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سخن سردبیر:
استقبال گسترده  و  رســـــانه«  »آینده پژوهی  فصلنامه  شماره  نخستین  انتشار 
استادان، دانشـــــجویان و پژوهشـــــگران از این فصلنامه، تأییدی بود بر اهمیت 
شناخت مسائل حوزه ارتباطات و رسانه در آینده ای که پیش  رو داریم. ضرورت 
آینده پژوهی رسانه را شـــــاید در بحث هایی که اخیرًا درباره طرح تصویب شده 
در مجلس شورای اسالمی، موســـــوم به »صیانت از حقوق کاربران در فضای 
به  باشـــــیم. مخالفان و موافقان  مجازی« مطرح شده، بیشتر مشـــــاهده کرده 
جد درباره آینده ای ســـــخن می گفتند که هنوز در راه اســـــت. اما سخن آن ها 
بیشـــــتر متکی بر اوضاع واحوالی بود که اکنون در آن بســـــر می بریم! تهدیدها 
و فرصت هایی که فضای مجازی بر زیســـــت تجربه حامیان و منتقدان افزوده ، 
مجالی برای ترســـــیم جهان مجازی پیش رو را فراهم کرده است تا درباره آینده 
خود در این فضا که همچون تیغی دولبه عمل می کند تصمیم بگیریم. ازاین رو 
می توان گفت امروز ما آینده ما را شکل می دهد و آینده از آن ِکسانی خواهد بود 

که امروز خود را برای ورود به آن آماده می کنند.
پیش بینی  متغیر  به عنوان  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های  پرشتاب  تحوالت 
و مستقل بر تمام متغیرهای مداخله گر وابســـــته تأثیر می گذارد و همین امر از 
از دیگر  آینده نگری را آسان و  یک سو کار محققان برای به کاربستن روش های 
سو سخت و دشوار می نماید. پس آینده پژوهی کاری است سهل و ممتنع، زیرا 
متغیر مستقل، دائم در تغییر اســـــت و همین پیش بینی ها را دشوار می کند اما 

گاهی ما از تأثیر این متغیر می تواند کار را آسان و سهل نیز جلوه دهد. آ
پدیده هایی چون »بالکچین« و»هوش مصنوعی« ازجمله متغیرهای پیش بینی 
هســـــتند که آینده ما را در همه ابعاد زیست بوم تغییر خواهد داد: سبک زندگی، 
جهانگردی،  مهاجرت،  اقامت،  عبادت،کار،  اطالع رســـــانی،  درمان،  آموزش، 
سیاســـــت و حتی تحقیق؛ تغییراتی که در روش های تحقیق اتفاق خواهد افتاد 
چون مبتنی بر هوش مصنوعی اســـــت، روش های تحقیـــــق را در همه علوم و 
به ویژه علوم انسانی و حوزه ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار خواهد 
داد. برخی از این تغییرات از هم اکنون قابل پیش بینی اند، مانند دسترسی سریع تر 



و دقیق تر به داده ها و اطالعات، که در واقع کاالهای ارزشـــــمند جامعه پســـــا 
اطالعاتی خواهند بود زیرا در جامعه پیش رو با کمک فناوری هایی چون هوش 
مصنوعی حتی محققان در تجزیه وتحلیل داده ها با توانمندی های روزافزون کار 

تحقیق را به انجام خواهند رساند.
آینده پژوهی را  الزاماتی چون  به دنیای پرشـــــتاب فناوری های جدید،  ورود 
قطعی و بااهمیت کرده اســـــت. برای آینده پژوهی شـــــناخت امکانات فناورانه 
تحقیق هرچند ضرورت و اهمیت خاص خود را دارا اســـــت، اما، شـــــناخت 
نظریه های علمی اهمیت کمتری نســـــبت به آن ندارد. همچنین سواد رسانه ای 
تحقیق از الزامات آینده پژوهی برای محققان آینده ســـــاز در حوزه رسانه است.

رســـــانه هایی که دیگر مثل رسانه های دوران ســـــنت و مدرنیته وجود نخواهند 
به  بزرگی  درعین حال که کمک  می تواند  هولوگرام  فناوری  به عنوان مثال  داشت. 
تولید خبر و ابعاد مختلف ارزش های خبری داشـــــته باشد در روی دیگر سکه، 
تولیدکننده اخبار جعلی خواهد بـــــود و درک واقعیت از دروغ را برای مخاطبان 

رسانه بسیار دشوار و شاید غیرممکن سازد.
آینده پژوهی برخالف حوزه های دیگر تحقیق در علوم اجتماعی و انســـــانی، 
برای تحقیقات بومی نیازمند دادوستد با محققان و اندیشمندان غیربومی است. 
آینده پژوهی روشی تحقیقی در عرصه بین المللی است زیرا پیشرفت های فناورانه 
امروزه در  از مرزهای جغرافیایی محدود و محصور نمی شود و  در هیچ مرزی 

گستره جهانی می تواند جامه عمل بپوشد.
فصلنامه »آینده پژوهی رسانه« با چنین درکی از جهان معاصر و مشکالت و 
مسائل پیش روی رسانه ها، با انتشار دومین شماره خود به استقبال پژوهش های 
داخلی و خارجی می رود و بر آن اهتمام می ورزد که نقشـــــی هرچند کوچک اما 
مؤثر و مفید در حل مسائل رسانه های کشور در آینده ایران زمین داشته باشد. در 
این راه به همکاری و همیاری همه محققان و اندیشمندان به خصوص استادان و 

دانشجویان گرامی نیازمندیم.
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