
 

 

 

 ایفهم صنایع رسانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 ها در جهان معاصری ارتباطات و رسانهمجموعه
 زیر نظر

گروه ارتباطات دانشگاه تهران -مهدی منتظرقائم  عضو 

 التزتیموزی هیونز، آماندا  -فهم صنایع رسانه ای 
 دیود مورلی -ویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگیتل 
 تونی هارکاپ -دیگرگونه، صداهای دیگرگونههای رسانه 
 گفتمان محاوره ای در تلویزیون و رادیو  اندرو تولسون -گفتگوی رسانه ای: 
 ایان هاچبی-ایگفتگوی رسانه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Understanding Media Industries (2nd Edition) 
Timothy Hevans and Amanda D. Lots 

Oxford University Press 2017 
 

Persian translation published by 
Logos Publications 2018 

 
 



 

 

 
 ایفهم صنایع رسانه

 
 

 تیموتی هیونز
 دانشگاه آیووا
 

 آماندا دی. التز
 دانشگاه میشیگان

 
 
 
 :مترجم

 قاسمیاحسان شاه 
 تهران عضو هیئت علمی دانشگاه

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 سرشناسه
 عنوان و نام پديدآور
 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری
 شابک
 وضعیت فهرست نويسی
 يادداشت
 يادداشت
 يادداشت
 موضوع 
 شناسه افزوده
 شناسنامه افزوده
کنگره  رده بندی 
 رده بندی دیویی
 شماره کتابشناسی ملی

 Hevans, Timothyهیونز، تیموتی  
 قاسمی.ی احسان شاههیونز، آماندا دی. التز ؛ ترجمهفهم صنایع رسانه/تیموتی 

 .۱۳۹۶قم: لوگوس، 
  ص.: مصور، جدول، نمودار. ۴۳۵
 ۶-7-۹7۵۳۳-۶00-۹78 
 فیپا

 Understanding Media Industries, 2012عنوان اصلی: 
 وازه نامه
 کتابنامه

گروهی  Mass Media/  رسانه 
 Lots, Amanda D  /م.  - ۱۹7۴، آماندا دی.التز، 
 ، مترجم- ۱۳۵7قاسمی، احسان، شاه
PN۹0/۱۳۹۶ ۹ف۹ھ 

۳0۲/۲۳ 
۴۹۳7۵88 

 
 ایهــانــع رســايــصنفهــم 

 تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه /  احسان شاه قاسمی یترجمه
 سید جواد میرخلیلیویراستار: 

کامرانطراح جلد:   افسانه 
 1396  :اول چاپ

 500شمارگان: 
 978-600-97533-7-6 شابک:

 تومان 36000 قیمت:

کاًل يا جزئاً  © اسکن، صوت،  ، به هر شکل اعم از چاپ، فتوکپی،تمامی حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر يا تولید آن 
 ی مکتوب از نشر لوگوس ممنوع است.کترونیک بدون اجازهتصویر يا انتشار ال

 0۹۱۲۱۵۱00۴۲مرکز پخش:  موبایل 
www.irlogos.com   فروشگاه آنالین 



 

 

 فهرست مطالب 
 ۱ ......................................................................................................... شگفتاریپ

 1 ............................................................................. فرهنگ یسازیکتاب: صنعت نیخاص ا کردیرو

 4 ............................................................................................................. کتاب نیا یهایژگیو

 4 ........................................................................................................ کتاب نو است نیآنچه در ا

 5 ....................................................................................................................... امهنسپاس

 6 ..................................................................................................................... هاشتاددای

 7 .................................................................................... یارسانه عی: فهم صنا۱فصل 
 9 ...................................................................................................... یارسانه عیفهم صنا 1 -1

کن یارسانه عیصنا دیچرا با 1 -1 -1  12.................................................................... م؟یرا مطالعه 

 15 .................................................................................... در جامعه یارسانه عیصنا 2 -1 -1

 21 ................................................................................. در صنعت رسانه یدئولوژیو ا تیعامل 2 -1

 23 ............................................................................یارسانه یهادر سازمان تیعامل 1 -2 -1

 29 ....................................................................... کمیو  ستیب یدر سده یارسانه عیفهم صنا 3 -1

 29 ...................................................................................... یبرآمدن اقتصاد اطالعات 1 -3 -1

 31 ............................................................................... انبوه یسازیسفارش شیدایپ 2 -3 -1

 37 ...................................................................................................................... هاپرسش

 38 ................................................................................................................... هاداشتادی

 ۴۱ ......................................... یاقتصاد یاصل یهافرهنگ و مفهوم یسازی: چارچوب صنعت۲فصل 

