ارتباطات و فرهنگ و اجتماع
ازارتباطات سنتي تا ارتباطات جمعي

قدرت  ،اطالعات و ساختارهاي
اجتماعي
• چگونگي تعامل ميان "اطالعات" و "قدرت" با هدؾ و
منظور صاحبان قدرت در يك جامعه ساختار اجتماعي
جوامع را شكل مي دهد.

چگُوً وظامٍاي اجتماعي شكم ساختار
خُد را تغيير مي دٌىد؟
• ساختارهاي اجتماعي حاكم بر جوامع معموال تمايلي به
تؽيير ندارند و ؼالبا در برابرايجاد هرگونه تؽيير نوعي
مقاومت از خود نشان مي دهند.
• از طرفي ارتباطات اساس هر تؽيير اجتماعي است كه
در سه مرحله ابداع ،نشر و پيامدها به وجود مي آيد.

ابداع ،وشر  ،پيامدٌا
• مرحله ابداع (نوآوري)  :فرآيندي است كه طي آن افكار
و روش هاي نوين خلق شده يا توسعه يابد.
• مرحله نشر (انتشار)  :فرآيندي است كه طي آن  ،افكار
و ايده هاي نوين به اعضاي نظام اجتماعي انتقال داده
شود.
• مرحله پيامدها :تؽييراتي هستند كه در نتيجه رد يا قبول
ايده جديد در درون نظام اجتماعي بهوجود مي آيند در
نتيجه تؽيير اجتماعي زماني به وجود مي آيد كه
پيامدهاي ايده جديد در جامعه به وجود آيد.

رابطً وُآَري با وظام اجتماعي حاكم
• ابداع = < قدرت منفي
•

پيامد:

نشر = < قدرت منفي

ساختار اجتماعي بدون تغيير

رابطً وُآَري با وظام اجتماعي حاكم
•
•
•
•
•

ابداع = < قدرت مثبت
نشر = < قدرت منفي
پيامد  -1:همسو بودن نظام حاكم و مردم :
تؽيير كند ساختار اجتماعي
 - 2ناهمسو بودن نظام حاكم و مردم:
•

ساختار اجتماعي بدون تغيير

• ابداع= < قدرت مثبت
• نشر = < قدرت مثبت
پيامد-1 :همسوبودن نظام حاكم و مردم :ساختار
اجتماعي متحول و پويا
•  - 2ناهمسو بودن نظام حاكم و مردم :وقوع انقالب و
تؽيير اجباري ساختار اجتماعي
•

پیىند از طریق متن
• آنسلم استرائوس
• معتقد است اشکال جديد متون که توسط دستگاههای
کپی و فاکس وديگر انواع دستگاههای تکثير کننده
ارزان قيمت توليد می شوند ،موجب شکل گيری
دنياهای اجتماعی می گردد که افراد با عاليق مشترک
را گرد هم می اورد .

پیىند از طریق متن
• برنامه های راديووتلويزيونی و فيلم ها همگی انواع
مختلؾ متون و اسنادی هستند که حس مشابه و گسترده
ای از هماهنگی اجتماعی را بوجود می آورند .مردم
صبح ها ممکن است در باره آنچه شب گذشته ديده اند
دوباره با يک حس ترديد ناپذبر از انجام يک کار
هماهنگ شده به گفتگو بپردازند .

پیىند از طریق متن
• شكل هاي عجيب  ،رسوم ؼير معمول در هر جامعه،
زبان نامفهوم  ،اختصار ،كنايه و زبان هاي خصوصي
و اختصاصي همگي نمونه هايي هستند كه در آنها
متون به معنای عام می تواند همان اندازه كه گروهي از
افراد را وارد دنيا ي خود مي كنند افراد ديگري را
خارج مي كنند

فرٌىگ َ رساوً ٌا
• اندرسون معتقد است آيتم های فرهنگی عامه پسند مانند
مجالت  ،رمان ها و رساله ها و ترانه هاو هجويا ت و
امثالهم نيز از اهميت برابری در خلق حس فرهنگی ،
عاليق مشترک و الزم برای شکل گيری ملت ها
برخوردارند اما معتقد است ظهور روزنامه ها اگر چه
تاثير بسزايي در ايجاد ملت ها داشت امااين امر تنها
بخاطر محتوای روزنامه ها نبود بلکه بيشتر بخاطر
قدرت انتشار گسترده شان در جامعه بوده است .

