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 :دهيچک
 

 کهاست طراحي شده اين پرسش پاسخ به به منظور و  يپژوهشطرح ک يبرخي از نتايج  بر اساسن مقاله يا
 يبرا يگري، فروش خبر و عکس از چه روش ديعالوه بر آگه يا رسانه يها شرفته و کارتليپ يرسانه ها
 به نظر ما اين رسانه ها نخست آنكه همانند شركتهاي تجاري عمل مي كنند و   ؟کنند ياستفاده م ييدرآمدزا

و به همين دليل هم  دنمي ده توسعه مدلهاي رسانه اي تجاري دو ديگر آنكه، رفتار رسانه اي خود را بر مبناي 
 يچه عاملكه  دپرسش پاسخ مي ده همچنين به ايناين مقاله،   .توسعه روشها جديد درآمدزايي اند بدنبال
 تدپرسيفرانسه، آسوش يخبرگزار، زرويتر، ان .ان .يس ي،س .يب .يبمانند  ييها شود که خبرنگاران رسانه يسبب م

 هاي از ديگر پرسش ؟ وردار باشندگران برخينسبت به د يا برجسته يها  يژگيها و و ها از تخصص نيو مانند ا
 ي، مدرسان و منابع آموزشنگاري روزنامهآموزش  يها ان کالسيم يچه تفاوت كه اين استپژوهشي اين تحقيق 

فروش محتوا،  راهد کسب درآمد از يجد يها وهيش عالوه بر اين،  ؟کا وجود دارديبا اروپا و آمر کشورمان
 يبه صنعت اي رسانهل شدن آموزش يو تبد اي رسانهو  يگ آموزشبزر يها امر آموزش به هاب يسپار برون
ان يعالوه بر ب  .شود يپرداخته م هان مقاله به آنيند که در اا يموضوعاتاز جمله  اي رسانهدر اقتصاد  يافزار نرم

هم که  يشنهاداتيما پ و کشور يغرب اي رسانهان مراکز يم نگاري روزنامهآموزش  يها وهيشموجود در  يها تفاوت
  .شود يه ميارا يداخل يها در رسانه ييبهبود امر آموزش و درآمدزا ين پژوهش است برايا يج تجربيبرآمده از نتا

جهان که  يبزرگ و اقتصاد يها که رسانه از آن داردپردازد نشان  يجه به آن مينت منزله ن مقاله بهيچه که ا آن
 يرا برا يديجد يها وهيش دسته بندي كرده ايم،  ياقتصاد ـ يارسانه  يها کارتلاينجا ما آنها را به عنوان در 

د يجد يها وهين شيا از يخبر يو رپورتاژها يتجار يها يآگه عالوه بر استفاده ازکسب درآمد انتخاب کرده و 
 ز،رويترمانند  ييها رسانهاشاره كرد كه در " يآموزش يفروش محتوا"از آن جمله مي توان به  . نيز سود مي برند

ر که امر ياخ يها وه در ساليش اين.  استفاده مي شود ،آنفرانسه و مانند  يخبرگزار ،، تامسونيس .يب .يب
ون يليهنگفت م يدا کرده است درآمدهايها پ رسانه يدوچندان برا يتياهم يا حرفه نگاري روزنامهآموزش و 

 .ها کرده است رسانهاين گونه ب يرا نص يدالر
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 :مقدمه

در  ييد درآمدزايجد يها وهيش يبر رواين مقاله  ينحققمکه  ييها افتهيبر اساس  كهن مقاله آن است ياهدف 
با چه  ،يعالوه بر فروش خبر و گرفتن آگهها  انهرسکه اکنون  انجام داده اند، نشان دهدا يبزرگ دن يها رسانه

 يها وهيشتحليل مستند به  و يتمقدمابحثي پس از  ،سخن به ديگر  .پردازند يم ييبه درآمدزا يگريروش د
 .م پرداختيخواه يا و مراکز رسانه کريپ غول يها در رسانه "محتوا"فروش 

هاي آشنا و ملموسي هستند که در  عنوان" رسانه اقتصادي و" اي اقتصاد رسانه"، "اقتصاد" ، "رسانه"توضيح آنكه 
هاي عجين با يکديگر از همان زمان که اولين  اين عنوان . کنند کنار يکديگر معاني بسياري خلق مي

جزوه  کاظم، معتمد نژاد،(وجود آمدند  هاي بزرگ اقتصادي در پاريس و لندن به ها در کنار بورس خبرگزاري
تري پيدا کرده  معناي پررنگ) ١٣٨٥ ران، آذريان ايدانشجو يدر خبرگزار يه ؛ سخنراندانشگاه عالم يکالس

 .است گرچه پيوند ميان اقتصاد و رسانه مربوط به ساليان ورود به کهکشان گوتنبرگ است
اکنون ديگر هيچ بحثي بر سر اين موضوع وجود ندارد که تا چه اندازه اقتصاد بر رسانه و يا رسانه بر اقتصاد 

اکنون چالش در اين خصوص است  . شود تاثيرگذار است چراکه اين موضوعي حل شده و پايان يافته تلقي مي
بحثي که اکنون  ). ١٣٨٠ ،کاستلز(توانند به غايت از يکديگر منتفع شوند  که چگونه رسانه و اقتصاد مي

 .شدت درگير آن هستند اي به هاي بزرگ رسانه بنگاه
 

 طرح مساله
در  نگاري روزنامهان آموزش يم ياديگردد که اساسا چه تفاوت بن يبازم يدين نکته کليقاله به ان ميمساله ا

اي و در  هاي رسانه و کارتل ،مانند ژاپن وجود دارد ييايشرفته آسيو پ ييکاي، آمريياروپا يران و کشورهايا
ي آموزش نيروي انساني خود يافته از چه نوع محتواي آموزشي، منابع و استادان برا هاي توسعه اصل رسانه
گر يتفاوت دارد و از طرف د صر ما در کشورمان مشابهت و يااصر تا چه اندازه با عناکند و اين عن استفاده مي

 ز هست؟يها ن رسانه ييها باعث تفاوت در درآمدزا تفاوت نيا ايآ
ست يپر يها افتهيالعات و ه اقتصاد اطيبراساس نظر ي كه اين مقاله براساس آن تنظيم شده استقيج تحقينتا

ه اقتصاد ارتباطات آمده يگونه که در نظر همان  ).١٣٨٧، حسين( شده است يابيل و ارزيتحل ١٩٩٤در سال 
راحت و جذابي را در اختيار ما گذاشته  فنآوريابزار  ،گيري استظام اقتصادي نويني که در حال شکلن: است