 42 ...................................................................................... فرهنگ یسازیچارچوب صنعت 1 -2

 44 .................................................................................................. هایسرپرستگ 1 -1 -2

 45 .......................................................................................................... طیشرا 2 -1 -2

 46 ......................................................................................................... کردارها 3 -1 -2

کار مچار نیا 2 -2  48 ..................................................................................... کند؟یچوب چطور 

 51 ............................................................................ صنعت رسانه یاقتصاد یاصل یهاجنبه 3 -2

کاالها 1 -3 -2  51 ..................................................................................... یارسانه یاصول 

 54 ........................................................................................ سکیپاسخ صنعت رسانه به ر 4 -2

 71 .................................................................................................................... یریگجهینت



 

 

 72 ...................................................................................................................... هاپرسش

 73 ................................................................................................................. دیبخوان شتریب

 75 ................................................................................................................... هاادداشتی

 77 ........................................................................ صنعت رسانه یهای: سرپرستگ۳فصل 

 83 ........................................................................................کدامند؟ جیرا یهایسرپرستگ 1 -3

 83 ............................................................................................ یتجار یهارسانه 1 -1 -3

 86 ........................................................................................ یرتجاریغ یهارسانه 2 -1 -3

 97 ................................................................................................. ها در عملیسرپرستگ 2 -3

گسترده در آمر یسرپرستگ نییتع 1 -2 -3  98 ................................................................ کایپخش 

 101 ....................................................................................... هایسرپرستگ یهاتیمحدود 3 -3

 102 ...................................................................................................................... هاپرسش

 103 ................................................................................................................ دیبخوان شتریب

 104 ................................................................................................................... هاادداشتی

 ۱0۵ ................................................................................ یارسانه عیصنا می: تنظ۴فصل 

گسترده متفاوت است؟ 1 -4  109 ................................................................................... چرا پخش 

کس 2 -4  114 ............................................................................................. کند؟یم میتنظ یچه 

 114 .......................................................................................یحکومت یهادستگاه 1 -2 -4

 117 ....................................................................................... یالملل نیب ماتیتنظ 2 -2 -4

 120 ............................................................................................... یمیتنظ-خود 3 -2 -4

 123 ......................................................................................... شود؟یم میتنظ یزیچه چ 3 -4

 123 .......................................................................................... محتوا یهامیتنظ 1 -3 -4

 131 .......................................................................... یاتیو عمل یساختار یهامیتنظ 2 -3 -4

 141 .................................................................................................. گرید یمیتنظ طیشرا 4 -4

 141 ................................................................. کنندیم تیریرا مد عیکه توز ییهامیتنظ 1 -4 -4

 142 ........................................................... باندپهن یگذار استی: سدینوپد یحوزه کی 2 -4 -4

 143 ...................................................................................... انهیجوجامعه میتنظ 3 -4 -4

گذار به تلوکیتکنولوژ یاستانداردها 4 -4 -4  144 ........................................... تالیجید ونیزی: مورِد 

 146 .................................................................................................................... یریگجهینت



 

 

 146 ...................................................................................................................... هاپرسش

 147 .................................................................................................................. دیبخوان شتریب

 147 .................................................................................................................. هاادداشتی

 ۱۴۹ .................................................................... یارسانه دیدر تول یاقتصاد طي: شرا۵فصل 

 152 ........................................... نیتأم یو سازوکارها نهیهز یساختارها یخالق و فرهنگ یندهایپسا 1 -5

 153 .................................................................. یارسانه یساخت محتواها یهانهیهز 1 -1 -5

 158 ..................................... شوند؟یم نیچطور تأم یارسانه یمحتواها نشیآفر یهانهیهز 2 -1 -5

 172 ........................................... یامحصوالت رسانه یپرداخت پول برا یهااقتصاد مخاطب: روش 2 -5

گه یهارسانه یهایژگیو 5-2-1  174 ................................................................... بانیپشت-یآ

گه یلهیکه به وس ییهارسانه یهایژگیو 2 -2 -5  178 ................................... شوندینم یبانیپشت یآ

 182 ..................................................... دوگانه یدرآمد یهاانیها با جررسانه یهایژگیو 3 -2 -5

 184 ........................................................................................ وکارکسب دینوپد یراهبردها 3 -5

 187 .................................................................................................................. یریگجهینت

 189 ..................................................................................................................... هاپرسش

 191 ................................................................................................................. دیبخوان شتریب

 191 ................................................................................................................... هاادداشتی