فرٌىگ َ رساوً ٌا
• سازمان هاي رسانه اي به عنوان بنگاههاي توليد سمبل
ها و نماد ها در خلق ارزش ها و تؽيير يا ساخت
ارزش هاي جديد در جامعه و در روابط ميان افراد و
تعامالت آنان نقش تعيين كننده دارد  .وسايل ارتباط
جمعي با تلفيق خالقيت ذهن انسان ،هنر و ظرفيت هاي
رسانه اي در مسير افزايش توليدات فرهنگي به خلق
مفاهيم و معناهاي جديد در جامعه مي پردازند.

فرٌىگ َ رساوً ٌا
• تصوير سازي ذهني براي مخاطبان از طريق تلفيق
ميان هنر با جنبه هاي گوناگون يك واقعيت عيني
براي شكل گيري واقعيت ذهني كه در ذهن و انديشه
خبرنگار  ،گزارشگر و نويسنده وهنرمندانش شكل مي
گيرد ،سبب شده است تا عرصه هنر در رسانه ها به
عنوان ابزاري بي بديل براي الگو سازي و خلق
رفتارهاي مورد نظر در ميان اعضاي جامعه كاركرد
يابد

فرٌىگ َ رساوً ٌا
• وجود ژانرهاي گوناگون در عرصه نگارش خبرواطالع
رساني به عنوان بخشي ازبازيهاي زباني در خدمت
توليدات فرهنگي و خلق معنا در جامعه قرار دارد .هم چنين
چهره هاي گوناگوني كه اطالعات به عنوان خبر  ،تبليػ
،جنگ رواني از طرق سبك هاي گوناگون نگارش در
گزارش  ،مصاحبه  ،تحليل و تفسير وگزارش خبري به
خود مي گيرد بخشي از همين بازيهاي زباني است .

فرٌىگ َ رساوً ٌا
• به طور كلي كاركرد رسانه به عنوان وظيفه انتقال
ميراث فرهنگي از سوي محققان امری پذيرفته شده
است و در اين ميان اطالع رساني به دليل ظرفيت
هاي ويژه در اقناع سازي جمعي به صورت گسترده
مي تواند عامل توسعه فرهنگي در جوامع محسوب
شود .

گفتار نهم
نظامهاي ارتباطي در نظامهاي سیاسي ،
اجتماعي
• براي مطالعه نظام اجتماعي و ارتباط آن با وسايل
ارتباط جمعي بايد  ،عقايد و پيش فرضهاي عمده جامعه
در خصوص ماهيت انسان ،ماهيت جامعه و دولت ،
ارتباط انسان با دولت و ماهيت معرفت و حقيقت ،
توجه كرد.

شىاخت ايه مفاٌيم در ٌر جامعً مي تُاود
از شىاخت :
•
•
•
•

نيازها و خواسته هاي متفاوت مردم
تجربه هاي خاص آن جامعه
ساختار سياسي ،اجتماعي آن جامعه
نظام كنترل اجتماعي آن جامعه  ،بر اين اساس ويژگيها
و مشخصات نظام ارتباطي  ،يكي از راههاي شناخت
تاثير و تاثر متقابل وسايل ارتباط جمعي و نظام
اجتماعي در هر جامعه است.

وظام ٌای ارتباطی در جٍان
•
•
•
•
•
•

صاحب نظران علوم اجتماعي تاكنون  4نظام ارتباطي را در
نظام هاي اجتماعي تعريؾ و تبيين كرده اند:
نظريه اقتدار گرايي يا طرفداري از استبداد
نظريه آزادي گرايي يا طرفداري از آزادي
نظريه مسووليت اجتماعي
نظريه توتاليتر روسي
نظامهاي ارتباطي در نظامهاي سياسي – اجتماعي از تالقي دو
موضوع:ماهيت رسانه و نوع نظام سياسي – اجتماعي ،
كاركرد مي يابد.