ما اکنون در نظام اقتصادي  . جديدي به خود گرفته استاست و جغرافياي ثروت توسط ابزار نوين، شکل 
در  . هاي اطالعات هر روز در حال گسترش هستندها و پايگاهها، شبکهکنيم که توسط رايانهنويني زندگي مي

-اي درنظر گرفته ميکااليي سرمايهمنزله  اين دنيا، شکل کاالها و خدمات نيز دگرگون شده و اطالعات نيز به
افزارهاي چه که سخت ام اقتصادي نوين با تحول بنيادين خود، جامعه ما را با چالشي فراتر از آننظ . شود

 . گذاردهاي جديدي در اختيار ما مياين نظام نوين، فرصت . رو کرده است اند، روبهديجيتالي با آن مواجه شده
قوانين جديد  اساسم، آنهايي که بر صورت معياري درنظر بگيري هاي نظام اقتصادي گذشته را بهاگر دگرگوني

دنياي ما به سوي  . رفتار کنند پيشرفت خواهند کرد و آنهايي که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد
هاي مردماني است که در ها و نفع و زيانبرتر در حرکت است و اين ابتداي نگراني فنآورياقتصادي جهاني با 
 . )١٣٨٥ ،انتل جيل(باشندحال تجربه آن مي
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هاي نوين و اطالعات، نمود فنآورياقتصاد اطالعات، در واقع همان شکل نوين از اقتصاد است که در بستر 
هاي اطالعات و فنآوريرسد که در زمينه امروزه کشوري در زمينه اقتصادي به خودکفايي مي  .يافته است

هاي عات الزم و ضروري براي تمامي زيرساختارتباطات و توليد اطالعات خودکفا باشد و قادر به تهيه اطال
 .)١٩٩٤ ،ستيپر( باشد... اقتصادي، اجتماعي، حکومتي، آموزشي و

و گرانبها بودن آن به  ياقتصاد اطالعات بر شمرد سودآور يبرا ١٩٩٤که در سال  ييها يژگياز و يکيست يپر
ه بر اطالعات و يرو تک نيد؛ از ابه آن بو يمردم يها اج تودهيو احت يبودن، ماندگار ييربنايل زيدل

گيگر، ( کند يک جامعه را دچار تحول و دگرگونيا يک رسانه و يتواند اقتصاد  يآن م يبر رو يگذار هيسرما
١)٢٠٠٧.  

 يها يا ها و رسانه رسانه فنآورانهو  ي، تخصصيرسانه هر روزه شاهد رشد علم يو تخصص يحرفه ا يايدن
و  يبزرگ غرب يها رسانه يخبر يها برنامه يبه محتوا يليه و تحلموشکافان ياست و با نگاه يغرب

 يرسان در نحوه اطالع يدير جدييشرفت و تغيد که هر روز پيجه رسين نتيتوان به ا يمعتبر م يها يخبرگزار
است نرم  يپرداز دهيا يروينبه ک سو وابسته يکه از  نيها عالوه بر ا شرفتين پيافتد که ا يها اتفاق م ن رسانهيا

دار  توان عهده ينم ياست که تنها با فروش خبر و گرفتن آگه يمال يندهايازمند بودجه و فرايگر نيد ياز سو
دست  رات را از کجا بهيين تغيا يها منابع مال ن رسانهينجاست که ايا يرو سوال اساس نياز ا . آن بود

 آوردند؟ يم
 

  اي رسانههاي  اقتصاد سازمان
 :ه بحث در اينجا اساسي خواهد بودبراي ورود ب مفهومدو 

اي را بخش خصوصي  رسانه هاي داري و رقابتي باشد و در آن سازمان اگر جامعه با اقتصاد سرمايه :مفهوم اول
در چنين  . رقيب مواجه خواهيم بود اي رسانههاي  سازمان اداره كند، نتيجه آن خواهد بود كه ما با تعدد

مسائل  ي حفظ و دوام خود هم به لحاظ حفظ و جذب مخاطب و هم تامينبرا اي رسانه هاي شرايطي سازمان
 مالي چه بايد بكنند؟

در اختيار و كنترل  اي رسانههاي بزرگ  آن صورت سازمان اگر جامعه با اقتصاد دولتي باشد در : مدومفهوم 
 است مسائل مالي ي مواجه خواهيم بود كه اگرچه ممكنيها چنين شرايطي با سازمان در  .دولت خواهند بود

 .باشند اما مسائل خود را در جذب مخاطب دارند  چنداني نداشته
 :با نيازهاي چهار گروه در ارتباط هستند يا  هاي رسانه طور كلي سازمان به

  .داراني كه مالكيت رسانه را دراختيار دارند ها، افراد يا سهام صاحبان رسانه -١
 . شنوند كنند يا آن را مي شاهده و مطالعه ميكه محتواي رسانه ها را م مخاطبان، كساني -٢
ها براي رساندن پيام خود به مخاطبان استفاده  دهندگان، كساني كه از زمان و فضاي رسانه آگهي -٣

 .كنند مي
 : ٢٠٠٠، مک لوهان( كنند كار مي اي رسانههاي  ها يعني كساني كه براي سازمان كارمندان رسانه -٤

٢٢٣(. 
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مخاطبان اين است كه  نياز . است اي رسانهت کرزش شرايش او افز ايش سوددهيها افز صاحبان رسانه نياز
دهندگان اين است كه با هزينه كمتر و خدمات   يخدمات و توليدات با كيفيت باال دريافت كنند، نياز آگه

داشه باشند و نياز كاركنان اين است كه خواهان دستمزد خوب، برخورد  بهتر به مخاطبان خود دسترسي
و مصرف  هر چهار گروه ذكر شده نفش زيادي در فرايند توليد . و محيط كار مناسب هستند دالنهعا

 .دارند اي رسانههاي  سازمان
 
 

 تخصيص
ها و  بين خواسته رو ها زيادند و از اين شود كه منابع محدود و خواسته جا مطرح مي تخصيص از آن مسئله

ها برآورده شود را فرايند تخصيص  از خواسته كدام و چه تعدادكه  اين . گيرد منابع موجود انتخاب صورت مي
 .)١١٢ : ٢٠٠١، زراجر( نامند مي

 ؟كساني كاالها و خدمات را مصرف خواهند كرد چه؟ چگونه بايد توليد شود ؟ ي بايد توليد شوديچه كاال
كاالهاي فرهنگي را  ر ازابتدا به اين پرسش بايد پاسخ بدهند كه چه كاالها و چه مقدا اي رسانه هاي سازمان

توجه به مخاطرات اعتياد به مواد مخدر چه نوع  تر كردن جامعه يا براي مثال براي ديني  .بايد توليد كنند
فيلم، آگهي،  تواند شامل خبر، منظور از نوع كاال براي تلويزيون مي . بايد توليد شود كاالئي و به چه مقدار

