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 مقدمه

های رویدادگیری ها در سازماندهی و ساماندهی افکار عمومی و شکلامروزه تاثیر رسانه

چیزی که تا مدتی پیش، آن .برهیچ کس پوشیده نیست... سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و

های اما رسانه .رسانی بودجهت اطالعشد فقطافکار عمومی برداشت میها بررسانهراز تاثی

 سازگر و بازیعنوان، هدایتکم جای خود را بهرسان مطمئن کمعنوان یک ابزار و اطالعامروز به

بسیاری از أ منشزا یا بالعکس داده است، امروزه جریانات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بحران

عنوان چه بهها اگرروابط عمومی. دگیرها شکل میت جامعه در بستر رسانهتحوال

ل فرهنگی و ارتباطی از ابزار و امکانات گوناگونی برای انتقال ئمبلغین و کارشناسان مسا

توجه این است که هیچ کدام جامعه برخوردار هستند ولی نکته قابلاطالعات و اخبار به

توانند تاثیر می هازیرا رسانه. یی رسانه را داشته باشدااند کارتوهای انتقال نمیاز شیوه

  .داشته باشندعمومیافکاربسیاری بر

تکنولوژی،  وری واحوزه رسانه از بعد فنگوناگونی که دربا توجه به تغییرات و تحوالتی 

پیام در  کنندگانعنوان حامالن و منتقلخود را بهمحتوا، حجم و شکل روی داده است تاثیر

های امروز رسانه .های اجتماعی و فرهنگی در افکار عمومی نمایان ساخته استساخت ارزش

خود را در تمام حضور جغرافیایی و اعتقادی و فرهنگی امکانبدون در نظر گرفتن مرزهای

 .هستیم جوامع مختلف شاهدرند و اثرات آن را ما امروز داجوامع پیدا کرده



 

جستجو در باره رسانه ورآوری و بررسی مطالبی دشده تا با گرد در این کتاب سعی 

تدریس در همچنین با توجه به  .حوزه برسانمرا به اطالع پژوهندگان اینحوزه نکاتیاین

توجه تواند مورداین رشته مطالبی گردآوری شده که بیشتر به صورت کاربردی است می

کارشناسان شناخته  در این کتاب از منابع معتبر ومطالب مندرج  .گیرددانشجویان نیز قرار

دارم پس از  حوزه تقاضانظران در ایناستادان و صاحباز .باشداین رشته میشده در

های بعدی چاپ بررسی مطالب این کتاب در صورت امکان برای بهینه نمودن آن در

 .آورنده را یاری نمایندگرد
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 فصل اول

 رسانه

 فارسی اصطالح جمعیارتباط وسایل دیگرتعبیر به و عمومی یا جمعی هایرسانه
 از ایستهد آن از منظور و باشدمی  muidM آن جمع که است muideM التین واژه شده

 .اندآمده بوجود جدید هایتمدن از و باشندمی کثیری تعداد توجه مورد که هستند وسایل

 فرهنگ) است رسانیدن وسیله معنای به و رسانیدن مصدر اسم از لغت در رسانه،

 آنالین فرهنگ) شودمی نامیده انتقال وسیله هر معین، فرهنگ در (.دهخدا آنالین
 رساند،می مردم اطالع به را خبری یا مطلب که ایوسیله هر عمید، فرهنگ در ،(معین

 در ،(عمید آنالین فرهنگ) است شده گفته رسانه هاروزنامه و تلویزیون رادیو مانند
 انتقال هایدستگاه یا سیستم به اشاره برای کلی اصطالحی عنوانبه رسانه نو، اندیشه فرهنگ

... و فیلم تلویزیون، رادیو، روزنامه، مانند شود؛می برده کار به سرگرمی یا اطالعات

 (6391 دیگران، و بیرشک از نقل به نژادمعیری)
 هاییروش و هاابزار مجموع عنوانبه فارسی زبان قیاسی الفبایی فرهنگ در هارسانه

 (6391 همان،. )روندمی کار به شخصی و اجتماعی ارتباط برای که

 و هاایده اطالعات، انتقال و نقل برای است اییلهوس رسانه دیگر، تعریفی یک در
 و است ارتباط برقراری فرایند در عملی و عینی واسطه یک رسانه جامعه؛یا افراد افکار

 که این یعنی آن آشکار کرد کار که دارد وجود آن برای پنهان و آشکار کردکار دونوع

 کنندهبرقرار یعنی رسانه پنهان کرد کار اما است؛ پیام گیرنده و پیام برخورد محل رسانه

 .رسانیپیام و ارتباط جریان
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. دهد انتقال مخاطب به را پیامی تواندمی که است عاملی آن،ارتباطی مفهوم در رسانه،

