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امکان سنجی اجرای رشته مدیریت رسانه مقطع 
کارشناسی ارشد در قالب گرایش های تخصصی 

از دیدگاه خبرگان و متخصصان

چکیده
دانشگاه های  در  ارشد  کارشناسی  در مقطع  رسانه  رشته مدیریت  راه اندازی  از  از یک دهه  بیش  که  کنون  ا
ایران می گذرد، نیاز به آسیب شناسی این رشته از سوی دانشجویان و اساتید و خبرگان این حوزه بیش از پیش 

احساس می شود.
از دیدگاه متخصصان  با استفاده  کیفی است، تالش شده به روش دلفی،  که یک مطالعه  در این پژوهش 
مدیریت  رشته  گرایشی شدن  اجرای  امکان  موجود  وضعیت  تحلیل  کمک  به  رسانه  مدیریت  حوزه  خبرگان  و 
گیرد. دیدگاه های خبرگان شرکت کننده در این تحقیق  کارشناسی ارشد مورد نقد و بررسی قرار  رسانه در مقطع 
کثرًا دارای سابقه اجرایی در مدیریت رسانه های مختلف هستند از  که از اساتید باسابقه، دانش آموختگان برتر و ا
گرفته است.  کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار  گردآوری شده و طبق اصول تحقیقات  طریق مصاحبه و پرسشنامه 
گردیده است. روایی تحقیق نیز  گردآوری  کتابخانه ای، اطالعات تکمیلی  هم چنین از طریق مطالعات تطبیقی و 

به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأیید شده است.
با توجه به تأیید لزوم بازنگری در برنامه درسی رشته توسط خبرگان، ایشان با عنایت به عدم استقبال در 
تأثیرات  و  تکنولوژی  پر شتاب  تغییرات  هم چنین  و  کشور  رسانه های  در  رشته  این  دانش آموختگان  به کارگیری 
از  هدف  هم چنین  می دانند.  ضروری  را  رسانه  مدیریت  رشته  گرایشی شدن  بشر،  حیات  در  رسانه ها  روزافزون 
که به تحقیق در زمینه مسائل و مشکالت مدیریت  کارشناسان و متخصصانی  گرایشی شدن رشته مذکور تربیت 
راهبری  و  اداره  برای  کادرسازی  و  متخصص  رسانه ای  مدیران  تربیت  نیز  و  بپردازند  گون  گونا رسانه های 
ارتباط  شد.  معرفی  جدید  گرایش های  ایجاد  برای  مبنا  بهترین  ع  رسانه  نو نیز  شد.  عنوان  مختلف  رسانه های 
گام های اجرایی مورد  گرایشی شدن و حل مشکالت موجود رشته، راهکارهای اجرای موفق، چالش ها و  اجرای 
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه  گرفتند. در پایان پیشنهادهایی در زمینه چگونگی اجرای  بررسی و مداقه قرار 

گردیده است. و پیشنهادهایی جهت انجام تحقیقات آینده ارائه 

کلیدی:  واژگان 
گرایش، مدیریت رسانه. کارشناسی ارشد،   تکنیک دلفی، 

 دکتر طاهر روشندل اربطانی ▪
دکترای مدیریت رسانه و دانشیار دانشگاه تهران
arbatani@ut.ac.ir

ابوذر محمد هاشمی ▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
a.m.hashemi@ut.ac.ir



146

مقدمه
ایران  دانشگاه های  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  رسانه  مدیریت  رشته  راه اندازی  از  دهه  یک  از  بیش  که  کنون  ا
احساس  حوزه  این  خبرگان  و  اساتید  و  دانشجویان  سوی  از  رشته  این  درسی  برنامه  و  اهداف  ارزیابی  به  نیاز  می گذرد، 
گرایش های جدید این رشته شدیدًا محسوس است. بازنگری و رفع نواقص به نظام آموزش  می شود. هم چنین لزوم ایجاد 
کارآمدتری به تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای  کمک می کند تا با سرعت بیشتر و به صورت  کشورمان  عالی 

انجام امور مدیریتی رسانه ها اقدام نماید.
کاری خود آموزش های تخصصی الزم را ندیده باشند، نمی توان انتظار  که افراد برای مسئولیت ها و وظایف   تا زمانی 
کلیه بودجه ها، نیروی انسانی و امکانات  که نیروی انسانی تربیت شده جوابگوی نیازهای سیستم باشد. در نتیجه  داشت 
کمبودهایی است  کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دارای ضعف ها و  هزینه شده از دست خواهد رفت. وضعیت فعلی دوره 

کرده و در صدد رفع آن ها برآمد. که باید هرچه زودتر آن ها را شناسایی 
کجای دنیا برای اداره خود به آن محتاج است.  که هر سازمانی در هر  کارآمد نیازی است  نیروی انسانی متخصص و 
هر سازمانی برای نیل به اهداف خود نیازمند یک استراتژی مشخص برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مذکور است. از 
که در جامعه یا سازمان وجود دارد، انسان به عنوان نیروی انسانی در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.  میان همه عواملی 

)میرکمالی، 1385(
که فقدان هر یک از اجزای سازمان مثل تکنولوژی و منابع مالی، قابل ترمیم و  هرسی و النچارد )1972( می گویند 

کوتاه جبران پذیر نیست. جبران است، ولی فقدان انسان قابل جبران نیست و یا حداقل در زمانی 
با پیشرفت و رشد سریع سازمان های رسانه ای و تکنولوژی های ارتباطی، مدیریت بر این سازمان ها و هدایت بهینه 
آن ها مستلزم برخورداری از دانش باال در ارتباط با آن ها است. سازمان های رسانه ای با داشتن ویژگی منحصربه فرد خود 
در مقایسه با سازمان های بزرگ، نیاز به مدیریتی متفاوت پیدا می کنند. )برقی، روشندل، فرهنگی، 1383( بالطبع هرچه 
دانش مدیریتی در این زمینه تخصصی تر باشد، دستیابی به اهداف سازمان بیشتر میسر می شود. این مهم زمانی به دست 
کارآمد در این زمینه را هرچه بیشتر و بهتر تربیت نماید. در این جهت علم مدیریت  که هر جامعه ای بتواند نیروی  می آید 