 .باشد... ميزگرد و
 مسئله . كاال مسئله اين است كه چه كسي و با چه چيزي كاال را بايد توليد كند توليددر زمينه چگونگي 

ضبط و  كه از چه نوع سيستمي براي يا اين  .مطرح است ها ها و شركت واگذاري توليد كاال به گروه
در كدام بايد استفاده كنيم يا  ي از چه نوع تجهيزاتييهاي راديو فيلمبرداري استفاده كنيم، در ايستگاه
 .استوديو كار فيلمبرداري بايد انجام شود

كاالها را مصرف  بايد در نظر داشته باشند كه چه كساني اي رسانههاي  سازمانکه مسئله اين است  سومين
با چه جنسيتي و با چه مذهبي بايد  ،چه سني با ،با چه تحصيالتي ،اين كاالها را براي چه كساني.  كنند مي

كنندگان توجه شود يا خير به نوع جوامع بستگي  اندازه به خواست مصرف كه تا چه رد اينودر م . توليد كنند
ي فكر زسا مخاطب كنند و بيشتر به خواست مخاطبان توجه مي هجوامع ايدئولوژيك معموال كمتر ب دارد،
 .كه مخاطب را راضي نگه داشته باشند كنند تا اين مي

 
 يا رسانههاي  ي سازمانيبازار جغرافيا

خدماتي كه ارائه  محتواي توليدات و . كنند ي خاصي فعاليت مييدر بازارهاي جغرافيا اي رسانه هاي سازمان
 .دهند نيز به اين بازار بستگي دارد مي

مثل  ). استاني(اي محلي يا منطقه كنند و برخي در بازار ها در بازار ملي با يكديگر رقابت مي برخي از سازمان
 .هاي استاني و خبرگزاريشبكه ها و مطبوعات 

برخي در  . كنند مي ها در بازارهاي مجازي و برخي در بازارهاي واقعي با يكديگر رقابت از سازمان برخي
 .فضاهاي اينترنتي و برخي در فضاهاي موجود جامعه
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ه مثال حيط  .است اي رسانههاي  منطقه نفوذ يك سازمان چه اندازه است مسئله مهمي براي سازمان كه اين
ها  قبيل سازمان نرقابت را در آينده براي اي ها بسيار نامحدود است و توان هاي مجازي رسانه نفوذ سازمان
اي اهميت دارد و مسئله مهمي در رقابت  هاي رسانه براي مديران سازمان درك اين مفهوم . دهد افزايش مي

 .شود ها محسوب مي سازمان بين اين
 

 اي رسانههاي  رقابت سازمان
كنند پيوند  فعاليت مي ها در آن اي كه اين سازمان اي به بازارهاي دوگانه هاي رسانه بين سازمان ابترق

از اينجا شروع  اي رسانه ييو توجه به اقتصاد و درآمدزا مسئله رقابت . )٢١٠ : ٢٠٠٥ ،تياسم( است خورده
 .شوند سواالت زير طرح مي شود كه مي

ميزان جايگزيني آنها تا چه حد است؟ يعني آيا خدمات و كاالهاي ارائه  ند؟اي شبيه يكديگر آيا توليدات رسانه
 قابل مبادله و جايگزيني هستند؟ اي رسانههاي  توسط سازمان شده
كاالهاي قابل  اي رسانه هاي بينيم كه برخي از سازمان بخواهيم به بازار توليد محتوي توجه كنيم مي اگر

رقابت بين سازماني توجه كنيم و به تلويزيون و مطبوعات  مثال اگر به . هندد جايگزيني را با يكديگر ارائه مي
محتوي  بينيم كه هريك از اين دو نوع سازمان در كيفيت و كميت خدمات و توليد مي ،نگاهي بيفكنيم

 يكديگر متفاوت است اگرچه نوع با مطبوعات و تلويزيون راهشيوه خبررساني از  ،آن بر  عالوه . اند متفاوت
يعني در   .شود ها مي تفاوت موجب رقابت بيشتر در ميان آن همين . كنند دو توليد مي خاصي از كاال را هر

صوتي و  هاي هاي نوشتاري و رسانه رسانه  .كنند اي متفاوت از خدمات استفاده مي شيوه ك مخاطبان بهي هر
هاي  سازماني مثال شبكه دروناگر به رقابت  . كنند يك به شكلي خدمات خود را عرضه مي تصويري هر

يك درك  ها و نوع توليدات و حيطه نفوذ هر در نوع برنامه تلويزيوني با يكديگر نگاه كنيم بايد اين رقابت را
رابطه   .كند ها خبري بيشتري پخش مي اي برنامه هاي ورزشي بيشتر و شبكه برنامه مثال يك شبكه . كنيم

آن خالصه شود بلكه مناسبات مالي نيز  استفاده از راهصرفا نبايد در  اي رسانههاي  ميان مخاطبان و سازمان
خاطر   پردازند ممكن است تعلق الت از آنجا كه پول ميجو م خوانندگان مطبوعات . در اينجا مهم است
 .كنند هاي تلويزيون را مشاهده مي همداشته باشند تا مخاطباني كه رايگان برنا بيشتري به توليدات

هر  . نيستند اگرچه با هم رقابت دارند ها كامال قابل جايگزيني با يكديگر ها نيز رسانه بازار آگهيزمينه  در
 .آگهي هاست رسانه داراي نقطه قوت و ضعف در پخش

 
 اي رسانه ييدرآمد زا ين براينو يا وهيش" يآموزش يمحتوا"فروش 
 يار تخصصيده و بسيچيپ يبه امر يا انهرس يها که ذکر شد نشان از آن دارد که بازار و رقابت يا مقدمه

اند و  را امتحان کرده ييدرآمدزا يها وهيش يداران در آن تمام ها  و رسانه رسانه ييل شده است که گويتبد
دست  ت خود را بهيموفق باشند موفق يبازرگان يها يتوانستند در امر فروش خبر و آگه يکه م ييها آن

در حال  يکشورها يبرا يو فراهم شدن مقدمه آن حت يبه جامعه اطالعاتورود  يها اما زمزمه . اند آورده
ل شود و يتبد يبزرگ اقتصاد يها خام مورد معامله کارتل يتوسعه سبب شده است که اطالعات به کاال



۶ 
 

ر قابل رقابت يغ يز به عنصريدر اقتصاد ن ،که در فرهنگ و اجتماع بر عهده دارد ييربنايعالوه بر نقش ز
 .ل شوديتبد

ها  و هاب يها، صفحات شخص ها، وبالگ ي، خبرگزاريخبر يها تيسا يل رشد نجومير به دليدر دهه اخ
 يها ها، فروش اشتراک يط آگهين شراياست که در ا يعير شد و طبيکامال توسط انسان تسخ يمجاز يفضا