 .است رسانیپیام کارشان همگانی ارتباط وسایل یا هارسانه واقع در

 هارسانه انواع 

 حیات الینفک جزء هارسانه تعبیری به و .کندمی زندگی رسانه با امروزین انسان

 با و مستقیم طوربه را واقع جهان از کوچکی جزء امروزی انسان .است امروز انسان

 ...و مرور و عبور مسیر کار، و زندگیمحل شامل آن و د.کنمی ادراک خود خاص اراده

 واسطه با جهان به اهنگ .بیندمی هارسانه طریق از را جهان همه کهحالیدر .باشدمی

 دیگر سویی از لیک کند،می کمک آدمیان دید گستردگی به سویک از دیگران یا دیگری

 از باید بلکه ببیند، خواهدمی خود آنچه تواند،نمیاو .سازدمی نابود را انسانی استقالل

 (61: 6315 ساروخانی،)...ببیند را جهان دیگری نگاه طریق

 زندگی شیوه همان به آنان داشتند، نزدیک پیوندی خود نیاکان با سنتی هایانسان

 آدمیان حیاتبرای تازه الگوهای هارسانه نیست، چنین حال، نیاکانشان، که کردندمی

 آتش، طبل، دود، طریق از نخستین، هایانسان رو این از(. 66همان،).کنندمی طراحی

 در .کردندمی قراربر ارتباط یکدیگر با ...و غارها هایدیوار روی بر نقاشی و مشعل

 ابزارهای هانامه و هاکتاب ها،نوشته دست ها،لوح کتابت، و خط اختراع با ادامه،

 برقراری امکان گوتنبرگ،توسط چاپدستگاه اختراع با .دادند تشکیل را هاانسان ارتباطی

 دهیپوشش و وسعت سریع،دسترسی نوشتاری، متن انبوه تولید مانند هاییویژگی با ارتباط

 وسیع جغرافیای یک در خود همنوعان سایر با توانست بشر صورت، بدین .شد فراهم گسترده

 .بگذارد قدم مدرن هایرسانه دوره به تعبیری به و کندبرقرار ارتباط زیاد سرعت با هم آن و

ـال  بـه  و زیونتلوی رادیو، رادار، تلفن، تلگراف، مانند دوربرد ارتباطی وسایل ظهور با  آن دنب

 ها،ماهواره انواع ظهور همچنین، و ارتباطی و اطالعاتی نوین های تکنولوژی یا آوریفن ظهور

ـبکه  اینترنـت  انگیـز شگفت دنیای و هارسانه شدن دیجیتالی ها،رایانه ـا وش ـار  و ه ـا  ت ـای نم  ه

 سرعت با هم آن زمین،کره از گوشههر در هاانسان سایر با ارتباط برقراری امکان ،(وب)اینترنتی

 .حذف شد آن در مکان و زمان محدودیت و آمد وجودبه نکردنی باور
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 قرن وریافن و علمی انقالب حاصلکه ارتباطی هایرسانه و ابزارها در تغییرات این

 و گسترده تاثیرات بشر معاصر تمدن و هافرهنگ جوامع، همهبر است، بعد به نوزدهم

 و دیدگاه که کسی ارتباطات و رسانه کارشناسان بین در .ذاشتگ برجای آوریشگفت
 وی .باشدمی لوهان مک مارشال داشته، ارتباطات درحوزه را تاثیر بیشترین نظراتش

 حیات کنونی وضعیت به توجه با انسانی، جامعه و تمدن دهد نشان تا کوشدمی
 خواهد دنبال را جهت کدام هآیند در و پیموده را مسیری چه کنون تا هاانسان اجتماعی

 جمله از بشری تمدن در شده اختراع وسایل و ابزار از یکهر است معتقد وی .کرد

 در سنگ چنانچه .است گانهپنج حواساز یکی امتداد در یا مسیر در ارتباطی، هایرسانه

 یا گوش امتداد در رادیو چشم، امتداد در عکس پا، امتداد در دوچرخه دست، امتداد
  .است المسهحس امتداد در تلویزیون و واییشن

 .است قائل خاصی ویژگی ارتباطی وسایل از یک هر برای زمینه این در لوهان مک

 .کندمی تقسیم دسته دو به حرارتینظر از را ارتباطی وسایل او

 رسانه را هستند انسان حواس از یکی امتداد در که هاییرسانه :گرم هایرسانه -9

 .عکس یا رادیو مانند نامند،می گرم

 آدمی حس چند امتداد در که هستند هاییرسانه از دسته آن :سرد هایرسانه -2

 .تلویزیون مانند باشند،

 تحوالت و تغییرات همچنین، و فنون و علوم در پیشرفت و بشر نیازهای به توجه با
 است آمده وجود به هاهنرسا از مختلفی انواع ایدوره و عصر هر در انسانی، جوامعدر

 .پردازیممی هارسانه این معرفی به که

  سنتی هایرسانه

 .بشناسیم را سنتی ارتباطات مفهوم و معنی است، الزم سنتی هایرسانه بهتر درک برای

      که شودمی اطالق ارتباطات از ایگونه به سنتی ارتباطات کلی، تعریف یک در

 ترویج را هاآن حال،عین در و گرفتهشکل عمومی وعقاید گفرهن تاریخ، باورها، پایه بر
 .است چهرهبهچهره و فردی میان غالباً ارتباطات از نوع این .کندمی تقویت و
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 و است آنیو سریع مخاطب، العملعکس و بازخورد دریافت ارتباطات، نوع این در