رسانه به عنوان یک رشته تخصصی در دانشگاه های مختلف جهان راه اندازی شده است.
که محصول تخصصی شدن رشته مدیریت و یک علم میان رشته ای است، در سال 1381 در ایران  مدیریت رسانه 
کارشناسی ارشد در دانشگاه صدا و سیما )دانشکده صدا و سیما( بنیان گذاری شد و پس از آن دانشگاه تهران  در مقطع 
آزاد  و دانشگاه  تهران  کردند. هم چنین دانشگاه  تربیت دانشجو  به  این رشته شروع  نیز در  و دانشگاه عالمه طباطبایی 
از پیوند  که  تربیت می کنند. مدیریت رسانه میان رشته ای است  اسالمی در مقطع دکتری رشته مدیریت رسانه دانشجو 
دو رشته ارتباطات و مدیریت به وجود آمده است. در حال حاضر این رشته در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان 
گروه  در  سیما  و  صدا  دانشگاه  در  رشته  این  هرچند  است،  گردیده  منظور  اجتماعی  ارتباطات  علوم  گروه  زیرمجموعه 

گروه مدیریت جای دارد. ارتباطات و در دانشگاه تهران و عالمه طباطبایی در 
با توجه به این تفاوت ها و با نگاهی به وضعیت موجود این رشته و وجود تعارض در برنامه درسی این رشته با نیازها 
و اهداف مورد انتظار و هم چنین عدم تطابق با نیازهای رسانه ها و مهم تر از همه عدم بررسی جدی الگوی برنامه درسی 

کنون، لزوم یک بازنگری به شدت احساس می شود. این رشته از زمان راه اندازی در ایران تا
با توجه به اهمیت سازمان های رسانه ای و محیط »پیچیده«، »متغییر« و »نامطمئن« این گونه سازمان ها، تطبیق و 
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گرایش های تخصصی مدیریت رسانه چون مدیریت رادیو و  به روزرسانی اهداف و برنامه درسی، هم چنین ضرورت ایجاد 
تلویزیون، مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های الکترونیک و... جهت تربیت نیروی متخصص متناسب با نیازهای این 

رسانه ها مشهود است.
متفاوت  درس های  محتوای  با  باید  رسانه  مدیریت  رشته  مختلف  گرایش های  در  متخصص  فرد  یک  که  آن جا  از 
ولی مرتبط با سازمان رسانه ای خود آشنایی داشته باشد، جای خالی برخی از دروس در برنامه درسی این رشته احساس 
که مدیریت رسانه محصول تخصصی شدن علم مدیریت است، تخصصی تر شدن این رشته و ایجاد  می شود. هم چنان 
تحقیقات  کفایت  عدم  به  توجه  با  و  می نماید  ضروری  نیز  رسانه ها  مدیریتی  نیازهای  به  توجه  با  مختلف  گرایش های 

ع این تحقیق است. پیشین، موضو
گرایش های  قالب  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  رسانه  مدیریت  رشته  اجرای  امکان سنجی  پژوهش  این  اصلی  هدف 

تخصصی از نظر خبرگان و متخصصان است. موارد زیر به عنوان اهداف فرعی مدنظر بوده است:
کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه با توجه به نقاط ضعف. 1. بررسی لزوم بازنگری در دوره 

2. بررسی ضرورت ایجاد گرایش های مختلف رشته مدیریت رسانه با رویکردهای مختلف با توجه به گستردگی عرصه 
رسانه ها.

کارشناسی ارشد. گرایش های مختلف رشته مدیریت رسانه در مقطع  3. بررسی امکان ایجاد 
گرایش های مختلف رشته مدیریت رسانه با توجه به تقسیم بندی های مختلف رسانه ها و  4. بررسی اهداف ایجاد 

کارکردهای آن ها.
کارشناسی ارشد. گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در مقطع  5. بررسی چالش های 

6. گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه های خبرگان حوزه مدیریت رسانه در مورد راهکارهای توفیق اجرای گرایشی شدن 
کارشناسی ارشد. رشته مدیریت رسانه در مقطع 

کارشناسی ارشد. گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در مقطع  گام های اجرای  7. بررسی 
گرایشی شدن و حل مشکالت موجود رشته مدیریت رسانه. 8. ارتباط اجرای 

بررسی پیشینه
کارشناسی ارشد در قالب  که به امکان سنجی اجرای رشته مدیریت رسانه مقطع  تا به حال هیچ تحقیقی به این نحو 
ع،  گرایش های تخصصی در ایران پرداخته باشد به طور رسمی منتشر نشده است. تنها می توان از حیث مشابهت با موضو

کرد: به موارد زیر اشاره 
1. پژوهشی توسط دکتر طاهر روشندل اربطانی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تحت عنوان 
کنون در  که هم ا انجام شده  »بررسی وضعیت موجود مدیریت رسانه در دنیا« در سال 1385، در دانشکده صدا و سیما 
کشور ما نیاز جدی به بازنگری  که در  گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما موجود است. محقق به این نتیجه رسیده است 

آموزش این رشته وجود دارد.
2. تحقیقی نیز توسط مهری یاوری، در سال 1386 تحت عنوان »معرفی رشته مدیریت رسانه در دنیا« انجام شده 
کارشناسی ارشد و  کلیه مقاطع اعم از  که در این تحقیق برنامه درسی رشته مدیریت  رسانه و رشته های مرتبط با آن را در 
کلمبیا را به عنوان بهترین و جامع ترین برنامه  کرده است. محقق، دانشگاه  دکتری را در 43 دانشگاه دنیا بررسی توصیفی 