 ۱۹۵ ................................................................... یارسانه عیصنا کيتکنولوژ طي: شرا۶فصل 

 199 .......................................................................................... کیتکنولوژ رییتغ یهاهینظر 1 -6

 202 ............................................................................................یفرهنگ دیمدار تول 1 -1 -6

 206 .............................................................................................. طیشرا گریو د یتکنولوژ 2 -6

 206 ................................................................................. و ساختار صنعت یتکنولوژ 1 -2 -6

 209 ..................................................................... وکارکسب جیرا یهاو مدل یتکنولوژ 2 -2 -6

کردارها کیتکنولوژ طیشرا 3 -6  213 ...................................................................... صنعت رسانه یو 

 215 ............................................................. کیتکنولوژ یبر سر راه نوآور یصنعت یهاتیمحدود 4 -6

 218 .................................................................................................................. یریگجهینت

 220 ..................................................................................................................... هاپرسش

 221 ................................................................................................................ دیشتر بخوانیب

 221 .................................................................................................................. هاادداشتی



 

 

کردارها7فصل  کار رسانه ی:   ۲۲۳ ...................................................................... یاخالق و 

 227 ......................................................... یارسانه یبه ساخت محتوا کردهایخالق: رو یهانگاه 1 -7

 231 ................................................................................... خط نییخالق باال و پا یهانقش 2 -7

 232 ......................................................... تیکننده و محدودکننده خالق تیصنعت: تقو رانیمد 3 -7

 236 .............................................................. : پژوهش مخاطبیتجار یاعمال نفوذها 1 -3 -7

 241 ................... یمحاط تیعامل ،یمانساز یهاصنعت، فرهنگ ی: هنجارهایاعمال نفوذ تجار 2 -3 -7

 247 ............................................................................................... رییدر عصر تغ تیخالق 4 -7

کار یکردارها 5 -7  249 ........................................................... تالیجید یاع رسانهیدر صنا یخالق و 

 252 ................................................................................................................... یریگجهینت

 252 ..................................................................................................................... هاپرسش

 253 ................................................................................................................. دیبخوان شتریب

 253 ................................................................................................................. هاتادداشی

کردارها8فصل   ۲۵۵ ................................................................. یارسانه یو گردآور عیتوز ی: 

گردآور عیتوز یکردارها انیم یزگذاریتما 1 -8  257 ...................................................................... یو 

گردآور عیتوز یصنعت یهانقش 2 -8  264 ................................................................................یو 

 265 ................................................................................... هاکنندهعیتوز یهانقش 1 -2 -8

 268 .................................................................................... گردآورندگان یهانقش 2 -2 -8

گردآور عیتوز یراهبردها 3 -8  270 ......................................................................................... یو 

 273 ................................................ یارسانه عیدر توز رییراهبرد رو به تغ کی: یپردازپنجره 1 -3 -8

 278 ................................................................................................................. یریگجهینت

 279 .................................................................................................................... هاپرسش

 280 ................................................................................................................ دیبخوان شتریب

 280 .................................................................................................................. هاادداشتی

 ۲8۱ ....................................................................................... یسازتالیجي: د۹فصل 

 283 .................................................................................................. یسازتالیجیفهم د 1 -9

 287 ..................................................................................... دیدر تول رییو تغ یازستالیجید 2 -9

 289 .......................................................................................................... چاپ 1 -2 -9

 292 .......................................................................................................... صدا 2 -2 -9



 

 

 294 ......................................................................................................... دئویو 3 -2 -9

گردآور راتییو تغ یسازتالیجید 3 -9  298 .................................................................... عیو توز یدر 

 302 ......................................................................... در صنعت روزنامه تالیجید عیتوز 1 -3 -9

کاربرد راتییو تغ یسازتالیجید 4 -9  307 ................................................................................. در 

 308 ....................................................................................................... انتخاب 1 -4 -9

ک 2 -4 -9  310 ..................................................................................................... یندگپرا

 313 ....................................................................................................... یراحت 3 -4 -9

 314 ...................................................................................................... رو شیپ راتییتغ 5 -9

 317 .................................................................................................................. یریگجهینت

 319 ..................................................................................................................... هاپرسش

 320 ................................................................................................................ دیبخوان شتریب

 321 .................................................................................................................. هاادداشتی

 ۳۲۵ ............................................................................... هارسانه یسازی: جهان۱0فصل 

 328 .................................................................. بر آن کایها و سلطه آمررسانه یسازیجهان خیتار 1 -10

 330..................................................................................... هارسانه یسازیجهان یهارانه 2 -10

 330 .......................................................................................................... لمیف 1 -2 -10

