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مقدمه

امروزه تاثیر رسانهها در سازماندهی و ساماندهی افکار عمومی و شکلگیری رویدادهای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...برهیچ کس پوشیده نیست .تا مدتی پیش ،آنچیزی که
از تاثیررسانهها برافکار عمومی برداشت میشد فقطجهت اطالعرسانی بود .اما رسانههای
امروز بهعنوان یک ابزار و اطالعرسان مطمئن کمکم جای خود را بهعنوان ،هدایتگر و بازیساز
جریانات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و بحرانزا یا بالعکس داده است ،امروزه منشأ بسیاری از
تحوالت جامعه در بستر رسانهها شکل میگیرد .روابط عمومیها اگرچه بهعنوان
مبلغین و کارشناسان مسائل فرهنگی و ارتباطی از ابزار و امکانات گوناگونی برای انتقال
اطالعات و اخبار بهجامعه برخوردار هستند ولی نکته قابلتوجه این است که هیچ کدام
از شیوههای انتقال نمیتواند کارایی رسانه را داشته باشد .زیرا رسانهها میتوانند تاثیر
بسیاری برافکارعمومیداشته باشند.
با توجه به تغییرات و تحوالتی گوناگونی که درحوزه رسانه از بعد فناوری و تکنولوژی،
محتوا ،حجم و شکل روی داده است تاثیرخود را بهعنوان حامالن و منتقلکنندگان پیام در
ساخت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی در افکار عمومی نمایان ساخته است .رسانههای امروز
بدون در نظر گرفتن مرزهایجغرافیایی و اعتقادی و فرهنگی امکان حضورخود را در تمام
جوامع پیدا کردهاند و اثرات آن را ما امروز درجوامع مختلف شاهد هستیم.

در این کتاب سعی شده تا با گردآوری و بررسی مطالبی درباره رسانه وجستجو در
اینحوزه نکاتیرا به اطالع پژوهندگان اینحوزه برسانم .همچنین با توجه به تدریس در
این رشته مطالبی گردآوری شده که بیشتر به صورت کاربردی است میتواند موردتوجه
دانشجویان نیز قرارگیرد .مطالب مندرج در این کتاب از منابع معتبر و کارشناسان شناخته
شده دراین رشته میباشد .ازاستادان و صاحبنظران در اینحوزه تقاضا دارم پس از
بررسی مطالب این کتاب در صورت امکان برای بهینه نمودن آن در چاپهای بعدی
گردآورنده را یاری نمایند.
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تابستان 9011
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فصل اول
رسانه

رسانههای جمعی یا عمومی و به تعبیردیگر وسایل ارتباطجمعی اصطالح فارسی
شده واژه التین  muideMاست که جمع آن  muidMمیباشد و منظور از آن دستهای از
وسایل هستند که مورد توجه تعداد کثیری میباشند و از تمدنهای جدید بوجود آمدهاند.
رسانه ،در لغت از اسم مصدر رسانیدن و به معنای وسیله رسانیدن است (فرهنگ
آنالین دهخدا) .در فرهنگ معین ،هر وسیله انتقال نامیده میشود (فرهنگ آنالین
معین) ،در فرهنگ عمید ،هر وسیلهای که مطلب یا خبری را به اطالع مردم میرساند،
مانند رادیو تلویزیون و روزنامهها رسانه گفته شده است (فرهنگ آنالین عمید) ،در
فرهنگ اندیشه نو ،رسانه بهعنوان اصطالحی کلی برای اشاره به سیستم یا دستگاههای انتقال
اطالعات یا سرگرمی به کار برده میشود؛ مانند روزنامه ،رادیو ،تلویزیون ،فیلم و...
(معیرینژاد به نقل از بیرشک و دیگران)6391 ،
رسانهها در فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی بهعنوان مجموع ابزارها و روشهایی
که برای ارتباط اجتماعی و شخصی به کار میروند( .همان)6391 ،
در یک تعریفی دیگر ،رسانه وسیلهای است برای نقل و انتقال اطالعات ،ایدهها و
افکار افراد یاجامعه؛ رسانه یک واسطه عینی و عملی در فرایند برقراری ارتباط است و
دونوع کارکرد آشکار و پنهان برای آن وجود دارد که کار کرد آشکار آن یعنی این که
رسانه محل برخورد پیام و گیرنده پیام است؛ اما کار کرد پنهان رسانه یعنی برقرارکننده
جریان ارتباط و پیامرسانی.

 | 61رسانهشناسی

رسانه ،در مفهوم ارتباطیآن ،عاملی است که میتواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد.
در واقع رسانهها یا وسایل ارتباط همگانی کارشان پیامرسانی است.