 (6316:74نی،فرقا. )شودمی برقرار راحتی به نیز متقابل و دوسویه ارتباط

 هاییرسانه به سنتی هایرسانه اصطالح سنتی، ارتباطات از تعریف این براساس
 در مخاطبان از محدودی تعداد به را پیام سنتی، ارتباط فرایند یک در که شودمی اطالق

 کلیسا،هایابرمح منبرها، ها،دیوارنوشته .کندمی منتقل کم، انتشار سرعت با و محدود وسعت
 .هستند سنتی هایرسانه جملهاز ...و هاطبل ها،مشعل ها،کتاب ها،عکس ها،امهشبن

 مدرن هایرسانه
 و افکار و اخبار سریع انتقال که شودمی اطالق هاییرسانه به مدرن هایرسانه

 ارتباط شرایط و .دهندمی قرار هاانسان وسیع هایتوده اختیار در را زندگی هایروش

 تلویزیون،. کنندمی تامین را پهناور هایسرزمیندر دور، هایراه از وریف و مستقیم

 (93و 71:6376 نژاد،معتمد) .هستند مدرن هایرسانه ازجمله سینما و رادیو

 ارتباطی نظر از هارسانه
 :شوندمی تقسیم دوگروه به هارسانه گاهدید این از

 جمعیهایرسانه ـ 6( فردی)شخصی هایرسانه ـ6
 بین ارتباط برقراری امکان که هستند کوچک هایرسانه: شخصی هایرسانه( لفا

 از نقاشی و عکس، تلفن، نامه، کنندمی فراهم را هاانسان از محدودی تعداد یا نفر دو

 .هستند فردی هایرسانه جمله
 برقراری برای فنی یا مادی هایابزار جمعی، هایرسانه: جمعی هایرسانه( ب

 جمع به جمعی، ارتباط وسایل مجرای یا کانال از را هاییپیام و هستند جمعی ارتباط

 تلویزیون، سینما، .کنندمی منتقل زیاد، سرعتی با و پهناور وسعتی در ها،انسان از کثیری
 .روندمی شماربه جمعی رسانه یک کدام هر روزنامه و رادیو

 هارسانه بندیتقسیم
 :کرد تقسیم زیر دسته چهار به توانمی را هانهرسا کلی بندیتقسیم یک در

  یچاپ مجالت و هاروزنامه: چاپی هایرسانه( الف
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 وب روی روزنامه FDPنسخه یا تلویزیون و رادیو: الکترونیکی هایرسانه ب(

 تکست و THmTHالکترونیک رسانه یک و صفر نسخه: دیجیتال هایرسانه( ج 

 تعاملی و داینامیک و مستقل نسخه (:مجازی) سایبر هایرسانه (د    

  چاپی هایرسانه
 مانند. باشندمی خطی صورتبه و شوندمی چاپ کاغذ برروی که هستند هایینهرسا
 .چاپیمجالت و هاروزنامه

 الکترونیک هایرسانه
 قالب در مشخص زمانی هایدوره در اطالعات انتشار معنی به الکترونیک هایرسانه

-رسانه دیگر عبارت به یا است، نتاینتر روی یا رسانیاطالع شبکه یک یبررو وب صفحات

 .یابدمی انتقال الکترونیکی اطالعات هاآن طریق از که هستند هاییرسانه الکترونیکی های

 شکل به شوند،منتشر ملموس چاپیشکل به که این بدون الکترونیک هایرسانه

 مگر ندارد وجود هارسانه نوع این فیزیکی نسخه اصل در .شوندمی منتشر الکترونیکی

 هایرسانه تفاوت تنها .شود تبدیل ملموس شکل به آنها از بخشی یا تمام که آن

 رادیو از عیناً اینشریه اگر یعنی .است هاآن ارائه جنس چاپی هایرسانه با الکترونیکی

 .است الکترونیک رسانه شود،پخش

  دیجیتال هایرسانه

 به تنها ها،آن در محتوا انتشار یا تبادل که هستند هاییرسانه یجیتالد هایرسانه

 مبتنی هایرسانه شامل و باشد میسر دیجیتال پردازشگر به مجهز هایابزار کمک

 ،MmM و mmM قبیل از مخابراتی هایسرویس ،(اینترنت جهانی شبکه نظیر) برشبکه

   بر مبتنی هایرسانه همچنین و وثبلوت مانند هاداده تبادل هایشبکه اشکال سایر

 و ایرایانه هایبازی ای،رسانه افزارینرم هایبسته قبیل از دیجیتال فیزیکی هایحامل

 (6313دیجیتال، هایرسانه و اطالعات وریافن توسعه مرکز جامعپرتال. )هاستآن مانند

 و صفر ورتص به متن یعنی .شودمی تشکیل یک و صفر از هارسانه این محتوای