 331 .................................................................................................... ونیزیتلو 2 -2 -10

 332......................................................................................................... یازب 3 -2 -10

 332.................................................................................................... یقیموس 4 -2 -10

 333 ....................................................................................................... مجله 5 -2 -10

 333 ..................................................................................................... مهروزنا 6 -2 -10

 334 .................................................................................................... غاتیتبل 7 -2 -10

 335 ........................................................................................ هارسانه یسازیموانع جهان 3 -10

 335 ..............................................................................................یموانع فرهنگ 1 -3 -10

 338 ............................................................................. یمیو تنظ کیموانع تکنولوژ 2 -3 -10

 340 .................................................................................. یسازیشدن بر موانع جهان رهیچ 4 -10

 342 ..................................................................................... یجهان غیهمهمه و تبل 1 -4 -10

 343 ..................................................................................... یالملل نیب ینیآفرهم 2 -4 -10



 

 

 345.................................................................................... کردن سیرنویدوبله و ز 3 -4 -10

 348 ............................................................................................... یسازیمحل 4 -4 -10

 351 ................................................................................................ یسپاربرون 5 -4 -10

 352 .......................................................................... یها در جنوب جهانرسانه یسازیانجه 6 -10

 354 ............................................................ هارسانه یسازیجهان یو اجتماع یتجار یامدهایپ 7 -10

 354....................................................................... افتهیگسترش  یهایبازارها و نوآور 1 -7 -10

 356................................................................... یدر برابر چندرگگ یفرهنگ سمیالیامپر 2 -7 -10

کنده یهادادن جماعت وندیپ 3 -7 -10  357 ...................................................................... پرا

 359 ................................................................................................................. یریگجهینت

 359 .................................................................................................................... هاپرسش

 360 ................................................................................................................ دیبخوان شتریب

 361 .................................................................................................................. هاادداشتی

 ۳۶۳ ....................................................................................................... نامهواژه



 

 

 شگفتاریپ

کتشننننافی مقدماتی در صنننننایع  ما را به دانشننننجویاِن  ،ایرسننننانهفهم صنننننایع کتاب   ایرسننننانهدرون سننننفر ا
کتاب از دل کالسکندمی آمریکا و فرگشننت سننریع آن هدایت یپیچیده درسننی بیرون آمده اسننت. در های . این 
کالسواقع، این  کوچِک های در سننننالن مقدماتیهای کتاب از درون  که  ایرسننننانهصنننننایع های درس بزرگ و 
کردهای گذشننننته در دانشننننگاه یدو دهه تقریبا   کالسبیرون آمده اسنننننت. در  ،ایمهمختلف تدریس  ها این 

کتاب که  کنونی های دریافتیم  که  معموال  درسننی   یاانسننجام موعننوعی و مفهومی داشننته باشننند،  یاتمایل دارند 
کامل و پرمحتوا از پیچیدگی کنند، اما ایرسنننننانهصنننننایع  اتیعملهای فهم  کتاب کدامچیه ایجاد  ها از این 

کنند. اند هنتوانسنت مختلف در مورد  کردن مطالِب  نهیپوصنلهبه جای  خواسنتیممیبه هر دو هدف دسنت پیدا 
در  معموال  کردارهننای واقعی صنننننعتی بننه هم  تر عینیهننای سننننینناسننننی و تبیین اقتصننننناِد  هننا،رسنننننانننه اقتصننننناِد 
چارچوب  –شنننودم، مطالب را حول یک مرکز می که در هر فصنننل از آن بر روی چند صننننعت تمرکزهایی مجموعه

کن ،بخوردکالس مقدماتی به درد که  -مفهومی مرکزی  درباره و نسننننبت بنهها ها و دیدگاهیم. پژوهشارائه 
که متوجه  اخیر رشد بسیار زیادی داشته است.های در سال صنعت رسانهعملیات  با وجود این، چیز دیگری 
که چارچوب ،ایمهشد  . اندابینامطالعه یا رویکردهای متمایز نظری اغلب همچنان های این است 

کتاب: صنعتی رويکرد  سازی فرهنگخاص این 
کالس صنننننایع های برخی از چالش های در میان زمینهها تفاوت :از اندعبارت ایرسننننانهاصننننلی طراحی 

کردارها و سنننناختارهای صنننننعتی. به همین  صنننننعتی و ملی و ناپایداری اطالعات به دلیل تغییرات پیوسننننته در 
کردیم چارچوب مفهومی که  1ایقلمیاریترین باارزش ،دلیل، احسنننناس  برای ادبیات موجود  توانیممیاسننننت 

