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 ایرشتهرویکرد میان و مدیریت رسانههای پژوهش

 تیاکاه در نن عاا  ینااممئن  طیو مح یارسانه یهاشرکتها و سازمانرسانه با هدف درک  تیریمد های حوزهپژوهش

بلکه از ابتدا پیوند بسیار نزدیکی با  است؛ و ارتباطات تیریمد یهاهینظر داروامت ها و نه دارد یارشتهنیب تیماه ک  د،یم

 یارشاتهنیبا کاردیرو نداشته است. ایا گذاری و...تاسیس حقوق و، اطالعات یع اور ،یش اس، روانیاقتصاد هاینظریه

عاار  از موواوپ پاژوهش در  ،ایرشتهشود. درک بینمحسوب می رسانه تیریمد هایپژوهش یدیاز نقاط قوت کل یکی

خوبی با ها بهشود. ننمیخوبی در نثار پژوهشگران برجسته دیده به ،هاست که در جهانسال ،های مدیریت رسانهپژوهش

ای را بارای حام مسااصم تا ات رشتههای نکادمیک، رویکرد میانها و تخصصهای مرتبط با رشتهک ار گذاشتن تاصب

ماتبار ایان رشاته، رویادادهای علئای  هایههای انتشاریاعته در حوزه مدیریت رسانه، مجلاند. کتابرسانه در پیش گرعته

 . ندگویای این ظهور این رویکرد ،اندمدیریت رسانه و تئامی نثار ماتبری که تاک ون در این حوزه تو ید شده

حضاوری پررنا   یارساانه عیدر تا اهئیشاه  ی بوده اسات کاهمختلف گرانیبازای ناشی از رشتهاین رویکرد بین

 یهااتا پلتفرمگرعته  یونیزیتلو اپخش رادیو ها و از روزنامه ،یخصوت گرانیگرعته تا باز یدو ت هایسازمان زا اند.داشته

هاا و دغدغاه ،اند. هر کدام از این بازیگرانهئگی بازیگران مت وپِ دارای قدمت و قدرت در این ت ات بوده ،نیننال بزرگ

هئاه  تجربیااتهاا، داناش و دگاهیبه ک ار هم قرار دادن د ،ت ات رسانه  دهین. را در ت ات دارند های خاص خودچا ش

کاه  مقابلاه ک اد ییهااباا چا ش تواندینگر از ت ات رسانه مت ها درک کم دارد. یبستگ در این ت ات ریدرگ نفاانیذ

 ،ایانههاای رساها/شارکتحم مساصم سازمان .کرده است جادیا هامدیریت رسانه یبرا داریو ناپا دهیچیپ یارسانه طیمح

هاا ساازمانهاا/ ایان شارکتچگوناه   کاهیو ا داریپا یرقابت تیو حفظ مز جادیا بازار،مان د تو ید محتوای خالق، توساه 

هاای مادیریت های اتالی و ک اونیِ پاژوهشنیروهای خود را حفظ و درنمدهای خود را توساه ده د، از دغدغه توان دیم

 شود. رسانه محسوب می
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هاا و ابزارهاای ای و مجهزکردن خود به نظریاهرشتهمدیریت رسانه بدون کاربست رویکرد میاناک ون پژوهشگران 

هاای حامو راه ک  اد توان د مساصم ایان تا ات را ش اسااییگذاری و... نئیهای اقتصاد، ع اوری اطالعات، سیاستحوزه

ایان کاه اگار  ایامهاای روز تا ات رساانهسائت نیازم ادیمت اسب با نن را اراصه ده د. اک ون نیازم د توساه رشته باه

دور از مساصم واقای ت ات های و بهای گلخانه دی شکم بگیرد، این حوزه به تو ید پژوهشکُهگیری اتفاق نیفتد یا بجهت

بایستی پژوهشگران مدیریت رسانه خاود را باه ابزارهاای نظاری و کااربردی از دیگار  ،گرعتار خواهد شد. برای این مهم

توان انتظار داشت خروجی این رشته در راستای کئک به تا ات نئی ،داشتن این ابزاربدون در دستمجهز ک  د. ها رشته

 مدیریت رسانه روشن و نویدبخش خواهد بود. نی دۀ رشتۀ مسیر  ثیرگذار بردارد. حتئاًأرسانه، قدمی ت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(، 2)0، مدیریت رساانه هایبررسی. ایرشتههای مدیریت رسانه و رویکرد میانشپژوهسخن سردبیر: (. 0410)روش دل اربمانی، طاهر : استناد

021- 021. 
  

 021 - 021، تص. 2، شئاره 0، دوره 0410های مدیریت رسانه، بررسی

 ناشر: دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران 
   نویس ده ©

  13/61/0410 تاریخ انتشار:

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