ماٌيت رساوً
• "ماهيت رسانه" :عالوه بر آنكه كاركرد هر رسانه با
رسانه ديگر تفاوت دارد بحث مالكيت رسانه  ،عمومي
يا خصوصي بودن رسانه و كنترل ؼير متمركز رسانه
ها سيستم هاي متعددي را را كاركرد هر رسانه ونقش
آن در جامعه به وجود مي آورد و اين امر در تالقي با
نوع نظام سياسي – اجتماعي بر حسب اينكه سيستم به
شكل محسوس يا ؼير محسوس اعمال مي شود  ،نظامي
هاي متفاوتي را به وجودخواهد آورد

انگُي احتماني بُدن ارتباطات
• الگوي احتمالي بودن ارتباطات را اساس اين الگو تفاوت نقش و
عملكرد رسانه هاي جمعي در سيستم هاي مختلؾ اجتماعي
است (وايو  )1982 – 1975طبق اين ديدگاه فرآيند و پي
آمدهاي ارتباطات تحت تاثير اوضاع وشرايط (عالوه بر
تاثيرپذيري از ميزان آزادي و فرآيندهاي كار سيستم) قرار مي
گيرد.
• اين نظر گاه بر آناست كه اوضاع و شرايط متفاوت ،آميزه هاي
متفاوت از محدوديت هاي داخلي و خارجي سيستم ايجاد مي
كند .در نتيجه  ،پي آمدهاي سيستم يعني تؽييرات در سيستم و
محيط سيستم تفاوت مي كند.

فه آَري ٌاي ارتباطي جديد – بي طرف
يا در خدمت گرٌَي خاص
• حضور فن آوري هاي ارتباطي جديد در روابط دروني و
بيروني يك نظام سياسي و تاثير گذاري بر مجموعه داده
هاي يك سيستم و بازتابش بازخوردهاي سيستم توسط اين
فن آوري ها اين سوال را ايجاد مي كند كه آيا رسانه هاي
جديد بي طرؾ هستند يا در خدمت گروه يا گروههاي
خاص مي باشند.
• در اين زمينه چهار ديدگاه رقيب وجود دارد .
• بي طرؾ ،مردم گرا،نخبه گرا،دوجانبه از جهت تاثيرهاي
سياسي شدن،

ديدگاي اَل َ ديدگاي دَم
• ديدگاه اول  :گروهي معتقدند ماهيت محتوا ،نه
تكنولوژي  ،مفاهيم و تاثيرهاي يك رسانه را شكل مي
دهد بنابر اين خود رسانه بي طرؾ است.
• ديدگاه دوم" :ادوين پاركر" مي گويد رسانه هاي جديد
تر اطالعات بيشتري به روش هاي بيشتري به مردم
ارائه مي دهند كه از نظر محتوا و زمان بندي كمتر
كنترل شده اند و ظرفيت بيشتري براي پردازش و
بازخورد وواكنش بهتر دارند.

ديدگاي سُم
• ديدگاه سوم :گرايش نخبه گرايانه معتقد است رسانه ها با
ايجاد تنگناها با ماهيت هاي نيرومند در نقش يك دروازه
بان در سيستم هاي ارتباطي ،گرايش ؼير دمكراتيك و نخبه
گرا را به پيام و ارتباط سياسي تحميل مي كنند.
• اين گروه معتقدند پيچيدگي فن ساالري پيشرفته موجب
دوري نخبگان از مردم عادي مي شود و مردم روز به
روز از ميزان دخالت در آگاهي آنان براي تصميم گيري
در نهادهاي بزرگ خصوصي و دولتي در جامعه كاسته
مي شود.

ديدگاي چٍارم
• ديدگاه چهارم :يعني تاثيرهاي متضاد بر اين باور است كه
مفاهيم تكنولوژي هاي ارتباطي ذاتا خنثي كننده – اگر نه ؼالبا
متضاد هستند "پول" موضوع چنين اثر دو جانبه اي را در
بحث پيرامون جاسوسي روزانه  10 13/و در حال حاضر
 10/17بيت اطالعات دست اول و مفيد در حافظه كامپيوتر ها
ضبط و ثبت مي كنند.
• خريد و فروش اطالعات به جاي خريد و فروش سهام كارخانه
ها و شركت هاي چند مليتي.
• سر ريز شدن اطالعات به دليل رشد روز افزون و گسترش
حجم اطالعات
•

رسانه و افكار عمىمي ،
• رسانه و دولتها ،
• رسانه و نخبگان ،
• رسانه و احزاب  ،رسانه و ائتالفهاي قدرت