معرفی می کند.
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در  ارشد(  کارشناسی  )مقطع  رسانه  مدیریت  رشته  تطبیقی  »بررسی  عنوان  با  زکی زاده،  زهره  توسط  پژوهشی   .3
ایران با دانشگاه های مجری این رشته در دنیا« در سال 1388 انجام شده است. در این تحقیق، محقق، 40 دانشگاه 
کرده و به تجزیه و تحلیل برنامه درسی این رشته  کارشناسی ارشد در دنیا را بررسی  ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه مقطع 
گون پرداخته است. در پایان با اشاره به نو بودن این حوزه مطالعاتی در ایران  گونا در دانشگاه های مختلف دنیا از ابعاد 

پیشنهادهایی در زمینه بهتر شدن برنامه فعلی در ایران ارائه شده است.
4. تحقیق دیگری توسط مهدی معتمدی، تحت عنوان »طراحی الگوی مناسب دوره کارشناسی ارشد مدیریت  رسانه 
گرایش مدیریت رادیو- تلویزیونی از دیدگاه خبرگان و متخصصان«، در سال 1389 انجام پذیرفته است. در این تحقیق  با 

کارآمد شدن این رشته مؤثر می داند.  گرایش مدیریت رادیو-تلویزیونی را جهت روزآمد و  محقق ایجاد 
5. در آخرین پژوهش تطبیقی در رشته مدیریت رسانه، اویت صالحی، تحت عنوان »بررسی تطبیقی رشته مدیریت 
انجام  به  را  در سال 1392 تحقیق  دنیا«  در  رشته  این  دانشگاه های مجری  با  ایران  در  ارشد(  کارشناسی  رسانه )مقطع 

رسانده است.
کشورمان  دانشگاه های  توسط  ارائه شده  درسی  برنامه  در  موجود  خألهای  شدن  روشن  تحقیقاتی،  کار  این  حاصل 
پر رقابت  بازار  با  برای هماهنگی  رسانه ای  کسب وکارهای  و  اقتصاد  رسانه  با  مرتبط  عناوین  فقدان  در موضوعاتی چون 
تکنولوژی های  روزافزون  تحوالت  و  پیشرفت ها  با  همگام  نوین  فناوری های  به  مربوط  دروس  محسوس  خأل  رسانه ها، 
کید  کشورمان، تأ رسانه ای در عرصه جهانی، اجرای ناهماهنگ و بدون برنامه دروس پیش نیاز در دانشگاه های مختلف 
کلی بودن عناوین درسی در  کاربردی مکمل این رشته،  بیش  از حد بر مبانی و اصول نظری و فقدان دوره های تخصصی 
کید  کردن سرفصل دروس توجه و تأ که بر تخصص گرایی و جزئی  ایران برخالف نمونه های مشابه در دانشگاه های مذکور 

دارند، بوده است. در نهایت نیاز به اصالح و بازنگری در برنامه های دروس ارائه شده الزم تشخیص داده شد.

روش شناسی تحقیق
کاربردی است، از روش دلفی بهره می گیرد. در این  کیفی و از حیث جهت گیری،  که یک تحقیق  در تحقیق حاضر 
کتابخانه ای  روش از نظرات نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت رسانه استفاده می شود. هم چنین از روش اسنادی و 

گرفته می شود. کمک 
رویکردهای مورد نظر از دیدگاه تخصصی ارزشیابی آموزشی، الگوی هدف-آزاد و الگوی مبتنی بر نظر خبرگان است.

آثار آن می پردازد؛ به عبارت دیگر، این  ارزیابی به سنجش  از چارچوب آغازین برنامه مورد  غ  الگوی هدف-آزاد فار
الگوی ارزیابی بدون توجه به این که هدف اصلی برنامه چه بوده است، به گردآوری آن دسته از اطالعات ارزیابی می پردازد 

که بتواند میزان توان برنامه را در برآوردن نیاز افراد ذی ربط بسنجد. )بازرگان، 1388(
را تأیید  که »آیا منتقد متخصص، برنامه  ارزیابی پاسخ داده می شود  الگوی مبتنی بر نظر خبرگان به این سؤال  در 

می کند؟« روش ارزیابی در این الگو شامل تحلیل انتقادی متخصصان است.
ارتباطات،  و  فرهنگ  ارتباطات،  رسانه،  مدیریت  مدیریت،  رشته های  از  خبرگانی  شامل  تحقیق  این  آماری  جامعه 
در  رسانه  مدیریت  رشته  مدرسین  از  که  است  استراتژیک  مدیریت  و  اجتماعی  ارتباطات  علوم  اجتماعی،  روان شناسی 
دانشگاه های مجری این رشته هستند و دارای شناخت الزم از این رشته و روند شکل گیری آن هستند. اغلب این اساتید 
نمونه گیری  پژوهش  این  در  هستند.  رسانه  حوزه  در  اجرایی  سوابق  و  مختلف  رسانه های  مدیریت  در  کار  سابقه  دارای 
به روش هدفمند انجام شده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری به دالیل مختلف از جمله دسترسی نداشتن 
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کل جامعه آماری ممکن نشد. به این ترتیب 10 نفر از  پژوهشگر به خبرگان هم چنین انصراف تعدادی از آن ها، مطالعه 
کار نیز مصاحبه و پرسشنامه است. خبرگان به روش قضاوتی انتخاب شدند. ابزار 

از طریق مصاحبه عمیق، دیدگاه های خبرگان  اول  در مرحله  انجام شد.  راند  دو  دلفی طی  پژوهش، روش  این  در 
گرفت. در این مرحله، در بعضی موارد اجماع نسبی حاصل شد و در  گردآوری شد و سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 
برخی، دیدگاه ها مختلف بود. در راند دوم، پرسشنامه ای بر اساس اطالعات استخراج شده در مرحله اول دلفی تهیه شد 
ل استقرایی و منطقی  کدگذاری، مقوله بندی و تفسیر داده ها از طریق استدال کار با  گرفت و این  و در اختیار خبرگان قرار 
صورت گرفت. اعتبار سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تعیین شد. 

هم چنین با استفاده از اطالعات مطالعات تطبیقی صورت گرفته بر غنای تحقیق افزوده شد.