ن يجه از درآمد اينت شود و در ين تعداد انبوه به اشتراک گذاشته ميان ايز مين يعکس و خبر و فروش مجاز
بزرگ  يها گر آژانسيکه د يده است به نحويبه اوج خود رس اخيرسال  ٥ طين امر يا . شود يمراکز کاسته م

 يرا برا يديجد يها رو روش نياز ا . ننديب ينم ييدرآمدزا يبرا يمناسب و کاف يها را روش ن روشيا يخبر
 ييها ن روشيدترين و جديتر از مهم يکي" يآموزش يوامحت"آوردن به  ياند که رو کسب درآمد ابداع کرده

 يآن را به معنا راهاست که کسب درآمد از  يدو سال يخبر يها هياتحاد ايکر و يغول پ يها است که رسانه
 .اند دهد آغاز کرده يها را پوشش م نهياز هز يکه مقدار قابل توجه يک کسب تجاري
 
 "يآموزش يمحتوا"

 يبودن به عامل بقا برا يحرفه ار سبب شده است تا يخادر دهه  يخبررسان ليقا همان کثرت وسايدق
را در خود  ياديز ياست که پارامترها يعيار وسيبس بودن حوزه "يا حرفه" . ل شوديتبد يخبر يها رسانه

توان از  ين را ميتر ت پرمخاطبين و در نهايتر ن، کامليتر حين، صحيتر عيان سريک بيدهد و در  يم يجا
ک يکه در  ين پارامتريتر اما مهم.  زنند يک رسانه رقم ميبودن را در  يا برشمرد که حرفه ييرامترهاپا

آن را  يانسان يروين نياست که ا يو دانش يانسان يرويشود ن يبودن م يا سبب حرفه يمجموعه خبر
تر و  حيتر، صح عيک رسانه سريشود  ياست که سبب م يانسان يروين مهارت و دانش نيدر واقع ا  .داراست
ش يدا کند و باعث افزايپ يژه دسترسيط ويخاص در شرا يوگوها ا گفتيچر و يک خبر، فيتر به  کامل

 .بر آن شود يخبر يه فضايمخاطبان و تک
ک يبودن  يا حرفه يربنايدانش و علم خود را که ز يماهر خبر يروين نينجاست که ايگر ايک نکته دياکنون 

 يا همان محتوايد که آموزش و ين نکته رسيتوان به ا ين پرسش ميپس از ا  آورد؟ يمجموعه است از کجا م
 .است يا ک رسانه به رسانه حرفهيل ير تبديعنصر انکارناپذ يآموزش

مختلف را  يها موجود در حوزه يکه خبرها يآرام يها ها همان رسانه گر رسانهيک دهه است که ديش از يب
 يژن دموکراسيتر اکس طرفدانه يريبه تعب يبودن و حت يارم دموکراسستند و رکن چهيد ننده يپوشش م

دهند، در  يم يکنند، پوشش خبر يم يساز انيها اکنون جر رسانه  .دا کرده استيبودن در مورد آنان تحقق پ
از موارد  يدر بعض يکنند و حت يم يکنند، افشاگر يم ينقش باز يو اقتصاد ي، دولتياسيس يها عزل و نصب

ن است که از دانش يازمند ايست و نين يک رسانه معموليگر يد يا ن رسانهين چنيبنابرا . گذارند يم سرپوش
 .استفاده کند يا روز و حرفه

 يو گاه شرق يغرب اي رسانهکه توسط مراکز و نخبگان  يم که هر قاعده و چارچوبيرين فرض را بپذياگر ا 
ک استاندارد به يصورت  ت بهيدر نها ،شود يه کار گرفته مبزرگ ب يها در رسانه ،ها مدت يجاد شده و برايا

ها و  ن چارچوبير تعداد اياخ يها م که در ساليريز بپذين را نيد ايبا ،شود يجهان قبوالنده م اي رسانهجامعه 
گر يامروز د يايدر دن  .تر شده است يار تخصصيآن بس يها افته و حوزهي يريش چشمگياستانداردها افزا
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 يا جداگانه يف تخصصيتعار يدارا يشخص يخبر يها و وب يون، روزنامه، خبرگزاريزيو، تلويراد يها هحوز
 .تر است ار متفاوتيز بسيها ن آن يآموزش يها اند و به تبع حوزه شده
ان کشورها و يم يبندقائل به مرز ياريگر بسيهم خورده است و د به آن يقيحق يها يکه مزبند ييايدر دن
ک حرکت يجه در يخورد و در نت يز به هم مين اي رسانه ييدرآمد زا يايجغراف يعيصورت طب هب ،ستنديافکار ن

 يک استاندارد در آمده است به سويصورت  باالدست که به يها رسانه يآموزش ين محتواييباال به پا
توسط  هنگفت يسبب کسب درآمد ها اي رسانه يرکت اقتصادحن يا  .شود ير مين دست سرازييپا يها رسانه
به " فکر"به نام  يا هيکم و با مواد اول يگذار هين قالب با سرمايشود که در ا يم اي رسانهبزرگ  يها بنگاه

ن يا چندياز موارد به چند و  يکه در بعض يکنند؛ درآمد يم ييمجموعه خود درآمدزا يبرا يافزار نرم يا وهيش
 .رسد يم يحاصل از فروش خبر، عکس و گرفتن آگه يدرآمدهابرابر 

 
 ها در رسانه ييد درآمدزايجد يوه هايدر خصوص ش يپژوهش

 مطالعها به يکا و آسيماهه در اروپا، آمر سه يزمانمدت ک يدر ما  يقاتيم تحقيت نام،ن يهم با يدر پژوهش
ن پژوهش يج اينتا  .بزرگ پرداخت يها در رسانه ييوه درآمدزاين شيدتريجد منزله به يآموزش يفروش محتوا

و مراکز  يخبر يها انجام شد نشان داد که رسانه يو با روش مصاحبه عمق يا ، کتابخانهيدانيصورت م که به
ون يزيو و تلوين، راديمز، گاردياروپا، لس آنجلس تا ينگار ، مرکز روزنامهرويترزمانند تامسون،  يقيتلف يا رسانه

 ياکنون با برگزارتدپرس يوناي يو خبرگزارفرانسه  يدر ژاپن، خبرگزار ينگاران غرب ، مرکز روزنامهژاپن يمل
صورت  به، اد شدهين موارد يا يها نهيزم يصورت گسترده و در تمام لم بهي، عکس و فيخبر يآموزش يها دوره

