسانه     
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 ،شـود    تلويزيون در كشور ايران از طريق درآمدهاي دولتي و عمـومي تـأمين مـي               ـراديو
  .پوشي كرد از بحث اقتصاد رسانه چشمتوان  نمي

هـاي تلويزيـوني و راديـويي         سيما و ايجاد و توسعه شـبكه        و  سازمان صدا  گسترشبا  
 ي، دولـت قـادر نخواهـد بـود تمـام           كنـوني   فـضاي مجـازي و ديجيتـال       بويژه ،مختلف

. رسـد    منطقـي هـم بـه نظـر نمـي          هر چند چنين كـاري    هاي سازمان را تأمين كند        هزينه
در حـال   . بـر عهـده بگيـرد     هاي مـالي خـود را         هزينهتأمين   سازمان بايد بتواند     ،بنابراين

 از طريق همكاري بـا      ي سازمان به دو طريق، يكي از طريق جذب آگهي و ديگر           ،حاضر
 بايـد    مـدير رسـانه   . كنـد   هاي ديگر و كارهاي مشاركتي، اين درآمد را حاصل مي           سازمان

  .ن منابع حداكثر سود را ببرداي و چگونه از كندبداند كه منابع را چگونه فراهم و فعال 
 تلويزيون در ايران به ايـن شـكل بـاقي           ـاز طرفي ممكن است وضعيت رسانه راديو      

 فعاليـت پيـدا   ههاي برودكـست خـصوصي، اجـاز        نماند و در آينده با تغيير قانون، رسانه       
لي در نظـر گرفتـه   هاي اص  ترتيب، اقتصاد رسانه بايد به عنوان يكي از حوزه    ه اين ب. كنند
اكثريت خبرگان، در اين تحقيق وجـود چنـين مبحثـي را اساسـي دانـسته و عـدم                   . شود

  .دانند وجود آن در برنامه درسي را، ضعف برنامه مي
در الگوي مناسب دوره، از آنجا كه متقاضي اين رشته بايـد انـساني مطلـع در مـورد                   

زم اسـت كـه ميـزان اطالعـات از           خود از ابعاد گوناگون باشـد، ال       همسائل پيرامون جامع  
  . امتحاني دانش روز مورد تحقيق و سنجش قرار گيردهطريق ماد

 دو مـالك و معيـار     ،نامه و آزمون جامع    در الگوي مناسب دوره مديريت رسانه، پايان      
  . ندا مهم سنجش و ارزشيابي دوره قلمداد شده

توانـد بـه عنـوان      مـي نامه گفته شـد، ايـن درس    در مورد پايان   تر  پيش كه    گونه همان
هـاي مهـم ارزشـيابي قـرار        هاي انجام شده در طول دوره، يكي از مـالك           برآيند پژوهش 

ـ اي بـراي آن قا      از اين طريق دانشجويان نيز اهميت ويژه      . گيرد شـوند و بـه كـار         ل مـي  ئ
  .دهند پژوهشي بها مي

ي هاي دانـشجويان دوره نيـز يكـي از بهتـرين مـوارد، برگـزار                براي سنجش آموخته  
  .هست كه مورد تأكيد و تأييد خبرگان نيز استآزمون جامع 

تـوان    با بررسي وضعيت موجود رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد مـي            
 جـدي و اساسـي در برنامـه درسـي           يتغييراتبه  به اين نتيجه رسيد كه در شرايط فعلي،         
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 طراحـي شـده اسـت،       رشـته ايـن   با توجه به اهدافي كه بـراي        .  نياز است  ياد شده رشته  
روشـن  با اندكي تأمـل     . دست يافت مورد نظر   به اهداف   كنوني  توان با برنامه درسي       نمي
هـاي مختلـف، جـاي      در زمينـه هـاي حاصـل    كه با توجه به تغييرات و پيشرفت       شود  مي

  .بسياري از دروس در برنامه درسي اين رشته خالي است
 از مديريت رسـانه بـا نـام      جديد و تخصصي   ي ضمن معرفي گرايش   پژوهش،در اين   

 و راهكارهـايي در     فعلي عنوان  ه تلويزيوني، تالش شد نقاط ضعف برنام      ـمديريت راديو 
  .جهت رفع آنها ارائه شود

ايجاد يك گرايش جديد و تخصصي از مديريت رسانه و اهداف طراحي شده بـراي               
 چنـين امـري    البتـه . تواند در روزآمد شدن و كارآمد شدن اين رشته مـؤثر باشـد              آن، مي 

بـا   مديريت رسانه با عزم جدي و هشود مگر آنكه خبرگان و پژوهشگران حوز   ميسر نمي 
بـه   ارائه محتواي مفيـد و مطالعـه بـر روي دروس،             ، در جهت  توليد دانش در اين زمينه    

  .هايي تالش كنند بهتر شدن چنين گرايشهر چه  منظور
  : شود  زير ارائه ميبه شرح آينده پيشنهادهايي هاي براي پژوهش ،ضمندر 

 به اين موضوع مهم پرداخته شود كه جايگاه واقعـي رشـته مـديريت رسـانه                 ابتدا .1
كـدام يـك   ميان رشته مشخص شود كه در اين  هاي مختلف     كجاست و با شناسايي جنبه    

  .مانند آن تدريس شود مديريت، ارتباطات يا هاي دانشكدهاز 
د در  شـو   هاي رسانه، پيـشنهاد مـي       مه عرصه  در ه  فناورانههاي     با توجه به پيشرفت    .2

هاي جديد از رشته مديريت رسـانه نظيـر گـرايش مطبوعـات و                 ايجاد گرايش  خصوص
  .مانند آن تحقيق شود

 ادبيـات غنـي و دانـش        نبـود  با توجه به جديد بودن ميان رشته مديريت رسانه و            .3
 با نيازهـا و     هانطباق آن د در مورد محتواي دروس و ا      شو  مي پيشنهاد   ، رشته  اين انباشته در 

  .اهداف طراحي شده تحقيق شود
 و طراحـي    سيما و فرهنـگ حـاكم بـر آن          و  درباره شناخت هنجارهاي رسانه صدا     .4

  . انجام شودهايي پژوهشا محتواي دروس بر اساس آنه
هاي اصلي رشته مديريت رسانه، مديريت و ارتباطات هـستند،            با توجه به اينكه پايه    . 5

افزايي و ممزوج شـدن مباحـث ايـن دو حـوزه بـه                شود در مورد چگونگي هم     پيشنهاد مي 
  . صورت گيرداي، پژوهش و بررسي مطلوب منظور توليد محتواي مناسب و ميان رشته
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