یافته های تحقیق
وضعیت موجود رشته مدیریت رسانه در ایران

کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه در تاریخ هشتم آذرماه 1382 در چهارصد و نود و سومین  برنامه آموزشی دوره 
گروه علوم  گسترش آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران، توسط  جلسه شورای 
کمیته تخصصی مدیریت-علوم اداری و بازرگانی در سه فصل به تصویب رسید. )وزارت علوم تحقیقات  انسانی متشکل از 

و فناوری، 1382(
کارشناسی ارشد در ایران دانشگاه های مجری دوره 

ح ذیل هستند: کارشناسی ارشد در ایران به شر دانشگاه های دارای رشته مدیریت رسانه در ایران در مقطع 
که از سال 1381 از طریق آزمون داخلی اقدام  - اولین دانشگاه دارای رشته مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما است 
به جذب دانشجو نموده است. البته در سال 1381 هنوز رشته مدیریت رسانه به طور رسمی، مصوب وزارت علوم تحقیقات 
کرده و این  و فناوری نبوده است. دانشگاه مزبور اولین بار از طریق آزمون سراسری، در سال 1384 شروع به جذب دانشجو 
کنون ادامه دارد. این دانشگاه در سال 1386 آخرین دوره دانشجویان رشته مدیریت رسانه از طریق آزمون داخلی  روند تا
کرده و پس از آن آزمون داخلی در این رشته برگزار نشده است و فقط از طریق آزمون سراسری، دانشجو پذیرش  را جذب 

می کند.
که از سال 1387 اولین دوره این  کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه، دانشگاه تهران است  - دومین مجری مقطع 
کنون ادامه دارد و در دو نوبت روزانه، شبانه و مجازی در دانشکده مدیریت و پردیس های قم،  کرده و تا رشته را راه اندازی 

البرز، ارس دانشجو می پذیرد.
که در سال 1388  کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی است  - سومین مجری رشته مدیریت رسانه در مقطع 
کرده است. دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 1389 در  در رشته مذکور در دو نوبت روزانه و شبانه شروع به جذب دانشجو 

کرده است. نیمسال اول، فقط در نوبت روزانه حدود 12 نفر دانشجو را پذیرش 
که از سال 1389 اولین  کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور است  - چهارمین مجری رشته مدیریت رسانه در مقطع 

کرده است.  دوره را در مرکز تهران برگزار 
گذراندن  که  تحصیل در شیوه آموزش محور با محوریت آموزش و به صورت واحدهای درسی و بدون پایان نامه است 
کثر 4 واحد سمینار )تحقیق و تتبع نظری( در آن الزامی است و در سایر موارد عینًا مطابق آیین نامه آموزشی  حداقل 2 و حدا
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کشور، 1389( کارشناسی ارشد ناپیوسته است. )سازمان سنجش آموزش  دوره 
اخیرًا دانشگاه سوره و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز به تربیت دانشجو می پردازند.

کارشناسی  کشور ایران 6 مرکز در حال تربیت دانشجو در رشته مدیریت رسانه در مقطع  با این وجود در حال حاضر در 
ارشد هستند و ساالنه جمعًا حدود 180 نفر را پذیرش می کنند.

گروه  کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی، در دانشکده مدیریت و ذیل  دوره 
مدیریت بازرگانی، در دانشگاه صدا و سیما ذیل گروه ارتباطات، در دانشگاه پیام نور ذیل گروه علوم اجتماعی و در دانشگاه 

گروه مدیریت رسانه تعریف شده است. سوره در دانشکده فرهنگ و ارتباطات ذیل 
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در ایران دو سال است. طول دوره آموزشی مقطع 

در  خودگردان،  و  مجازی  دوم،  نوبت  روزانه،  به صورت  تهران  دانشگاه  در  آموزشی،  مختلف  اشکال  در  رشته  این 
دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( به شیوه آموزش محور و پژوهش محور، در دانشگاه صدا و سیما به صورت روزانه و نوبت 
گیر برگزار  دوم، در دانشگاه سوره به صورت غیرانتفاعی و در دانشگاه پیام نور هم به شیوه آموزش محور، پژوهش محور و فرا

می شود.
دانشگاه های مجری دوره دکتری در ایران

دوره دکتری رشته مدیریت رسانه ابتدا در دانشگاه تهران راه اندازی شد و پس از آن واحد علوم و تحقیقات دانشگاه 
کرد. در سال جاری دانشگاه آزاد اسالمی در واحدهای  آزاد اسالمی در دوره دکتری رشته مذکور شروع به پذیرش دانشجو 

تهران مرکز، تهران جنوب، سمنان، یزد و خوراسگان نیز دانشجو پذیرفت.

کشورها عناوین رشته در سایر 
که رشته مدیریت رسانه را ارائه  خانم صالحی در تحقیق خود تعداد 102 دانشگاه در سراسر دنیا را شناسایی نموده 
کشورهای مورد بررسی، هند با 34 دانشگاه، آمریکا با 18 دانشگاه، انگلیس با 13 دانشگاه، آلمان با 10  می دهند. از میان 
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در  کشور پیشرو در زمینه آموزش  کشورمان ایران با 5 دانشگاه، به ترتیب پنج  دانشگاه و 

جهان هستند. 
عناوین مشاهده شده در دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در دنیا به قرار زیر است:

 
Media Management 
Advertising and Media Management 
Film and Media Management 
Digital Media Management 
Mass Communication and Media Management  
Social Media Management and Marketing 
Event and Media Management 
Multi Media Journalism and Media Management 
Journalism and Media Management
Arts and Media Management
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Marketing and Media Management 
International Media Management 
Global Media Management 
Interactive Media Management 
Media Management and Entrepreneurship 
Cultural Management and Media Management 
Media Management and Innovation Communication 
International Marking and Media Management 
Journalism Media Management 
Desing and Media Management 
New Media Management 
Communication and Media Management 
Media Management and strategic communication 
Current Media Management 
Social Media Management 
Media Management Concentration 
Communication and Media Management 
Media Management and Policy 
Media Management and Media Economy