خود اقدام  يها مجموعه يبرا ياساس يبه کسب درآمدها يآموزش ياد با فروش محتوايمت زيفشرده و با ق
 .کنند يم
زان مبلغ يم يو حت ي، محتوا، ساعات آموزشياساس، دروس، واحدها، منابع آموزش ن پژوهش نشان داد کهيا

ن يسازد که نحوه ا ين موضوع را در ذهن متصور مين شباهت ايه است و ايهم شب در موارد مورد مطالعه به
 يمختلف خبر يها و اشتراکات بنگاه يکه با توجه به همکار ،ه باشديمشترک و شب ينوع به يت اقتصاديفعال

 .ستين امر دور از ذهن نيا
ن يدهد که ا يمنشان  ،کنند يت ميفعال ٣و  ٢که در سطوح درجه  يغرب يا ران مراکز رسانهيمصاحبه با مد

 يآموزش يها شرکت در کالس ،شوندتبديل رگذار يتاث يک خبرگزاريس که عالقمند به يتاس مراکز تازه
خود را به آن  يا ت حرفهيمشروع ينوع دانند و به يخود م يصل براک ايرا  رويترزمانند تامسون و  يمراکز

معروف که در باال  يو خبر ي، آموزشيا رسانه يها بنگاه يکه برا ييها ن مراکز در مکتوبيا . ننديب يوابسته م
وند ش يمراکز خود م يها برا دوره متناوب و تر عيهرچه سر يخواهان برگزار ،کنند يز نام برده شد ارسال مين

معروف و  خبريک واحد يها را به  داشته باشند تا آن يا دهيماهر و آموزش د يروهايبتوانند ن راهن يتا از ا
 .)٨٨ها، دانشگاه آزاد دماوند تابستان  رسانه يين درآمدزاينو يها وهيپژوهش ش( ل کنديمشهور تبد

 يک موسسه خبري يستان براموسسه تامسون انگل يک حساب سر انگشتيد که در يريحال شما در نظر بگ
کند و در  يبرگزار م يريتصو نگاري روزنامهک دوره دو ماهه ي ،کشور پرتغال يون خبريزيمانند تلو يريتصو

ک يمجموعه خود است در قالب  يافزار متخصصان خود را که حاصل تفکر و دانش نرم يآموزش يآن محتوا
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 ٤٠ک مجموعه ي يخود را برا يها کالس ين موارديتامسون در چن . کند ياستاندارد و چارچوب منتقل م
 .  کند يافت ميهزار دالر در ٣هر نفر  يک ماهه در ازايک دوره ي يبرا يعيکند و در حالت طب يبرگزار م ينفر
کند و فضا و ابزار  يک استاد خود استفاده ميک ماه که فقط از ين ين معناست که تامسون در ايدن بيا

ن يکند و ا يافت ميهزار دالر در ١٢٠کند  ين مياز موسسه تقاضا کننده تام ،محدود را جز در موارد يآموزش
مجموعه  ١٥ش از يب يک ماه برايکه در لندن واقع است در  يسين مرکز انگلياست که معموال ا يدر حال
 ک ماههيدهد که تامسون در مدت  ين ارقام نشان ميا . کند يفشرده برگزار م ميفشرده و ن يها کالس
با توجه به ( يفروش خبر، عکس، آگهبا کند که  يکسب م يآموزش يرا از فروش محتوا يونيليم يدرآمد

ن ينو يها وهيپژوهش ش( .کند يرا کسب نم ين درآمديچن )کند يکه خرج م يافزار افزار و سخت نرم
 .)٨٨ها، دانشگاه آزاد دماوند تابستان  رسانه ييدرآمدزا

نگاران  ون ژاپن، مرکز روزنامهيزيو و تلوي، فرانسه، رادرويترز يمورد خبرگزار ت دريفين کين موضوع با هميا
د ياند با تول ح دادهين مراکز ترجيز صادق است و هر کدام از اين نيمز و گارديآنجلس تا اروپا در هلند، لس

ک ي منزله ن محتوا را بهيکه در دست دارند ا يقدرتمند ارتباط يها با کانال اي رسانه يآموزش يمحتوا
ر يآن است به سا يريکارگ افت و بهيازمند دريشدن ن يا حرفه يبرا يا استاندارد که هر رسانه يمحتوا
رسانه ها، دانشگاه آزاد دماوند  يين درآمدزاينو يوه هايپژوهش ش( گوناگون بفروشند يکشورها يها رسانه

 .)٨٨تابستان 
نه يزان هزيماه و م ٣روز و حداکثر  ١٥ن مراکز يا يآموزش يها دهد که حداقل دوره ين پژوهش نشان ميا

دالر و  ١٥٠٠اما حداقل  ،و عکس بودن آن متفاوت است يري، تصويها گرچه به نسبت خبر دوره يبرا
  .)٨٨ها، دانشگاه آزاد دماوند تابستان  رسانه يين درآمدزاينو يها وهيپژوهش ش( هزار دالر است ٥حداکثر 

وجود داشته  اي رسانههمواره در عرصه  ييژوهش وجود داشته باشد که آموزش محتوان پين انتقاد به ايد ايشا
 يخبر يها تياز ظرف يا مقدارين مراکز ياست که اکنون ا يح ضروريتوض مثابه ن نکته بهياست اما ذکر ا

 راهاز  يياآن بتوانند به درآمدز راه اند تا از جاد کردهيا يديجد يها تيا ظرفير داده و ييموجود خود را تغ
ک يست بلکه خود ياز کار ن يگر بخشيد يخبر ين بدان معناست که آموزش محتوايآموزش بپردازند و ا

 .ز به همراه آورده استيرا ن اي رسانهد است که تحوالت خاص يجد يت اقتصاديفعال
 

 ؛نگاري روزنامه يها در دوره يآموزش يها سرفصل
 ه سرچخود  يآموزش يها در دوره نگاري روزنامه يها ه کارتلم کيز بدانين نکته را نيد بد نباشد ايشا

 ييها ر به ذکر عنوانيدر زمحقق  . کنند يس ميتدر ،کنند يافت ميکه در  يپول يرا در ازا ييها فصل
 .ه به هم هستندين مراکز شبيو در ا ستاز مراکز مختلف استخراج کرده ا يبيصورت ترک که به دپرداز يم
 

 :مشترک يها فصل سر
 .ت رسانه و خبريري، مديونيزيتلو نگاري روزنامه، ييويراد نگاري روزنامهمکتوب،  نگاري روزنامه