که چنین چارچوبی برای دانشنننجویان فراهم ای هنقشننن ،تواند برای نخسنننتین بارمی انجام بدهیم و بر آن بودیم 
آزمون نشنننده  ترپیشکه هایی بسنننیاری از فر  ،. در طراحی این چارچوبآورد تا صننننعت رسنننانه را بشنننناسنننند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. contribution 



 ایصنایع رسانهفهم  – 2

 

کردیم. به جای باور به فرم ،ثر بودندما مؤهای و پژوهشها یافته بودند و حتی بر که های را مطالعه  تجویزی 
به ویژگی تر، اما ثمربخشتر، نظم عننعیف ،«چارچوب»شننناسننیم، معتقدیم می «هامدل»را با خلق ها آن بیشننتر

که می فراهم رسننننانهصنننننعت  یدهد و زبانی برای صننننحبت دربارهمی ایرسننننانهمتغّیر عملیات صنننننایع  آورد 
گسترد یگستره  دارد. ای هکاربرد 

کردارهای آن ایرسننننانهنامه و روابط میان صنننننایع واژه یطوالنی دربارههای بنابراین، بعد از بحث  ها،و 
کتاب را تشکیل را طراحی و معرفی 1سازی فرهنگچارچوب صنعتی که سازمان اصلی این  دهد. این می کردیم 

کنون به خوبی در مطالعات های از ایده 2نهشتهمیک  چارچوب، که ا گرفته ایرسانهبسیاری است  اند؛ جای 
که پیچیدگی  یاولیه هدِف هاسننت. و تبیین این ایده 3بندیدر مفصننلعمدتا  نوآوری این چارچوب  ما این بود 

کنیم و در عین حال صنننعت رسننانهعملیات  که این عم ،را آشننکار  کنیم  سننطم مفهومی قابل فهم لیات در کاری 
کردیم مدلباشنننن را ها بر محتوای رسننننانهها آن تأثیرو چگونگی  مالی مختلف پرداختهای د. برای نمونه، تالش 

کنیم و در عین حال از ارائه کههای گونه یاز همه وتفصیلطولپر فهرست  یتبیین  گهی و پرداخت مستقیم   آ
کرد ،یافت ایرسنننانهتوان در صننننایع امروزین می که فرآیندها و آغازی ر ی. امیدواریم نقطهپرهیز  ا فراهم بیاوریم 
و مجموعه روابطی  نامهواژه ،بشنننناسننناند و در عین حال کارتازهبه دانشنننجویان را  ایرسنننانهسننناخِت های لفهمؤ

که دانشجویان باتجربه چارچوب کند  کار بگیرند. ها بتوانند آنتر م را ارائه   را به 
کتاب های و جنبهها حوزه ،کند؛ این چارچوبمی سننازی فرهنگ را معرفی و تبیینچوب صنننعتی، چاراین 
کارکرد صنننایع  ایرسننانهاصننلی صنننایع   یبه شننیوهها و چرایی عملکرد آن ایرسننانهکه باید در تحلیل چگونگی 

کتابدو فصننننل کند. می را شننننناسننننایی ،شننننوند خودشننننان بررسننننی سننننازی و دیجیتال–، دو امر پویا آخر این 
کنند می و بررسی ،هستند را مطالعهصنعت رسانه که در حال ایجاد تغییرات مهمی در عملیات  -سازیجهانی

 سطوح این چارچوب، در حال تغییرند.  یکه چطور هنجارهای عملیات در همه
که همهنمی که قبول داریم کوتاهی نوشنننننت  کند. در همه جا را تبیی ایرسنننننانهصنننننایع  یشننننود متن  ن 

که برای روشن شدن مطلب الزم باشد، از مثالمی نویسیکوتاهبنابراین،  می استفادهها کنیم و تنها به میزانی 
کاربردهای می این به آموزگاران امکان –کنیم  کالسننی،  را معرفی  بیشننتریدهد تا در تدریسننشننان یا از راه تکالیف 

کار، دهنده متکی هستیم و امید دمانچوبمان به عنوان نیروی سازکنند. به شدت روی چار که این   یابزاراریم 
گسننننتر منعطف در اختیار آموزگاران قرار که بتوانند آن را در  کار  ایرسننننانهآموزشننننی و های از زمینهای هبدهد  به 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Industrialization of Culture 
2. synthesis 

3. articulation 
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ارزش ها زمینهدر آن  هایشلفهکه مؤهایی این چارچوب و زمینههای شننننناسننننایی محدودیت مطمئنا  بگیرند. 
 آورد. می ی را فراهممندارزشدارند، اطالعات فکری  متریکتبیینی 