لزوم بازنگری
که از دیدگاه خبرگان و  گیرد. دالیلی  که باید بازنگری صورت  کلیه خبرگان شرکت کننده در این تحقیق اتفاق نظر دارند 

ح زیر است: متخصصان این حوزه ابراز می شود به شر
ابتدا در مقطع  تأسیس رشته مدیریت رسانه بسیار سریع طی شد و خیلی در حالت متعارفی شکل نگرفت.  روند   .1
گردید در صورتی که غالبًا روال راه اندازی یک رشته خالف این است و ابتدا در مقطع  کارشناسی ارشد اجرا  دکتری و سپس 

کارشناسی ارشد و بعد از آن دکتری اجرا می شود. کارشناسی و سپس 
کادمیک مبتنی بر حل مسائل و مشکالت واقعی موجود بوده و هدف اصلی  2. تأسیس میان رشته ای ها در فضای آ
ایران به صورت مسئله مندی شکل نگرفته است و  نیازهای جامعه است. رشته مدیریت رسانه در  آن ها پاسخگویی به 

کشور در آن لحاظ نشده است. زمینه های اجتماعی 
نظام  اینترنت،  هم چون  رسانه ای  جدید  بسترهای  پیدایش  و  رسانه ای  تکنولوژی های  سریع  پیشرفت های  با   .3
کرده  که روندها و رژیم های مصرف رسانه ای تحول چشمگیری پیدا  رسانه ای دچار تغییرات جدی شده است، به شکلی 
گرفته شود. هم چنین همگرایی رسانه ای منجر به فشرده تر شدن رقابت در عرصه  است. دانش روزآمد باید تولید و به کار 

که لزوم بازنگری را افزایش می دهد. رسانه ها شده است 
که به دلیل عدم  کردند  که در مرحله اول خبرگان به آسیب های مختلف رشته مدیریت رسانه اشاره  شایان ذکر است 
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راند دوم  اول تحقیق سؤاالت  راند  میان مصاحبه های  از  آن ها خودداری شد.  ذکر  از  ع تحقیق حاضر  با موضو سنخیت 
استخراج شد.

گرایش های جدید رشته مدیریت رسانه  ضرورت و هدف از ایجاد 
کارشناسی  کشورمان و تربیت افراد بسیاری در مقطع  گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی رشته مدیریت رسانه در  با 
کشور قرار نگرفته است.  ارشد و دکتری در این رشته هنوز به کارگیری دانش آموختگان رشته مذکور مورد اقبال رسانه های 
تصدی  برای  الزم  توانمندی های  و  ویژگی ها  فاقد  رسانه  مدیریت  غ التحصیالن  فار که  باشد  معنا  بدان  می تواند  این 
که در اغلب دانشگاه های  گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه همان گونه  پست   های مدیریتی در عرصه رسانه ها هستند. 
دنیا اعمال شده است، کمک می کند تا با محدودشدن حوزه مدنظر، تمرکز دانشجو بر رسانه ای خاص یا فعالیتی مشخص 
ع اشراف یابد و مهارت های الزم برای پیشبرد رسانه اش  در رسانه، افزایش  یافته و بهتر بتواند بر جنبه های مختلف موضو
را با توجه به وجوه افتراق آن با رسانه های دیگر را به دست آورد. از دیگر سو تخصصی شدن در هر رشته موجبات عمیق تر 
گذاشته و  شدن مطالعات و تحقیق و آموزش را فراهم می سازد. خبرگان شرکت کننده در این تحقیق نیز بر این امر صحه 
کارشناسان و متخصصانی که به تحقیق در زمینه مسائل و  هدف از ایجاد گرایش های جدید رشته مدیریت رسانه را تربیت 
کادرسازی برای اداره و راهبری  گون بپردازند و نیز تربیت مدیران رسانه ای متخصص و  گونا مشکالت مدیریت رسانه های 

کردند. رسانه های مختلف عنوان 
بالطبع  و  رسانه ها  فعالیت  شدن  تخصصی تر  هم  رسانه ای  تکنولوژی های  پرشتاب  تغییرات  معتقدند  خبرگان  نیز 
که  گردیده است به شکلی  مدیریت رسانه ها را باعث شده و هم موجب بروز رقابت شدیدتر و فشرده تر از قبل در حوزه رسانه 

دیگر برنامه درسی موجود جوابگوی نیازهای روز رسانه نیست.
هم چنین تأثیرگذاری روزافزون رسانه ها در ابعاد مختلف حیات بشر از جمله مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

کید دارد. گرایش های جدید رشته مدیریت رسانه تأ فرهنگی، بر ضرورت ایجاد 

گرایشی شدن و حل مشکالت موجود رشته مدیریت رسانه  اجرای 
گرایشی شدن  در طراحی و اجرای برنامه درسی رشته مدیریت رسانه در ایران مشکالتی زیادی دیده می شود. اجرای 
رشته مدیریت رسانه می تواند با یک بازنگری جامع در محتوا و شیوه برگزاری دوره از جمله در هدف گذاری، جایگاه رشته، 
نحوه پذیرش دانشجو، سرفصل دروس، شیوه آموزش، ترکیب دروس، وزن مباحث مدیریتی و رسانه ای و تعداد دانشجو 
که  است  جدی  معضل  رسانه ای  سازمان های  و  کادمیک  آ واحد های  بین  مستمر  ارتباطی  برقراری  عدم  باشد.  همراه 
آموزش های دانشگاهی را غیر کاربردی و ناسودمند می سازد با تخصصی تر شدن تدریس مدیریت رسانه نهادهای ذی ربط 
که حل مشکالت موجود رشته  کثریت متخصصان این است  بهتر می توانند با یکدیگر مرتبط شوند. بر این اساس نظر ا