انواع رسانهها
انسان امروزین با رسانه زندگی میکند .و به تعبیری رسانهها جزء الینفک حیات
انسان امروز است .انسان امروزی جزء کوچکی از جهان واقع را بهطور مستقیم و با
اراده خاص خود ادراک میکند .و آن شامل محلزندگی و کار ،مسیر عبور و مرور و...
میباشد .درحالیکه همه جهان را از طریق رسانهها میبیند .نگاه به جهان با واسطه
دیگری یا دیگران از یکسو به گستردگی دید آدمیان کمک میکند ،لیک از سویی دیگر
استقالل انسانی را نابود میسازد .اونمیتواند ،آنچه خود میخواهد ببیند ،بلکه باید از
طریق نگاه دیگری جهان را ببیند(...ساروخانی)61 :6315 ،
انسانهای سنتی با نیاکان خود پیوندی نزدیک داشتند ،آنان به همان شیوه زندگی
میکردند که نیاکانشان ،حال ،چنین نیست ،رسانهها الگوهای تازه برایحیات آدمیان
طراحی میکنند(.همان .)66،از این رو انسانهای نخستین ،از طریق دود ،طبل ،آتش،
مشعل و نقاشی بر روی دیوارهای غارها و ...با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند .در
ادامه ،با اختراع خط و کتابت ،لوحها ،دست نوشتهها ،کتابها و نامهها ابزارهای
ارتباطی انسانها را تشکیل دادند .با اختراع دستگاهچاپ توسطگوتنبرگ ،امکان برقراری
ارتباط با ویژگیهایی مانند تولید انبوه متن نوشتاری ،دسترسیسریع ،وسعت و پوششدهی
گسترده فراهم شد .بدین صورت ،بشر توانست با سایر همنوعان خود در یک جغرافیای وسیع
و آن هم با سرعت زیاد ارتباط برقرارکند و به تعبیری به دوره رسانههای مدرن قدم بگذارد.
با ظهور وسایل ارتباطی دوربرد مانند تلگراف ،تلفن ،رادار ،رادیو ،تلویزیون و بـه دنبـال آن
ظهور فنآوری یا تکنولوژی های نوین اطالعاتی و ارتباطی و همچنین ،ظهور انواع ماهوارهها،
رایانهها ،دیجیتالی شدن رسانهها و دنیای شگفتانگیـز اینترنـت وشـبکههـا و تـار نمـاهـای
اینترنتی(وب) ،امکان برقراری ارتباط با سایر انسانها در هرگوشه از کرهزمین ،آن هم با سرعت
باور نکردنی بهوجود آمد و محدودیت زمان و مکان در آن حذف شد.

فصل اول :رسانه | 67

این تغییرات در ابزارها و رسانههای ارتباطی کهحاصل انقالب علمی و فناوری قرن
نوزدهم به بعد است ،برهمه جوامع ،فرهنگها و تمدن معاصر بشر تاثیرات گسترده و
شگفتآوری برجای گذاشت .در بین کارشناسان رسانه و ارتباطات کسی که دیدگاه و
نظراتش بیشترین تاثیر را درحوزه ارتباطات داشته ،مارشال مک لوهان میباشد .وی
میکوشد تا نشان دهد تمدن و جامعه انسانی ،با توجه به وضعیت کنونی حیات
اجتماعی انسانها تا کنون چه مسیری را پیموده و در آینده کدام جهت را دنبال خواهد
کرد .وی معتقد است هریک از ابزار و وسایل اختراع شده در تمدن بشری از جمله
رسانههای ارتباطی ،در مسیر یا در امتداد یکی ازحواس پنجگانه است .چنانچه سنگ در
امتداد دست ،دوچرخه در امتداد پا ،عکس در امتداد چشم ،رادیو در امتداد گوش یا
شنوایی و تلویزیون در امتداد حسالمسه است.
مک لوهان در این زمینه برای هر یک از وسایل ارتباطی ویژگی خاصی قائل است.
او وسایل ارتباطی را از نظرحرارتی به دو دسته تقسیم میکند.
 -9رسانههای گرم :رسانههایی که در امتداد یکی از حواس انسان هستند را رسانه
گرم مینامند ،مانند رادیو یا عکس.
 -2رسانههای سرد :آن دسته از رسانههایی هستند که در امتداد چند حس آدمی
باشند ،مانند تلویزیون.
با توجه به نیازهای بشر و پیشرفت در علوم و فنون و همچنین ،تغییرات و تحوالت
درجوامع انسانی ،در هر عصر و دورهای انواع مختلفی از رسانهها به وجود آمده است
که به معرفی این رسانهها میپردازیم.