گسنننترگرپژوهش ی گونگونه ،کنند و در نتیجهمی را مطالعه صننننعت رسنننانهو ها رسنننانه ها،از حوزهای هان در 
گرفت ها،روش ها،در فر  یفراوان که ما در پیش   رایم اهو اهداف انواع مختلف پژوهش وجود دارد. رویکردی 
کرد. ما به عنوان اسننتادان مطالعات « هامطالعات رسننانه»مشننابه رویکرد  ،به بهترین صننورت توانمی توصننیف 

که رسننانهها رسننانه گردش فرهنگ ایرسننانهو صنننایع ها بر این باوریم  که در تولید و   ،به این دلیل اهمیت دارند 
ی ، راهبردهنناهنناصنننننعننت تجننارت  تنظیمهننای نقش اصننننلی دارننند. عالقننه داریم اننندرکنش میننان واقعیننت

های تلویزیونی، بازیهای  فیلم، سریال ایرسانهگذاری، و غیرهم و تولیدات صنایع سازی سود، قیمتبیشینه
که  ایرسانهاز صنایع هایی فهم ما به دنبال ایجاِد  (1)م را بفهمیم.هاویدئویی، مجله کنند این هستیم  مشخص 

کشننننمکش برانگیز 1نامطمئنپیچیده، »صنننننایع  که به زبان سنننناده،  (2)؛«هسننننتند 2و  ها ادعاها و نظریهدریافتیم 
 گرا نیستند. ود یکدستی و پایداری دارند، واقعدر عملیات خها گویند رسانهمی که« هارسانه» یدرباره

کند تا به شنننیوه ایرسنننانههای ن ممکن اسنننت شنننرکتشنننرایط معّی  کنندمعّی های را تشنننویق  اما  ،نی عمل 
که تر اغلب پیچیدهها موقعیت کنند. برای ما می تصننور ایرسننانهبزرگ در مورد صنننایع های نظریه رشننتبیاز آنند 

که در مورد موقعیت شننتربی که شننرکتهایی جالب اسننت  کنیم  خاص یا های را به شننیوه ایرسننانههای پژوهش 
کنش یا رفتار هدایتای هغیرمنتظر بنیادینمان های کنند تا فر می ما را مجبور ،بنابراینکنند و می به سمت وا

کنیم.  فراواندانیم؛ بلکننه، مننا سننننرمننایننه و قنندرت می خواهیم بگوییم رویکردمننان را غیرانتقننادینمی را بننازبینی 
کمکمی این صنایع را ثمربخش ،و در عین حال پذیریممی جهانی را ایرسانهصنایع  کند می دانیم؛ این به ما 
آفرینند. به صنننورت می انتقادی یهبرای مداخلهایی فرصنننتها آنهای و ناپایداریها چطور پیچیدگی ببینیم
گر چه به هیچ عنوان تمایل نداریم های حواسننننمان به نفوذ فرهنگ رسنننننانه ،کلی تجاری بر جامعه اسنننننت، ا
کنیم.های هرسان کهبر خالف تحلیل تجاری را یکسره رد   شماریویژگی« گرابازار آزاد» افراد را به عنوانها آن گرانی 
که تجاریمی که به بهترین حالت به  ،انجامدمی بالنده« هایبازار ایده»به ایجاد  سننننازی قطعا  کنیم و بر آنند 

کار را با این فر  آغازمی جوامع دموکراتیک خدمت که جوامع سننننرمایهمی کند،   ؛نابرابر هسننننتند ذاتا  دار کنیم 
گروه تجاری از همان نوع  ایرسنننننانههای بنابراین، نظامن بیش از دیگران قدرت و پول دارند. معّی های چون 
 برند.می رنج ،اندهداری منتشر شدسرمایههای که در رگ و پی دموکراسیهایی نابرابری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ambivalent 

2. contested 
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کتابهای ویژگی  این 
کتاب فهم صنننننایع  یصننننفحهتوانند با بازدید از می . استادانمطالب پشــــتیبان مداوم به  ،ایرسننننانهمرکز منبع کمکی 

کنندر یصننفحه کاربرد مطالبی  ،در این صننفحهم؛ https://oup-arc.com/havens-lotz/register  اهنمای اسننتادان دسننترسننی پیدا 
ارائه  یشترب ایرسانهمطالب فعالیت کالسی، و مطالعات و های که در متن به بحث گذاشته شده است، تکلیف کالسی و ایده