گرایشی شدن به طور هم زمان انجام پذیرد. مدیریت رسانه و اجرای 
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه می تواند به حل مشکالت موجود  که  کثریت قریب به اتفاق متخصصان معتقدند  ا
مدیریت  فضای  در  کار  آماده  تا  نمی دهد  دانشجو  به  مناسبی  تخصص  موجود  وضعیت  زیرا  نماید،  کمک  مذکور  رشته 
مدیریتی  پست های  در  فعالیت  برای  و  ببرد  باال  را  دانشجویان  مهارت  می تواند  گرایشی شدن  بشود.  کشور  رسانه ای 
گرایش تدوین  کاربردی و با توجه به ضروریات همان  گرایش  کشور آماده سازد. به شرط آن که برنامه درسی هر  رسانه های 
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گرایش ها تفاوت محسوسی داشته باشد. شود و با برنامه درسی سایر 

بحث و نتیجه گیری
از  گر مراحل الزم را به درستی و در زمان مناسب طی نکند  ا گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه همانند راه اندازی آن 

توفیق مطلوبی برخوردار نخواهد شد و به اهداف مورد نظر نائل نخواهد آمد. 
ع دوم قرار می گیرد. از این رو بسیار الزم  گستره دانش نو که در فصل دوم بیان شد مدیریت رسانه بیشتر در  همان طور 
کز آموزشی ارائه دهنده این رشته رابطه ای تنگاتنگ با صنعت رسانه داشته باشند و هماهنگ با  که مرا و ضروری است 
کشور شناسایی شده و به نحو شایسته ای پاسخ  کادمیک  کنند تا نیازهای روز حوزه رسانه توسط واحدهای آ آن حرکت 
کمک به نظریه سازی و  کشور و  انتقال تجربیات فعالین رسانه به محیط علمی  ارتباط هم چنین باعث  داده شود. این 
از دیگر سو این تعامل برای دانشجویان رشته مذکور امکان تجربه عملی را  بومی سازی دانش مدیریت رسانه می گردد. 

کار تسهیل می بخشد. فراهم می آورد و در نهایت جذب دانش آموختگان دانشگاهی را در بازار 
کلی در نهادهای حکومتی  گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه قبل از هر چیز نیازمند رفع موانع قانونی و عزم  اجرای 
گذشت بیش از ده سال از راه اندازی، آن هم در حوزه ای  ذی ربط است. انجام بازنگری در برنامه مصوب این رشته بعد از 

که در حال تغییر و تحول روزانه است. بسیار ضروری می نماید. 
برشمرده  این تحقیق  گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در  اجرای موفق  راهکارهای  به عنوان  زیر  نهایت موارد  در 

شدند:
1. انجام نیازسنجی در سطح سازمان های رسانه ای مختلف و تعیین نیاز روز به مدیران رسانه ای.

2. سیاست های مناسب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اراده مدیریتی نهادهای ذی ربطی چون وزارت علوم و 
دانشگاه های مجری. 

3. برقراری ارتباط مستمر بین دانشگاه و صنعت رسانه و به عبارتی دیگر بین خبرگان علمی و اجرایی است تا برنامه 
کاربردی و عملی تدوین شود و نه آرمانی و رؤیایی. مدنظر 

امر به عنوان مثال می توانیم دانشجویان  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تحقق این  کادر علمی  4. تربیت 
گرایشی خاص  ع پایان نامه خود به سمت زمینه و  کنیم تا در طول تحصیل و در انتخاب موضو مقطع دکتری را هدایت 
کنیم و اساتید مناسبی در اختیار  کادرسازی  کرده و روی رسانه ای خاص متمرکز شوند تا  سوق یابند و تخصصی تر عمل 

کنند. که بتوانند حوزه مدیریت را با رسانه عجین نموده و دروس تخصصی را تدریس  داشته باشیم 
کنونی کشور برای تربیت دانشجو در این رشته در حدی نیست که دانشگاه های زیادی بتوانند در تدریس  5. تقاضای 
کنند بلکه بسته به نیاز و محیط باید دانشگاه های مجری فعلی چون تهران، عالمه  طباطبایی، صدا و  این رشته ورود 
کنند.  که در اختیار دارند و صبغه آموزشی شان تقسیم کار  سیما، پیام نور، آزاد اسالمی و دانشکده خبر بسته به امکاناتی 
مثاًل تربیت دانشجو در زمینه رادیو و تلویزیون را دانشگاه صدا و سیما انجام دهد. دانشجویان عالقه مند به رسانه های 
که می خواهند با مدیریت رسانه در خبرگزاری ها آشنا شوند به  کسانی  مکتوب در دانشگاه عالمه  طباطبایی آموزش ببینند. 

دانشکده خبر بروند و دانشگاه تهران نیز در زمینه مدیریت رسانه های نوین، دیجیتال و مجازی وارد شود.
کارکرد مدیران  بر  نظارت  اعمال  و  رسانه ها  در  رقابتی  ایجاد فضای  بزرگ،  رسانه های  اجرای خصوصی سازی  البته 
که می تواند در تغییر فضای  که توسط نخبگان شرکت کننده در این تحقیق به آن ها اشاره شد  رسانه ای از مواردی هستند 

کارآمد علمی هدایت نماید. کشور تأثیرگذار باشد و رسانه ها را به سمت مدیریت  مدیریت رسانه ای 
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گرایش های  گیرد.  صورت  مختلفی  ک های  مال مبنای  بر  می تواند  ایران  در  رسانه  مدیریت  رشته  گرایشی شدن 
کارکردهای چهارگانه خبری، آموزشی، سرگرمی و ترویجی باشد؛ به عنوان مثال مدیریت  مدیریت رسانه می تواند بر اساس 
گرایش های  ع رسانه هم می تواند مبنای دیگری باشد برای ایجاد  رسانه های خبری یا مدیریت رسانه های آموزشی. نو
گرایش های مدیریت  جدید در این رشته. رسانه های چاپی، برودکست، الکترونیک، مجازی و دیجیتال از آن جمله اند. 
رسانه می تواند با توجه به فعالیت های تخصصی در رسانه ایجاد شود. فعالیت هایی چون تحریریه )اتاق خبر(، بازاریابی، 
گرایش های مدیریت  تبلیغات و توزیع )پخش(. عنایت به مالکیت رسانه )دولتی، خصوصی و عمومی( هم می تواند در 

