
 

 

سردبیر  یادداشت 
 

 سرآغاز دفتر به نام خدا

اي یا بدون استفاده از امکانات  در جهان امروز، بیرون از فضاي انواع ارتباطات رسانه
ها، انتشار اندیشه و انعکاس اخبار و رویدادها در مقیاس وسـیع و سـریع    طی رسانهارتبا

براي بشر ناممکن است. از نیمه دوم قرن بیستم، در روندي رو به تشـدید و بـا سـرعتی    
تاثیر قـرار  ها و تولیدات آنها همه شئون و جوانب زندگی بشر را تحت آور، رسانهحیرت
ار گسـترده و متنـوعی از ترکیـب علـوم مختلـف بـا محـور        اند. اکنون از حوزه بسی داده

در  "اي انقالب رسانه "سخن گفت که پیامد  "اي علوم رسانه"توان با عنوان  ها می رسانه
نیـز   "هـاي نـوین ارتبـاطی    انقـالب فنـاوري  "چند دهه آخر قرن گذشته است؛ قرنی که 

 نامیده شده است.  
هیبریـد هسـتند، عـالوه بـر اینکـه بخـش        اي که غالباً علومی ترکیبی یـا  علوم رسانه

هــاي علــوم انســانی و علــوم اجتمــاعی از جملــه فلســفه، هنــر و   عظیمــی از دســتاورد
هاي متنوع آن نیز به یـک دانـش    شناسی را جذب و هضم کرده، مهندسی فناوري زیبایی

اي و  هـاي رسـانه   پیچیده و پویا تبدیل شده اسـت. مقولـه طراحـی و مهندسـی فنـاوري     
ها نیز در جاي خود دانشی پویا، تخصصـی، ترکیبـی و    هاي ارتباطی رسانه نظاممدیریت 

 آید. شمار میچندوجهی به
از سوي معاونـت پژوهشـی   » اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته«انتشار فصلنامه 

دانشگاه صداوسیما، با هدف ترویج و توسعه دانش ارتباطات، و تشویق پژوهشگران بـه  
اي  هایی تخصصی موجب افزایش میزان آگاهی و ارتقاي علوم رسانه وهشانجام دادن پژ
هاي علوم اجتماعی و هنرها بـا هـدف تجمیـع    ویژه در پیوند با دیگر شاخهو ارتباطی به

شود. این فصـلنامه امیـدوار اسـت بتوانـد      میهاي آنها  ها یا تدوین نتایج و دستاورد یافته
و عملکـرد  خصصـی مربـوط بـه همگرایـی     علمـی و ت  بخشی از کمبود محسوس متون

هـاي فناورانـه نـوین در حـوزه هنـر،      هاي جمعی را با تمرکـز بـر مطالعـه رسـانه    رسانه
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اي بـر   و تاثیر تولیدات رسـانه  ،هاي ارتباطی فنون و فرآیند شناسی، تولید محتوا، و زیبایی
 مخاطبان مرتفع کند.

، نشر مقاالتی جیح این فصلنامهاي، تر هاي رسانه در میان طیف نسبتاً گسترده پژوهش
هـاي فناورانـه نـوین،     هاي رادیـو، تلویزیـون، سـینما و دیگـر رسـانه      است که در حوزه

تولیـدي)،   –اي  هـاي متنـی (برنامـه    در قالب پـژوهش را ترویجی  –ي علمی ها پژوهش
(نحـوه  هـاي ارتبـاطی    شناسـی) و پـژوهش   زیبـایی  -هـاي شـکلی (سـاختاري     پژوهش

اند و در موضوع و محتواي پژوهش نیـز  انجام داده )یا فیلم بر مخاطبان اثرگذاري برنامه
 اند. مندي از علوم دیگر در پیوند با رسانه توجه داشته به تعامل و بهره

در نخسـتین شـماره   » اي ارتباطات و رسانه مطالعات بینارشته«بر این اساس، فصلنامه 
هاي علمی و مطالعاتی استادان  تروي شماست، مقاالتی را که حاصل فعالیخود که پیش

هاي مختلف کشور است، بر اساس نیـاز   و دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه
اي و هنري کشور به چـاپ رسـانده اسـت.    هاي رسانههاي آموزشی دانشگاهعلمی گروه

ه اي مفید و آموزنده در ترویج و توسعه علـوم رسـان   عنوان نشریهامید که این فصلنامه، به
و ارتباطات شناخته شود. در مسیر رسیدن به این هدف مهم و این خدمت علمـی، ابتـدا   

سپس دست نیـاز بـه همکـاري و حمایـت، بـه سـوي        طلبیم،ي مییاراز خداوند متعال 
هـاي ارتباطـات،    ویژه جامعه دانشگاهی حوزهاندیشمندان و پژوهشگران گرامی کشور به

 دلگرمی، امید و رهنمود دهند.  کنیم که به ما هنر و رسانه دراز می
 

 همتــم بدرقه راه کن اي طایر قدس

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
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