 
 :ييکايو آمر يياروپا يدر مراکز آموزش مشترک يسيتدر يها عنوان
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 نگاري روزنامهبر  يا مقدمه •
 ست؟يخبرچ •
 يمنابع خبر •
 صحت و دقت در خبر •
 در خبر يطرف يب •
 ت عدالت در خبريرعا •
 صاحبهانواع م •
 مصاحبه يها وهيش •
 يکنفرانس مطبوعات •
 شرفتهيمصاحبه پ •
 اخبار مهم •
 نگاري روزنامهچر يف •
 يسيچرنويف •
 يسيبه زبان انگل يسيخبرنو •
 مصاحبه رو در رو •
 يمصاحبه تلفن •
 مصاحبه با کودکان •
 در گزارش ياصول حرفه ا •
 ياقتصاد و بازرگان •
 يگزارش بازرگان •
 يحوزه اقتصاد يها يريگزارش از درگ •
 و جنگ يريش درگگزار •
 ل برخوردهايدرک و تحل •
 ت خبرنگاريامن •
 ١ يپخش آموزش •
 ٢ يپخش آموزش •
 طياز مح يسينو گزارش •
 ه اروپايدر مورد اتحاد يسينو گزارش •
 يدر حوزه بهداشت و سالمت عموم يسينو خبر •
 يسينو سک در گزارشير •
 تيدز و هپاتيدر مورد ا يسينو گزارش •
 در حوزه حقوق بشر يسينو گزارش •
 يقيتحق  نگاري امهروزن •
 يقيتحق نگاري روزنامهو مقدمه بر  ييآشنا •
 قيبر جستجو و تحق يمبتن نگاري روزنامه •



١٠ 
 

 ميگزارش از جرا •
 ها گزارش از دادگاه •
 ياسيس يها گزارش •
 گزارش از انتخابات •
 ياجتماع يها گزارش •
 نگاران روزنامه يوب برا •
 نترنتيا يجستجو بر رو •
 نگاري روزنامه برخط يها هيپا •
 يخبر يت هايت وب سايريمد •
 وب ينوشتار برا •
 ها يا چند رسانه ينوشتار برا •
 يسيوبالگ نو •
 يشهروند نگاري روزنامه •

 
حاصل شده است،  يقاتيم تحقين تياست که در پژوهش ا ياز چند صد مورد ين موارد تنها بخش کوچکيا

 .و استخراج شده استق قرار گرفته يز مورد تحقيمحتوا ن يعنيکار  ين پژوهش بخش اصلين در ايهمچن
 

 :يو خارج يداخل اي رسانه يمراکز آموزش يها تفاوت
 يو خارج يداخل يآموزش يها ان دورهيم يها توان تفاوت يم ،افته استيبه آن دست  قين تحقيکه ا ييتا جا

در ، سطح دانش، منابع مورد استفاده يعمل ي، مباننظري يمبان رسد ميبه نظر  . کرد مطالعهدر چند بخش را 
 .ها هستند ن تفاوتين ايها از مهم تر طول دوره و مدرسان دوره

 
 :يو عمل نظري يمبان -١

د يتاک ينظر يمبان يبر رو ،کشور ماكمتر از شود  يا برگزار ميکا و شرق آسيکه در اروپا، آمر ييها در دوره
در  . دوش مطالعه مي خچهيک تاري مثابه فقط در حد دو تا چهار واحد و صرفا به نظري يشود و مواد درس يم
م در تالس هستند جنبه يها دا داده است و مدرسان و کالس يعمل يخود را به مبان يجا نظريه ،ها ن دورهيا

مرکز  يها هيو نظر يل ارتباط جمعياز جزوه مربوط به وسا يدر بخش  .تر کنند يدروس را قو يکاربرد
 يها هينظر يخيان از روند تاريدانشجو يآگاه تنها برايها  هين نظريا: " ه اروپا آمده استياتحاد ينگار روزنامه
توان از آن  ياست که امروزه م ييها ما آن رارتباطات از نظ يکاربرد يها هينگاشته شده است و نظر يارتباط

 .)ه اروپاياتحاد ينگار منشور مرکز روزنامه( "استفاده کرد
مرکز آموزش  يبا فلسفه علم ارتباطات که از سو ييآشنا يواحد درسمربوط به ن در فصل اول جزوه يهمچن

 وز ويان، فاکس، هرالد ن .ان .يمانند س ييکايآمر يها خبرنگاران اکثر رسانه يتدپرس برايآسوش نگاري روزنامه
ش درباره فلسفه علم ارتباطات گفته شده و يم قرن پيآنچه که در ن: "آمده است ،شود يس ميره تدريغ

ر ييع دچار تغيرات وسييواسطه تغ اکنون به ،آن وضع شده است يتباطات بر مبناار يها هياز نظر ياريبس
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صورت  ا بهيپس بهتر است در عصر حاضر که دن . ندارند يگر جنبه عقالنيها د از آن يارياند و بس شده
رچوب شبرد چايپشتر به فکر يم و بيگرا برو عمل يها نظريهبه سراغ  ،رديگ ير قرار مييدر معرض تغ يا قهيدق

جزوه فلسفه علم " (م دادين اصل را مورد توجه قرار خواهيخود ا يها ز در آموزشيم و ما نيخود باش يا حرفه
 .)٧٧ : ٢٠٠٩ ،تدپرسيآسوش يارتباطات، خبرگزار

که  يو در بخش يا حرفه نگاري روزنامهز در واحد يژاپن ن يون مليزيو و تلوياد راديمرکز آموزش بن ،گرسويدر د
ر از يغ يکه با هدف نظريهک يدا کردن يپ: "آورد يم ،شود يس ميتدر يا حرفه نگاري روزنامه يسو به با نام

رو ما با استفاده از  نيرسد از ا يسخت به نظر م ،ت کننديما را هداخاص  يا مکتبيگروه و  يبرا يطلب منفعت
م يخود خواه اي دن مراکز رسانهکر يا استفاده از تجربه، دانش و تخصص به حرفه شتر بايها اما ب نظريهن يا

 . )يحرفه ا نگاري روزنامه، ٢٠٠٩ژاپن،  يون مليزيو تلويراد" (پرداخت
 
 :سطح دانش و منابع مورد استفاده – ٢
مورد  يآموزش يها در دوره ،يداخل يها برخالف دوره . شود يها محسوب م ن تفاوتيتر از مهم يکين بخش يا

ق ين تحقيگر ايد يدر جا . شوند نميس يمختلف تدر يا ترجمه يتواهاا محيو  يميقد يها ترجمه ،مطالعه
ها از  کند و در کالس ير مييهر ساله تغ ،ها ن دورهيمورد استفاده در ا يز درج شده است که محتواين

، ين امانپور، جان اليستيخبرنگاران مامور در مناطق مختلف جهان مانند کر يها ات و کتابيها، تجرب گزارش
به هدف و شود  يا محسوب ميو پو ينيع يان موضوعيدانشجو ياشود که بر يز استفاده ميک لر نتر ميپ