قدرت سياسي َ افكار عمُمي
• ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه جمله معروفي دارد كه
مي گويد  :حكومت را مي توان با زور سرنيزه به دست
آورد ،اما براي حفظ آن ناچار بايد به افكار عمومي تكيه
كرد.
• سيسرون يك قرن پيش از ميالد مسيح (ع) خطاب به سناي
رم چنين گفت :در برابرسرزمين كاتيلينا پشتيباني ملت از
آن شماست.
• گابريل تارد انديشمند فرانسوي در اوايل قرن بيستم اعالم
مي كند :افكار عمومي روح جامعه است.

قدرت سياسي َ افكار عمُمي
• والفرد سووي نيز در باره ا فكار عمومي مي گويد:
افكار عمومي ضمير باطني يك ملت است افكار عمومي
اين قدرت گمنام ؼالبا يك نيروي سياسي است  ،نيرويي
كه در هيچ قانون اساسي پيش بيني نشده است.
• افكار عمومي با ويژگيها و ماهيتي متحول و پويا بيانگر
آن است كه پديده يي رواني – اجتماعي و محصول
گفت و شنود تعامل ميانا فراد و گروهها ست

رسانه ها و افكار عمومي
•
•
•

•

وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها نقطه عزيمت و حضور خود در عرصه
"قدرت سياسي" را از اين نقطه (افكار عمومي و تاثير گذاري برآن) آؼاز
كرده اند .
كوشش براي شناختن افكار عمومي به مفهوم دقيق و علمي واژه به ياري
ابزارهاي فني پديده اي است كه در سالهاي  1940شكل گرفت
نخستين بار در سال  1935ژرژ گالوپ استاد روزنامه نگاري دانشگاه
ميسوري در آمريكا روش پژوهش در افكار عمومي را پي ريزي كرد.
اين موسسه در سال  1936پيروزي رزولت در انتخابات را با دقت تمام
پيش بيني كرده بود.

• از آن تاريخ به بعد رسانه ها نه تنها به عنوان بازتابش افكار
عمومي به ايفاي نقش پرداختند بلكه گام به گام وارد عرصه
تاثير گذاري هدفدار و هدفمند بر افكارعمومي از طريق تكنيك
هاي مختلؾ اطالع رساني و تبليؽات شدند.
• در اين عرصه كاركرد وسايل ارتباط جمعي انتقال اطالعات
صرؾ نبود بلكه هر گونه "پيام" و انتقال آن با هدؾ و به
منظور كسب قدرت در جامعه شكل گرفت به گونه يي كه در
حقيقت تمامي پيامها به مفهومي مستقيم يا ؼير مستقيم "پيام
سياسي" به شمار مي آيند و اين اصطالح عموما به پيامهاي
مربوط به قدرت در ملت – دولت اطالع گرديد.

روابط قدرت – روابط ارتباطي
• برتراند راسل با تلقي قدرت به مثابه كميتي سنجش پذير ،آن را "توانايي توليد اثر
مطلوب" تعريؾ مي كند.
• هانا آرنت قدرت را صرفا متعلق به گروه دانسته و آن را خاصيتي فردي نمي انگارد او
قدرت را توانايي بر سر راه مشترك رفتار تفاهم و ارتباطي بدون قدي و شرط مي داند
كه مشاركت كنندگان اين فرآيند در جريان عمل ارتباطي با به كار بردن "عبارات
گفتاري" جهت برقراري روباط ؼير اجباري "ميان ذهني" رسيدن به توافق في نفسه را
هدؾ خود مي شمارند.
• برلو هدؾ ارتباط راتالش براي كاهش احتمال تاثير پذيري صرؾ و افزايش احتمال
"اعمال قدرت" دانسته و مي نويسد  :مقصود اصلي ما در ارتباط آن است كه به يك عامل
تاثير گذار تبديل شويم .بر ديگران ،بر محيط فيزيكي خود و بر خودمان  ...كوتاه سخن
آنكه ارتباط برقرار مي كنيم تا با آگاهي تاثير بگذاريم.