کاربردهای جدیدی را به مرکز منبع کمکی ،ایرسانهچون در صنایع  اند.هشد می همیشه چیزهایی در حال تغییرند، پیوسته 
گر دوسنننن گاهیافزاییم. ا کتاب را در آدرس ت دارید از مطالب جدید آ کنید،  کنید یا با HavensLotUMIپیدا  فرسننننتادن  دنبال 

کنید.  یم خود را در خبرنامهunderstandingmediaindustries@gmail.com ایمیل به ما   ما عضو 

ایم. ما برای بحث را آوردهها کاربردی و پرسننننشهای برخی پرسننننش ،در پایان هر فصنننننل برای بحث.هایی پرســــش
که می را ارائههایی پرسننننش کنند. می گروهی ایجادهای و بنیانی برای بحث نیسننننتندوار اطالعات طوطی تکرار صننننرفا  کنیم 

شنننکل دهند که هم در تکالیف ای هخود را به شنننیوهای خواهند تا عالئق و تجربهمی از دانشنننجویانها بسنننیاری از این پرسنننش
کنند و هم مفید باشند. چه کالسها درسی به آن تشکیل شده کم برای بحث های شما از سخنرانی طوالنی با فرصت کمک 

که این پرسش مدار باشد،کالس کوچک و بحثاز  لباشد و چه متشکّ    برای شما مفید باشد. ها امیدواریم 
موارد، پیشنننهادهای ما  شننترِ بیاسننت. در  «بخوانید شننتربی»یک بخش دارای  . هر فصننلشــتربیپیشــنهادها برای مطالعه 

کتاب به صننورت سننطحی به شننتربیمعتبری هسننتند که عمق های کتاب دهند. می، ایمهپرداختها آنی به مطالبی که در این 
که این منابع به عنوان نقطه هر کدام از همچنین، باشند.  دانشجویی سودمند آغاز برای پژوهش یطراحی ما به صورتی بود 

گزارش یمنبع هااین کتاب کتاب  نویسیعالی برای  گیری را در بخش نتیجه هاری از خوانش. همچنین فهرست بلندتهستنداز 
از صنننایع خاص را بر اسنناس صنننایع مختلف  ایکه بررسننیایم هشننده را آورداز منابع منتشننر فهرسننتی جااینم. در ایهآورد 2فصننل 
 بیاموزند.  شتربیخاص  یخواهند در مورد صنعتمی کنند. این منابع برای دانشجویانی سودمند خواهند بود کهمی ارائه

کتاب نو استآن  چه در این 
که با ویرایش نخسننننت کتاب آشنننننایند کسننننانی  که هسننننتهمی ،این  کتاب بدون تغییر مانده و تنها برخی  یدانند  اصننننلی 

 گیرند:می تغییرات این موارد را در برترین انجام شده است. مهمها رسانیدوباره و بروزهای دهیسازمان
که به صــورت گســترده بازبینی شــده اســت را ها آن یطالعهو چرایِی م ایرسننانهکه صنننایع  1. فصننل فصــل مقدماتی 

که اقتصاد و شرایط اجتماعی در حال تغییری  ،کندمی معرفی  را توعیمبه صورت گسترده بازبینی شده است. برخی مطالب 
کنونی رسانهدهند می کنون در  ،بعدی آمده بودندهای در فصل ترپیشنقش دارند، ها که در وععیت    اند.هارائه شد جاایناما ا
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کلیدی در مطالعات صنایع  . این منتقل شده است ۲( به فصل ایرسانهفصل نخست از ویرايش نخست )مفاهیم 
کنون یک بحث در مورد  که از فصننلبروزهای فرهنگ، و همین طور نمونه سننازیچارچوب صنننعتیفصننل ا های رسننانی شننده 
 گیرد. می را در براند هدیگر به این فصل منتقل شد

به  ها،و مفاهیم عمده از آن فصنننل به دیگر فصنننلها بخش جدیددر ویرایش و  کمکی( حذف شـــده )کردارهای 8فصـــل 
 شده است.  جاجابهسازیم  جهانی 10 کردارهای خالقم و فصل  7فصل خصوص 
که به تغییرات بزرگ)رشــــد اقتصــــاد نمادین( حذف شــــده اســــت ۹فصــــل  در اقتصننننادهای تر . عناصننننری از این فصننننل 
کتاب،  ،پرداختندمی پساصنعتی ولید  شرایط اقتصادی ت 5م، فصل ایرسانه فهم صنایع  1در فصل  مخصوصا  در تمام طول 