 .کند يم ياريز کمک بسيها ن کردن کالس يکاربرد
دئوکنفرانس يک ويدو بار در هر ماه در  ،ان .ان .يبا شبکه س يز در قراردادينژاپن  يون مليزيو و تلوياد راديبن
 پردازد ين شبکه به انتقال اطالعات و تجارب ميان معروف و مجرب ايگاران و مجرران، خبرنيساعته با سردب ٣
ها، دانشگاه آزاد دماوند،  رسانه يين درآمدزاينو يها وهيق شي، تحقيک .اچ .گو با معاون آموزش ان و گفت(

 .) ٨٨تابستان 
و  برخط ياستفاده از منابع آموزشز رويتراروپا و  ينگار فرانسه، مرکز روزنامه يز خبرگزارين در اروپا نيهمچن

نگاران مجرب و صاحب  جهان و استفاده از تجارب روزنامه اي دئو کنفرانس با مراکز مختلف رسانهيانجام و
 .)٢٠٠٨شرفته، يپ نگاري روزنامهفرانسه  يخبرگزار(اند  سبک را در دستور کار خود قرار داده

 
 :ها مدرسان دوره – ٣

ت ين عوامل موفقيتر از مهم يکيمورد مطالعه  يخارج يارتباطات کشورها يوزشآم ياه مسلما مدرسان دوره
در تهران  ينگار روزنامه يآموزش يب به اتفاق دورهايما در کشورمان که قر . شود يها محسوب م  ن دورهيا

استفاده  ياز مدرسان واحد ،ا مصاحبهيو  يسينو ا گزارشي يسيخبرنو سدر يمثال برا ،شود يبرگزار م
ن موضوع يمورد مطالعه ا يخارج ياما در کشورها . معروف تهران هستند يها م که مدرسان دانشگاهيکن يم

د و مسلط به يجد يروهايکنند تا از استادان و ن يها تالش م کامال برعکس است و هر ترم گردانندگان کالس
تر استفاده از يارش، مصاحبه و تتر مانند خبر، گز يعمل يها در بخش ويژه به  .دتر استفاده کننديمباحث جد
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افت يا کانو را دريتزر و يمانند پول يژه خبرنگاريز ويکه جوا ينگاران مشهور و مجرب مانند کسان روزنامه
 .شود يس استفاده ميتدر يبرا ،اند کرده

 يسيدرس خبرنو يد برايجد يدر اقدام يحت ٢٠٠٨خود در سال  يها فرانسه در دوره دوم کالس يخبرگزار
خود  ياستفاده کرد و به ادعا ييايو استرال ييکايدئو کنفرانس از استادها و خبرنگاران آمريصورت و به ،دخو

ن يمانند ا يين کار و کارهايا  .وه را ادامه دادين شيز اين ٢٠٠٩ن کار گرفت و در سال يهم از ا يجواب خوب
هرچه بهتر شدن استفاده کنند و  يبرا يفنآورو  ينگار ال روزنامهيس يران از فضايپذ شود تا دانش يسبب م

 .روز و امروزيباشد از  دانش د يدور نباشد بلکه ممزوج يها دانش راکد سال ،رنديگ ياد ميآنچه را که 
 

 يداخل يدر رسانه ها يخبر يآموزش يفروش محتوا
 يها صاحب رسانه و يغرب يکه در کشورها است يزيتر از آن چ ار متفاوتيز البته بسين اقدام در کشور ما نيا

ان دور ين حرکت را مرکز مطالعات رسانه در دست دارد که از از ساليسرآغاز ا.  افتد يگذار اتفاق م ريتاث
نه کار ين زميموفق در ا يداخل يالگو مثابه خود قرار داده است و به يها را در برنامه يخبر يآموزش محتوا

 ييها ها و کالس دوره يز به برگزاريرسانه و فارس ن ينگسراسنا، فرهيمانند ا يکند و بعد از آن هم مراکز يم
ها  ن آنيتر وجود دارد که در مهم يخارج يها و دوره يداخل يها ان دورهيم يت اساسواما چند تفا . پرداختند

 ينيچن يو موارد يآموزش يها ت کارگاهيفيمطرح شده، ک يها ها، بحث ها، طول دروه مت دورهيتوان به ق يم
 .رداشاره ک

 
 :ن تفاوتيتر مهم ييدرآمد زا

 ٧٥ رانيپذ ک از دانشي از هر يا هفته ١٧ک ترم ي يها برا مانند مرکز مطالعات رسانه يدرست است که مرکز
ک ي يسنا هم برايهزار تومان و ا ١٠٠ک ترم ي يرسانه برا يا فرهنگسرايکند و  يافت مينه دريهزار تومان هز

 يالملل نياس فروش بيها در مق هيها و شهر ن مبلغياما ا ،کند يافت ميهزار تومان در ٤٥ساعته  ٣٦دوره 
 ٦ن بودجه يتام ينه برا و ک جامعه موثر باشديگسترش دانش در  يتواند برا يرسانه فقط م يآموزش يمحتوا
کند  يک استاد خود استفاده ميط که فقط از يم تامسون در آن شرايادتان هست که گفتي  .ک رسانهيماهه 
سنا يام ينفر حساب کن ٤٠سنا را هم يران ايپذ زان دانشياما اگر م . کند يک ماه کسب ميهزار دالر در  ١٢٠
 يکه استاد، فضا يکند در حال يکسب مدرآمد هزار تومان  ٨٠٠ون و يليم ١ماهه فقط  ٣ک دوره يدر 

ر يپذ هيتوج يت اقتصاديفعال کيتواند  ين امر نميپس ا . کند ينه ميگر را در سه ماه هزيو امکانات د يآموزش
 .سنا باشديمانند ا يک خبرگزاري يکسب درآمد برا يبرا

است از آنچه که در غرب  يمختلف يها ا ترجمهيه شده در داخل که يارا يآموزش يمحتوا ،گريد  ياز سو
ار يبس ،دکن يم نگاري روزنامهر با آن مشق يکه آن دانشپذ يعالوه تجربه استاد و امکانات منتشر شده و به

مانند توان  يان عواملين ميالبته در ا  .موجود است يغرب ياست که در الگوها يزيتر از آن چ متفاوت
 .را از نظر دور داشت ها توان آن يز وجود دارد که نميو عالقمندان به ارتباطات ن يمراکز داخل ياقتصاد

 
 :هاشنهاديپسخن آخر و 
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که  يليو تسلط بر اطالعات به دال يرگيآورد چ ياد اطالعات مه اقتصيست در بسط نظريگونه که پر ن هما
باعث  ...)ره آن و يد و ذخيدر تول يها، آسان بودن آن ييربناياز جوامع، زين(د يگو يها سخن م ست از آنيپر