رسانه دیده شود.
گرایش های مختلف  گذشت در دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت رسانه در دنیا  که در فصل چهارم  همان گونه 

کرد: گونی دیده می شود. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره  گونا و 
تبلیغات و مدیریت رسانه، مدیریت رسانه های تبلیغاتی، مدیریت رسانه های دیجیتال، طراحی و مدیریت رسانه، 
مدیریت رسانه های جدید، ارتباطات و مدیریت رسانه، رسانه و مدیریت رسانه، مدیریت رسانه های اجتماعی، ارتباطات 
جمعی و مدیریت رسانه، بازاریابی و مدیریت رسانه، مدیریت رسانه های بین المللی، مدیریت رسانه های تعاملی، رسانه 
کارآفرین، مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه، بازاریابی بین المللی و مدیریت رسانه، فیلم و مدیریت رسانه،  و مدیریت 

روزنامه نگاری و مدیریت رسانه، روزنامه نگاری چندرسانه ای و مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های جهانی.
گرفته شده است  ک های متفاوتی به کار  کشورها مال که در دانشگاه های سایر  گرچه مطالعات تطبیقی نشان می دهد  ا

کشورمان به نظر می آید در صورتی که مبنای واحدی اعمال شود مناسب تر خواهد بود. اما در 
ع رسانه ایجاد شود، اما  گرایش های رشته مدیریت رسانه باید بر اساس نو که  نخبگان به اتفاق آرا بر این عقیده اند 
در  نیز  رسانه ای  تخصصی  فعالیت های  یا  مالکیت  ع  نو رسانه،  کارکردهای  اساس  بر  دیگر  تقسیم بندی های  از  استفاده 

کارآمد باشد. پاره ای موارد می تواند مفید و 
بر آن ها می تواند  آمدن  فائق  برای  گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه و چاره اندیشی  فراروی  شناسایی چالش های 
گرایش های تخصصی نیاز به  گرایش های رشته مذکور را منجر شود. با تمرکز رشته مدیریت رسانه بر  اجرای موفق تری از 
اساتید خبره ای خواهیم داشت که در حوزه مورد نظر یا دست کم در بخشی از آن دارای تجربه ای ارزشمند یا دانشی مطلوب 

باشند تا بتوانند دانشجویان را به نحو شایسته ای تربیت نمایند.
کلیات رشته و اغلب  کثر منابع به  با توجه به این که مدت زیادی از پدید آمدن علم مدیریت رسانه در دنیا نمی گذرد ا
کافی در حوزه های تخصصی و زیرمجموعه مدیریت رسانه  اصول مدیریتی در رسانه ها پرداخته است و هنوز مراجع و منابع 
گرایشی شدن رشته مدیریت  در دست نیست. در اختیار داشتن منابع درسی الزم داخلی و خارجی چالش دیگری در اجرای 

رسانه به شمار می رود.
که ماهیت رشته های علوم انسانی مانند دیگر رشته ها چون فنی و مهندسی و پزشکی نیست و مشخصه های  از آن جا 
دینی و آئینی و فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی هر مرزوبوم اقتضائات خاصی را در این رشته ها موجب می شوند، 

کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید دانش بومی متناسب با خصوصیات جامعه ایرانی و نظام رسانه ای 
افراد  تا  گیرند  قرار  تجدیدنظر  مورد  باید  نیز  دانشجو  پذیرش  شیوه های  هم چنین  و  رشته  این  دانشجویان  تعداد 

که واجد درک حداقلی از رسانه و حساسیت های آن هستند به میزان الزم جذب شوند. مستعدتر 
اختالف بین زعمای مدیریت رسانه کشور در مورد جایگاه این رشته به سرانجامی نرسیده است. برخی اساتید معتقدند 
که اساس آن ارتباطاتی است. این دو نگاه باعث ایجاد دو  صبغه و اساس این رشته مدیریت است و برخی بر این باورند 
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کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه  رویکرد متفاوت در حوزه مدیریت رسانه شده است. رویکردهایی که در آزمون ورودی 
کنار سایر رشته های ارتباطاتی می نشاند و در آزمون ورودی دکتری در مجموعه  را در مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی در 
غ التحصیالن آن امکان ادامه تحصیل در رشته های ارتباطاتی را ندارند. بر همین  که فار مدیریت قرار می دهد به شکلی 
کز در دانشکده  اساس رشته مدیریت رسانه در بعضی از دانشگاه ها در دانشکده مدیریت و با رویکرد مدیریتی و در برخی مرا

ارتباطات یا علوم اجتماعی با رویکرد ارتباطی در حال اجرا است.
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در  در هر صورت به نظر می رسد سازوکار منسجم دانشگاهی چالشی پیش روی 
از این وضعیت  را برای برون رفت  از اساتید برجسته این حوزه، »دانشکده تحصیالت تکمیلی«  کشورمان است. عده ای 

که در برخی دانشگاه های دنیا موفقیت آمیز بوده است. پیشنهاد می کنند، پیشنهادی 
کشور شناسایی نشوند طبعًا نمی توان برای تربیت دانشجو در دانشگاه ها  گر مسائل و مشکالت مدیریتی رسانه های  ا
ح های پژوهشی  کاربردی تدوین نمود. این مهم با ارتباط مستمر بین رسانه ها و دانشگاه ها و انجام طر برنامه عملی و 

مناسب امکان پذیر خواهد بود.
که بستر مناسب برای بازنگری در برنامه  سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم داستان دیگری است 

گرایش های جدید را فراهم می آورد.  درسی رشته مدیریت رسانه و البته ایجاد 
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در ایران از دیدگاه خبرگان شرکت کننده در  در اولویت بندی چالش های پیش روی 
این پژوهش، مهم ترین چالش اساتید خبره است. پس از آن به شناخت مسائل مدیریتی رسانه های ایران، منابع درسی و 
دانش بومی اشاره شد. سازوکار منسجم دانشگاهی، حمایت های نامحدود دولتی از برخی رسانه ها و سیاست های وزارت 

گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه برشمرده شدند.  علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر چالش های فرا روی 
برای اجرای فرایند گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در ایران، برداشتن گام هایی ضروری به نظر می رسد که خبرگان 

گام ها را این گونه عنوان نمودند: این 
1. تدوین استراتژی و نقشه راه و داشتن یك متولی واحد صاحب صالحیت و اختیار. 