تحليل روابط قدرت
•
•
•
•
•
•

تحليل روابط قدرت منوط به شناخت پنج عامل زير است.
نظام تمايز هايي است كه به فرد امكان مي دهد تا بر روي
اعمال ديگري  ،عملي انجام دهد .
وسايل برقراري روابط قدرت
اشكال نهادمندي
مراتب"اقتصاد جديد روابط قدرت“
عقالني شدن

سه حوزه روابط قدرت
• روابط قدرت شامل سه حوزه و سه نوع رابطه است كه با
يكديگر همپوشي دارند از يكديگر متقابال پشتيباني مي كنند و
متقابال يكديگر را به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدفي به
كار مي برند .يك  :حوزه اي از اشياء  ،تكنيك ،عمل و تؽيير
در امور (توانايي هاي عيني)
• دو :حوزه اي از نشانه ها  ،ارتباط  ،روابط متقابل و توليد
معني (نظام هاي ارتباطي)
• سوم :سلطه وسايل اجبارونابرابري اعمال قدرت افراد بر
يكديگر (روابط قدرت)

رابطه دانش و قدرت
•
•
•

•

براي يافتن چگونگي رابطه ميان دانش وقدرت بايد به
بررسي سه گرايش عمده در روابط قدرت پرداخت.
نخست  :جابجايي در منابع قدرت و نقش دانش
دوم :تحول در تركيب ساختاري قدرت و چگونگي
توزيع آن
سوم :ويژگيهاي جديد "روابط قدرت" يا "قدرت جديد"
مبتني بر دانش

وسايل ارتباطي نوين و روابط قدرت
• وسايل ارتباطي نوين (برخاسته از دانش كه منبع جديد
قدرت است) به تمركز قدرت در دست حكومت انجاميده
و توانايي تنظيمي حكومت را در كنار توانايي نمادين
(ناشي از قدرت سركوب و قدرت اقتصادي ) آنها را
افزايش داده و در نهايت به كنترل تمام عيار حكومت
منتهي مي شود كه طرفداران اين عقيده از آن به عنوان
"انقالب كنترل" ياد مي كنند.

وسايل ارتباطي نوين و روابط قدرت
• گروه دوم رسانه هايي نوين ارتباطي را به مثابه ابزاري براي شركت
گسترده فرد در فرآيند سياسي دانسته و از عناويني چون "دموكراسي
كامپيوتري" و "دموكراسي مستقيم" براي بيان انديشه خود استفاده مي كنند
• در يك جمع بندي كلي روابط ميان قدرت و دانش را چنين مي توان
برشمرد.
• قدرت و دانش مستقيما متضمن يكديگرند ،هيچ رابطه قدرتي بدون تشكيل
حوزه اي از علم و آگاهي مربوط به آن وجود ندارد و هيچ دانشي هم
وجود ندارد كه در عين حال متضمن و موجد روابط قدرت نباشد

فوكو و روابط قدرت
• فوكو رابطه قدرت و دانش را بر اساس "توليد متقابل" تعريؾ مي كند و
مي گويد قدرت و دانش نسبت به يكديگر خارجي نيستند بلكه در طي
تاريخ متقابال مولد و سازنده يكديگر بوده اند اما روابط دروني ميان دانش
و قدرت از نوعي است كه به سهولت درك و فهم نمي شود.
• وي در عين حال كه رابطه دانش و قدرت را رابطه اي روبنايي نمي داند
اما آن دو را هم يكي نمي داند وي معتقد است  :قدرت و دانش با هم
يكسان نيستند  ،بلكه داراي رابطه همبستگي هستند نه رابطه علت و
معلولي و اين رابطه همبستگي مي بايد در شكل خاص تاريخي خودش
تعريؾ و تعيين گردد.
• وي مي گويد  :اينك همه چيز در "شبكه قدرتي" گرفتار است كه به نحو
فزاينده اي با پيشرفت علم و دانش ارتباط مي يابد.

قدرت و مقابله هاي تاريخي با
گردش اطالعات
• در طول تاريخ شيوه هاي گوناگوني براي مقابله با
گردش اطالعات و يا جهت دهي خاص به اطالعات
همسو با خواست "صاحبان قدرت" صورت
پذيرفتهاست .رايج ترين شيوه ها در دوران هاي گذشته
و امروز "سانسور" بوده است اما در جوامع گوناگون
شيوه هاي پيچيده تري نيز بكار گرفته شده كه در اين
بخش به آن پرداخته مي شود.