 مربوط به يکار پژوهش نتايجطور که  د و همانشو يک جامعه مي يو حت يا اد رسانهيک بنيقدرتمندتر شدن 
دا يبر اطالعات و دانش ارتباطات پ يشتريتسلط ب يا رسانه يها اديهر چه بن دهد، ميله نشان ن مقايا
 يخود را به فروش برسانند و از درآمدها يآموزش يها بسته يمت باالتريو با ق يراحت توانند به يم، کنند يم
دارند در  قرار يغرب ير کشورهاا که غالبا ديدن يا رسانه يها رو کارتل نيآن منتفع شوند؛ از ا يالرون ديليم

خود  يا ت تعداد مخاطبان، اقتصاد رسانهيد و در نهايجد يها وهيش دانش، تنوع اخبار، شيتالش هستند با افزا
 .ش دهنديافزا يآموزش يز با فروش محتوايرا ن
 يها لکارت با نامها  که ما از آن يبزرگ خارج يها که رسانه دهد ين پژوهش نشان ميگذرا به ا ينگاه

اند که  هنگفت خود انتخاب کرده يکسب درآمدها يرا برا ينه ايهز آسان و کم يها راه كنيم، مياد ي يا رسانه
کمک  يالملل نيب يد محتوا و دانش ارتباطات در کشور خود و فضايشدت به تول به ،ييزا بر درآمد  عالوه

 .کنند يرا تجربه م يديجد يآموزش يحتواا و مه روشان آنان هر سال يجو ران و دانشيپذ کنند و دانش يم
ون يليم ١٠٠انه از مرز يارتباطات سال يآموزش يفروش محتوا راهاز  ين مراکز آموزشياز ا يبعض يدرآمدها

ک ياستراتژ يها نده مرکز خود برنامهيسه سال آ ينده و حتيک سال آي يتوانند برا يکند و م  يگذر م يدالر
 .نه کننديتر هز کوچک اي رسانهجاد مراکز يا يپول برا نياز منبع ا يه کنند و حتيته

کر يپ موفق و غول يها جاد شده در رسانهيا نگاري روزنامهگردم که اگر محتوا و نرم افزار  ين نقطه باز ميباز به ا
 يم از گرسنه ماندن برايرياد بگيگرفتن را  يم که اگر ماهين اعتقاد باشيم و بر ايک استاندارد فرض کنيرا 
 يا س شده در مراکز قدرتمند رسانهيد تدريجد يآموزش يم اطالعات و محتوايتوان يم شويم، رها ميک عمر ي

و عالوه بر  ،ض کردهيتعو يات داخليو ممزوج با تجرب يميقد يها را با ترجمه نگاري روزنامهذار گاثر يها و غول
 نگاري روزنامه يها ن آموزهيدتريان با جديم دانشجويخود و تعل ينگار روزنامه يها نو نوار کردن کتابخانه

و  ي، آگهي، شخصيمه دولتين يها را عالوه بر درآمدها داده و رسانه ياساس يز تکانيخود را ن اي رسانهاقتصاد 
از حالت  يکم، مراکز يتر، اشخاص و بعض کوچک يها رسانه به رسانه يآموزش ين با فروش محتوايمانند ا

 .ميخارج کن يرکود اقتصاد
 

 :شود يشنهاد ميق پين تحقيان اين در پايبنابرا
 .شرفته بپردازنديپ اي رسانهمستمر با مراکز  يها  جاد ارتباطيبه ا يداخل اي رسانهمراکز  •
آموزش رسانه  يالملل نيب يها به تبادل استاد و دانشجو با کارتل يمراکز داخل ،درصورت امکان •

 .بپردازند
مرجع  منزله شده و به يداريخر رويترزمانند تامسون و  يجامع مراکز معروف يآموزش يمحتوا •

 .س استفاده شوديدات محتوا و تدريتول
ارتباطات داخل کشور  يها کالس يآموزش يمحتوا يآموختگان مراکز خارج با استفاده از دانش دانش •

 .ديايعمل ب به يآموزش يها در جزوه يرييروز شده و تغ به
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به  يپژوهش ييسفرهامراجع مربوط،  يان ارتباطات با هماهنگيواستادان و دانشج يآموزش يها ميت •
 يمختلف را برا يها نفر از خبرنگاران رسانه ٢٠در دو دوره وزارت ارشاد حدود (ن مراکز انجام دهنديا

ن سفرها يز با اين يات علميه يها مين سفرها تکرار شود و تياعزام کرد؛ ا يا د از مراکز رسانهيبازد
 ..)همراه شوند

ات و يتا تجرب شوددعوت  يا ن استادان مراکز آموزش رسانهيتر از معروف ،يمدت کوتاه يها در دوره •
 .قرار دهند يرانيان و استادان ايار دانشجويدانش خود را در اخت

ان يمعروف ارتباطات انجام شود و دانشجو يها يها و آکادم دانشگاه اب يدئو کنفرانسيو يارتباط مجاز •
 .آنان را تجربه کنند يها بار کالس کيبتوانند حداقل  يصورت مجاز ما به
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 .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي .روزنامه نگاري نوين. )١٣٨٤(قندي و حسين  بديعي، نعيم -
 .جنگلانتشارات  .نوربخش يمرتضو  ينيرحسيداکبر ميس ترجمه. ارتباطات يها هينظر). ١٣٨٥( تليفن ليجان، است -
 . ١ش شماره ي، سال اول پت و اقتصاد رسانه هايريمد، ) ١٣٨٧(درضا ين، حميحس -
 .انتشارات ثانيه .سايبر ژورنالسيم. )١٣٨٤(شکرخواه، يونس  -
 .ها انتشارات مرکز توسعه رسانه .نگاري تخصصي روزنامه. )١٣٨٧(قندي، حسين  -
ن پاکباز، انتشارات طرح يان و افشيقلي، مترجم احمد عليه شبکه اعصر اطالعات و ظهور جامع، )١٣٨٥(کاستلز، مانوئل  -
 . نو
انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني . تهران. ترجمه عليرضا دهقان. دموکراسي و خبر). ١٣٨٥(گنز، هربرت  -
 ).سمت(
 .طباييانتشارات دانشگاه عالمه طبا .وسايل ارتباط جمعي. ) ١٣٨٦(معتمد نژاد، کاظم  -
  .ها انتشارات مركز توسعه و مطالعات رسانه. حقوق ارتباطات). ١٣٨٦(معتمدنژاد، كاظم  -
 .انتشارات موسسه ايران .ترجمه يونس شکرخواه و علي کسمايي .نگاري جهاني روزنامه. )١٣٨٤(هربرت، جان -
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