گرایش های جدید رشته مدیریت رسانه در ساختار اداری دانشگاهی. 2. تعریف جایگاه 
کشورها. 3. انجام مطالعات تطبیقی برای بهره گیری از تجربیات سایر 

4. شناسایی مسائل و مشکالت مدیریتی رسانه های ایران. 
گرایش های مدیریتی رسانه ها متناسب با شرایط تغییر ساختار مدیریت در رسانه های جمعی. 5. ایجاد 

6. توجه به روندهای بین المللی و سپس انجام روال اداری برای تصویب در نهادهای مربوطه.
7. هم زمان اقدام به جذب هیئت علمی جوان و متخصص.

8. بازنگری در فرایندهای پذیرش دانشجو تا کسانی وارد دانشگاه شوند که درک اولیه مناسبی نسبت به رسانه داشته باشند.
کمک آموزشی )البراتوار رسانه ای( جهت اجرای هرچه بهتر دوره. 9. فراهم سازی امکانات الزم و ابزار 

که در  کارشناسی ارشد در ایران می توان به این نتیجه رسید  با بررسی وضعیت موجود رشته مدیریت رسانه در مقطع 
شرایط فعلی، تغییرات جدی و اساسی در برنامه درسی رشته مذکور مورد نیاز است. دانش آموختگان رشته مدیریت رسانه 
مهارت ها و توانایی های الزم برای تصدی پست های مدیریتی در رسانه ها را ندارند. همین امر ضرورت خروج از شرایط فعلی در 

تربیت دانشجو به صورت عام و جنرال و حرکت به سمت تخصص گرایی بیشتر وگرایشی شدن رشته را گوشزد می کند.
گرفت.  کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار  گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه در مقطع  در این تحقیق امکان اجرای 
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه برای پیشبرد اهداف مدنظر بسیار ضروری و الزم  که  نتایج این پژوهش نشان می دهد 
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است و با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی قابل اجرا. 
به  بهتر  را  ما  می تواند  توفیق  راهکارهای  پیش بینی  و  مذکور  رشته  گرایشی شدن  اجرای  مسیر  چالش های  شناخت 

اهداف معین شده رهنمون و از آسیب های احتمالی دور سازد.
کارآمدی بیشتر این  کشورمان، می تواند جهت روزآمد شدن و  گرایش های جدید و تخصصی مدیریت رسانه در  ایجاد 
رشته مؤثر باشد. البته این میسر نمی شود مگر با عزم جدی در فراهم سازی زمینه های الزم توسط وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با اتخاذ سیاست های الزم و اهتمام خبرگان و پژوهشگران حوزه مدیریت رسانه در تولید دانش بومی، تربیت 
گرایشی شدن رشته مدیریت رسانه هم زمان بر  متخصصان خبره و تأمین منابع علمی مورد نیاز تا بتوانیم با اجرای بهینه 
کارشناسی ارشد را ارتقا بخشیم.  کیفیت رشته مدیریت رسانه در مقطع  بخش زیادی از مشکالت موجود رشته فائق آمده و 

پیشنهادها
و  رسانه ها  نمایندگان  مرتبط،  تخصصی  انجمن های  رشته،  مجری  دانشگاه های  از  متشکل  کارگروهی  تشکیل   .1
ارشاد اسالمی و مجلس شورای  نهادهای حکومتی ذی ربطی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و 

اسالمی و سازمان صدا و سیما با هدف هم اندیشی و اتخاذ تصمیم های الزم.
کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه. ح جامع ارزشیابی آموزشی دوره  2. انجام طر

کمک به  کردن تجربیات ایشان به منظور  کشور و تئوریزه  افراد باسابقه در رسانه های  از دانش تجربی  3. استفاده 
کاربردی نمودن آموزش ها. تولید دانش بومی و تهیه منابع درسی مورد نیاز و هم چنین 

4. حرکت به سمت خصوصی سازی هرچه بیشتر رسانه ها.
5. توجه بیشتر به نظام ارزیابی عملکرد مدیران رسانه ای. 

ح جامع آسیب شناسی رسانه های ایران. 6. تدوین طر

منابع:
1. استار، مایکل و پرینگل، پیتر )2006(؛ مدیریت رسانه های الکترونیکی؛ ترجمه: طاهر روشندل اربطانی )1388(؛ تهران: دانشکده صدا و سیما.

2. اسحاقیان، مهدی )1382(؛ می خواهم پژوهشگر شوم؛ اصفهان: نوشته.
گزارش نویسی )تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی(؛ تهران: سپهر دانش. کاظم پور، زهرا )1387(؛ روش تحقیق و  3. اشرفی نیری، حسن و 

کتاب مرجع. 4. انتظامی، حسین )1388(؛ مدیریت مطبوعاتی )تأملی در اقتصاد و سازمان مطبوعات(؛ تهران: نشر 
کل پژوهش های رادیو. کارولین )1951(؛ مدیریت رادیو؛ ترجمه: حمیدرضا نجفی )1391(؛ تهران: اداره  5. اوشی، تونی؛ لیستر، برایان ومیچل، 

کتب علوم انسانی دانشگاه ها  6. بازرگان، عباس )1387(؛ ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین 
)سمت(.

گی های مدیریت رسانه ای؛ فصلنامه پژوهش و سنجش، دوره 7، شماره 23 و 24، ص 87-92. گذری به ویژ 7. باقی، هرمز )1379(؛ 
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