رسانههای سنتی
برای درک بهتر رسانههای سنتی الزم است ،معنی و مفهوم ارتباطات سنتی را بشناسیم.
در یک تعریف کلی ،ارتباطات سنتی به گونهای از ارتباطات اطالق میشود که
بر پایه باورها ،تاریخ ،فرهنگ وعقاید عمومی شکلگرفته و در عینحال ،آنها را ترویج
و تقویت میکند .این نوع از ارتباطات غالباً میان فردی و چهرهبهچهره است.
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در این نوع ارتباطات ،دریافت بازخورد و عکسالعمل مخاطب ،سریع وآنی است و
ارتباط دوسویه و متقابل نیز به راحتی برقرار میشود( .فرقانی)74:6316،
براساس این تعریف از ارتباطات سنتی ،اصطالح رسانههای سنتی به رسانههایی
اطالق میشود که در یک فرایند ارتباط سنتی ،پیام را به تعداد محدودی از مخاطبان در
وسعت محدود و با سرعت انتشار کم ،منتقل میکند .دیوارنوشتهها ،منبرها ،محرابهایکلیسا،
شبنامهها ،عکسها ،کتابها ،مشعلها ،طبلها و ...ازجمله رسانههای سنتی هستند.

رسانههای مدرن
رسانههای مدرن به رسانههایی اطالق میشود که انتقال سریع اخبار و افکار و
روشهای زندگی را در اختیار تودههای وسیع انسانها قرار میدهند .و شرایط ارتباط
مستقیم و فوری از راههای دور ،درسرزمینهای پهناور را تامین میکنند .تلویزیون،
رادیو و سینما ازجمله رسانههای مدرن هستند( .معتمدنژاد 71:6376 ،و)93

رسانهها از نظر ارتباطی
از این دیدگاه رسانهها به دوگروه تقسیم میشوند:
6ـ رسانههای شخصی(فردی)  6ـ رسانههایجمعی
الف) رسانههای شخصی :رسانههای کوچک هستند که امکان برقراری ارتباط بین
دو نفر یا تعداد محدودی از انسانها را فراهم میکنند نامه ،تلفن ،عکس ،و نقاشی از
جمله رسانههای فردی هستند.
ب) رسانههای جمعی :رسانههای جمعی ،ابزارهای مادی یا فنی برای برقراری
ارتباط جمعی هستند و پیامهایی را از کانال یا مجرای وسایل ارتباط جمعی ،به جمع
کثیری از انسانها ،در وسعتی پهناور و با سرعتی زیاد ،منتقل میکنند .سینما ،تلویزیون،
رادیو و روزنامه هر کدام یک رسانه جمعی بهشمار میروند.

تقسیمبندی رسانهها
در یک تقسیمبندی کلی رسانهها را میتوان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:
الف) رسانههای چاپی :روزنامهها و مجالت چاپی
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ب) رسانههای الکترونیکی :رادیو و تلویزیون یا نسخه FDPروزنامه روی وب
ج) رسانههای دیجیتال :نسخه صفر و یک رسانه الکترونیک THmTHو تکست
د) رسانههای سایبر( مجازی) :نسخه مستقل و داینامیک و تعاملی

رسانههای چاپی
رسانههایی هستند که برروی کاغذ چاپ میشوند و بهصورت خطی میباشند .مانند
روزنامهها و مجالتچاپی.

رسانههای الکترونیک
رسانههای الکترونیک به معنی انتشار اطالعات در دورههای زمانی مشخص در قالب
صفحات وب برروی یک شبکه اطالعرسانی یا روی اینترنت است ،یا به عبارت دیگر رسانه-
های الکترونیکی رسانههایی هستند که از طریق آنها اطالعات الکترونیکی انتقال مییابد.
رسانههای الکترونیک بدون این که به شکلچاپی ملموس منتشرشوند ،به شکل
الکترونیکی منتشر میشوند .در اصل نسخه فیزیکی این نوع رسانهها وجود ندارد مگر
آن که تمام یا بخشی از آنها به شکل ملموس تبدیل شود .تنها تفاوت رسانههای
الکترونیکی با رسانههای چاپی جنس ارائه آنها است .یعنی اگر نشریهای عیناً از رادیو
پخششود ،رسانه الکترونیک است.

رسانههای دیجیتال
رسانههای دیجیتال رسانههایی هستند که تبادل یا انتشار محتوا در آنها ،تنها به
کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد و شامل رسانههای مبتنی
برشبکه (نظیر شبکه جهانی اینترنت) ،سرویسهای مخابراتی از قبیل  mmMو ،MmM
سایر اشکال شبکههای تبادل دادهها مانند بلوتوث و همچنین رسانههای مبتنی بر
حاملهای فیزیکی دیجیتال از قبیل بستههای نرمافزاری رسانهای ،بازیهای رایانهای و
مانند آنهاست( .پرتالجامع مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال)6313،
محتوای این رسانهها از صفر و یک تشکیل میشود .یعنی متن به صورت صفر و

