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 سخن آغازین با پژوهشگران حوزۀ مدیریت رسانه

 
نیا   هاادیگر حوزهبر جهان شاهد تحوالت اقتصادی و فناورانه چشمگیری بوده که این تحوالت  ،از دو دهه پیش تاکنون

پیش تاکنون دگرگاون  ۀدهزمان با این تحوالت جهانی، صنعت رسانه نی  از دو زیادی برجای گذاشته است. هم هایثیرأت

ترین این ، مهماستهای اجتماعی فراگیر شدن شبکه ،ارتباطات و فناوری اطالعات که یکی از نتایج آن ۀشده است. توسع

 ۀتغییار رساان ؛شده به محتوای کااربر سااهتهاز محتوای سردبیری ،تولید محتوا ۀ. تغییر در شیوشودمحسوب میتغییرات 

هاای نوآوری در شایوه ؛های درآمدزایی رسانههادر شیوهتحول  ؛ی اجتماعیهای سنتی به رسانههااز رسانه ،جریان اصلی

هاای رایانش ابری و تحول در زیرسااهت ؛داده و کاربست آن در بسیاری از هدمات تولیدِ محتواظهور کالن ؛توزیع محتوا

رات، تحاوالت نمانده و ایان تغییامحدود به تغییرات فناورانه  ،این تغییرات است. تغییرات صنعت رسانه ۀجملای، از رسانه

، ابعااد پا  از آن گیری محصاوالت نوآوراناه و بازارهاای نوظهاوراجتماعی زیادی در پی داشته است. شکلا  اقتصادی

آن بار جواماع،  أثیرهاایاقتصادی، سیاستی و اجتماعی جدیدی آفریده است. شناسایی این تحوالت در صنعت رساانه و ت

 بینی کند. های این صنعت را شناسایی و روندهای آینده را پیشفعالیتمطالعاتی است که بتواند ابعاد جدید نیازمند 

اجتمااعی متاااوتِ محصاوالتی کاه تولیاد ا  دلیل ماهیت اقتصادیبه ،ایصنایع رسانهمسائل اقتصادی و اجتماعی 

چیستی مدیریت » هود با عنوان های پیشیننگارنده در نوشته متااوت است وبا دیگر صنایع  های بسیاریجنبهکنند، از می

 ۀگیری رشاتمبنای شکل ،گاتهاین موضوع را شرح داده است. تحوالت پیش 2«ایهای رسانهچیستی سازمان»و  1«رسانه

هاا در سراسار جهاان چند سال گذشته به بسایاری از دانشاگاه طی وبود های ب رگِ جهان در دانشگاه« مدیریت رسانه»

ثیر آن بار جامعاه، أاجتماعی صنعت رسانه و تاا  روی مسائل اقتصادی های گستردهکار ،رشته موریت اینأ. متوسعه یافت

ی هااکار روی مساائل رساانه فقطپیش،  ۀدهگیری این رشته در بیش از سه و دیگر صنایع است. اگر مبنای شکل دولت
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فناوری اطالعات، کار روی مسائل نوظهور صنعت، از جمله  ۀصنعت رسانه و اتصال آن به حوز ۀجمعی بود، اکنون با توسع

ی هااایجااد تغییار در فعالیاتبه  ،دانشیِ مدیریت رسانه ۀاکنون حوز ،رو شود. از ایناین رشته محسوب می هایتضرور

یر ثأاست. پژوهشگران مادیریت رساانه باا مساائل نوظهاوری مانناد تا نیازمند آکادمیک متناظر با تغییرات صنعت رسانه

 هااثیر پلتارمأت، وکار رسانهی کسبهامدل ۀساهتمحتوای کاربر نحوۀ تغییر ،ای در درآمدزایی این صنعتی رسانههاپلتارم

 . اندمواجه هامانند این ثیر آنها بر منافع عمومی وأت و بر بازارهای سنتی

بارای انتشاار نتاایج  هااییهانادازی نشاریمدیریت رسانه، راه ۀرشتاز جمله  ،های علمیرشته ۀتوسع هایراهیکی از 

. شاودمشااهده مایدنیا سراسر مرتبط با رشته، اکنون در  هایهنشری اندازی این دست ازراه واست  های محققانپژوهش

ی گذشته تحاوالت فراوانای را تجرباه کارده هازمان با تغییرات جهانیِ صنعت رسانه، در ایران نی  این صنعت در سالهم

انتشاار نتاایج ایان باه رو  از ایان کنناد؛کاار مایمرتبط با صنعت رساانه  نوین هشگران بسیاری روی مسائلاست و پژو

. با توجه به این نیااز، برداریمصنعت رسانه  ۀتوسع گامی برای کمک به نیازمندیم تا در قالب نوشتارهای علمی هاپژوهش

آن  نخسات ۀشامارو ه اسات اندازی شادراهگاه تهران مدیریت دانش ۀتوسط دانشکد« های مدیریت رسانهبررسی» ۀنشری

ی موضاوعی مادیریت هااحاوزه ههای مرتبط باکنون در دستان شماست. در این نشریه قصد داریم تا جدیدترین پژوهش

منتشار هواهاد شاد، در قالاب ی مادیریت رساانه هابررسی ۀنشریهایی که در مقالهایرانی را منتشر کنیم.  ۀرسانه با زمین

 :استموضوعات زیر 

 های تبلیغاتی و اَشکال جدید درآمدزایی در صنعت رسانه؛مدل 

 ساهتارهای مالکیت، انحصار و رقابت در صنعت رسانه؛ 

 ای؛های رسانهشرکت های پویای سازمان/های رقابتی و توانمندیم یت 

 بازارها در صنعت رسانه؛بازارهای نوپدید و گوشه 

 ؛ایهای رسانهزمانمدیریت منابع انسانی در سا 

 ای؛گذاری رسانهسیاست 

 ؛ایهای رسانههای محاسباتی در حل مسائل سازمانکاربست روش 

 های دیجیتال؛صنعت سرگرمی و بازی 

 اعم از چارچوب اقتصاد تکاملی، نهادی، جریان اصلی و اقتصاد سیاسی؛ ،اقتصاد رسانه 

 ای؛های رسانهوکار در سازمانهای کسبمدل 

  استراتژیک در صنعت رسانه؛مدیریت 

 ای؛های چندرسانههای اجتماعی و پلتارمشبکه 

 های سمت کاربر؛نوآوری همچنین های باز، بنیادین، تدریجی و تقلیدی وای شامل نوآورینوآوری رسانه 

 های محتوایی و محتوای کاربرساهته؛استراتژی 

 ای و کارآفرینی سازمانی در صنعت رسانه؛کارآفرینی رسانه 



 
 

 1ه ، شمار1 هدور ،1041 ،های مدیریت رسانهبررسی 3

 

 ؛و...( داده، فضای ابری، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت اف ودهی نوین و رسانه )کالنهافناوری 

 ای؛ی رسانههاها و پلتارممسائل حقوقی و حقوق مالکیت معنوی در سازمان 

ۀ هاود با مسائل صنعت رسان مرتبطی اصیل هاپژوهش که یمکنمدیریت رسانه دعوت می ۀحوزپژوهشگران  ۀاز هم

 . کنندبه این نشریه ارسال  انتشار بررسی وبرای  را

 

 «مدیریت رسانه ۀهر چه بیشتر رشت ۀبه امید توسع»
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