  اند.هسازیم ادغام شد دیجیتال 9م و فصل ایرسانه
کاوی سنننتی و هایرسننانهما پیوسننته تغییرات در  اند.هرسننانی شنندبه خوبی بازبینی و بروزها فصننل یهمه می نوپدید را وا
کردکنیم  کار بگیریم ،ایمهکه برای این ویرایش جدید داشننننتهایی را در بازبینیها که این پیشننننرفتایم هو تالش  . البته چون به 

که پاسنننخ ارائهها این پیشنننرفت تر کنند، اولویت را به عناصنننر مفهومیمی هم طرح دهند، پرسنننشمی اغلب به همان تعدادی 
کتاب نمی شننننرایط هر صنننننعتی را هرگز ایم.داده نوپدید کردارها و صنننننایع ها،تکنولوژی یدرباره کامل در یک  توان به صننننورت 

گزارشمی دانشجویان را تشویق ،درسی نشان داد و بنابراین  ایرسانهدر صنایع ها درباره نوترین پیشرفتها کنیم تا از آخرین 
گاهی داشته باشند.   آ

 نامهسسپا
کتاب ایده یدوره از بسیاری از همکارانی که در تمام طول کردندنگارش این  کنیم؛ به می تشکر ،هایشان را با ما همخوان 

کورتنی برانون داناهو، پاتریک برکارت، دنیل فاتسک، اتامبصورت ویژه از آلیسا پرن، آسوین پون گالس شولز، سرا تینیک،  کار، دا
کالیفرنیا در  از و همین طورگزاریم. همچنین، سننپاس بسننیار داریم از داوران ناشننناس و جو تورو سننپاس جنیفر هولت از دانشننگاه 

کیمبرلی آن  سننننانتا باربارا؛ ویکی مایر از دانشننننگاه توالن؛ پل میهایلدیس از دانشننننگاه هافسننننتا؛ سننننوزان مولر از دانشننننگاه مریلند؛ 
کالیآن سویج از دانشگاه باتلر؛ و شارون شارپ از دانشاوکزارسکی از دانشگاه آریزونا؛  هیلز به خاطر  فرنیا در دومینگوئزگاه ایالتی 

کیتیور نگو، و آنه نظرها و پیشنننننهادهایشننننان. همچنین، واقعا   گیل  ماری ناواربه دسننننتیاران پژوهشننننی خودمان جیمی دراپر، 
کنیم. امیدواریم از این ،که بسیار فراتر از وظایف دستیار پژوهشی بودهایی مدیونیم. جا دارد از پل النگ هم برای کمک  تشکر 

 کنیم. می کتاب لذت ببرید! ما از نظرها و پیشنهادهای شما استقبال
که نظرات آن کنیم:سننننپاس ،باعث شنننند این ویرایش بهتر شننننودها همچنین مایلیم از داورانی  : شننننارلین سننننیمونز گزاری 

کالیفرنیا در سننننانتا باربارا: کارن پتروسننننکا؛ دانشننننگاه تنسننننی در چاتانوگا کالیفرنیا در دانشنننن: شننننارون شننننارپ؛ دانشننننگاه  گاه ایالتی 
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کالج: اندرو اوبااویل؛ هیلز دومینگوئز سننیسننیدانشننگاه می: چریل دی جنکینز؛ دانشننگاه ایالتی شنناونی: ملودی سننندز؛ کازنوویا 
کانزاس: مکس اولسننتر؛ پی جنوبی کوتای شننمالی: اسننتفن راندال؛ دانشننگاه  -دانشننگاه ویسننکانسننین: مگان مولن؛ دانشننگاه دا
: ایمی سنیندیک؛ دانشنگاه باتلر: آن ان. سنویج؛ دانشنگاه بنتلی: رندی نیکوز؛ دانشنگاه اولد دومینیون: اندرسنونتیم ؛ پارکسناید

کانی: مارا آینستاین؛ دانشگاه بیلور: دنیل ام. شیفر؛ دانشگاه میشیگان مرکزی دانشگاه تگزاس در : جنت جانسون؛ کوینز-کالج 
کانوی؛ داالس کوتای : کایل  کاپل اسننمیت؛ دانشننگاه ایالتی جرجیا: اتان توسننی؛ شننمالیدانشننگاه دا کالج: ارین  مکس ؛ آسننتین 
کید؛ دانشنننگاه ایالتی آریزونا: هوهنر کالج در دانشنننگاه سنننیتی : نیکوالس بوسنننتون؛ دانشنننگاه سنننان فرانسنننیسنننکو: دوروتی  لمان 
کالج در استیتن آیلند: جیلیان باز؛ نیویورک کی-سکانسیندانشگاه وی: استوارت مولتروپ؛ کانی   .میلوا
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