انواع سانسور
•
•
•
•

سانسور (مميزي)
مقررات دولتي به بهانه حفظ نظم موجود (نظامت
دولتي)
سانسور به نام آموزش
اقدام براي جريان آزاد اطالعات

جريان ازاد اطالعات و شكل جديد
سانسور
• از متن جريان آزاد اطالعات جريان سانسور جديدي
شكل گرفت كه به عنوان " روانشناسي مخاطب" ،
"اقناع" " ،ترؼيب" و  ...با داشتن مباني علمي به جهت
دهي مخصوص و هدايت كننده اطالعات پا به عرصه
نهاد كه اگر چه از عنوان سانسور به دور است اما به
شكل ؼير مستقيم و پيچيده همان كاركرد سانسو را در
"گردش اطالعات" برعهده دارد.

جريان ازاد اطالعات و شكل جديد
سانسور
• اين روند در برخي نظرگاهها تا جايي پيشرفتهاست كه "خبر"
را نه يك پديده طبيعي بلكه محصول مصنوع ايدئولوژي مي
دانند ،ديدگاه گالسكو بر اين باور است كه خبر يك گفتمان است
كه نه تنها واقعيت هاي اجتماعي و حقايق را بي طرفانه متعكس
نمي سازد ،بلكه در "ساخت اجتماعي واقعيت" هم مداخله مي
كند.
• تكنيك ها :برجسته سازي خبري ،برجسته سازي ،انگاره سازي
خبري ،استفاده از تكنيك هاي خبري براي القاي پيامي كه در
گفتار ديگر به آن پرداخته شده است .

ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي
اهداف و كاركردها
•
•
•
•
•
•

توليد و توزيع پيام در رسانه ها با اهداؾ گوناگوني
صورت مي پذيرد كه مهمترين آنها به شرح زير است
جريان سازي خبري
جنگ رواني
تبليغات سياسي
شايعه
دروازه باني

جريان سازي خبري
• جريان سازي خبري ،فرآيندي است كه طي آن خبر به
عنوان يك گفتمان كه ارائه يك واقعيت عيني يا واقعيت
رسانهاي است (بر اساس ديدگاه سياستگذار) به منظور
القاي پيام بر مخاطب صورت ميگيرد.
•

عوامل تعيين كننده اهداف كاركردي
خبر
•
•
•
•

خط مشيهاي عمومي و كلي نظام سياسي در يك
جامعه
تقاضاهاي حاكميت سياسي از رسانه براي مشروعيت
دهي به «اقدامات حاكميت»
مخاطبان رسانه ،مردم و انتظارات آنان از رسانه
ساختار اجتماعي ،هنجارها ،آداب و رسوم و
فرهنگ جامعه

تئوري هاي مختلؾ كه مبنايي بر
ساخت و تنظيم خبر ند
•
•
•
•

نظريه شخصيت
نظريه سازمان
نظريه نقش
نظريه كنش و واكنش متقابل

نظريه شخصيت
• نظريه شخصيت :معتقدان اين نظريه ،شخصيت خبرنگاران را از جنبه
تحصيالت ،محل توليد ،خانواده و گرايش هاي تخصصي واحيانا فردي در
شكل دهي به خبرها موثرمي دانند.
• نيروي انساني شاؼل در رسانه ها مهمترين عامل در توليد خبر است كه
از مراحل اوليه يعني جمع آوري اطالعات  ،نوع دسترسي به منابع ،
برقراري روابط با منابع براي كسب اطالعات و مهارت هاي فردي و
ارتباطي وي تا قدرت تخصصي وحرفه اي در پردازش و تنظيم شكلي و
محتواي خبرتاثير دارد
• اين نيروي انساني به عنوان يكي ازعوامل مهم در مكانيسم شكل گيري
خبر و ارزش آفريني نقش ايفا مي نمايد .

نظريه سازمان
•
•

•

•

نظريه سازمان ،معتقدان اين نظريه نقش هنجارها  ،مقررات و ميثاق هاي
سازمان هاي خبري را در شكل دهي به اخبار موثر مي دانند .
اين نظريه در تبيين ارزش هاي حرفه اي براي پوشش خبري بويژه در
رويكرد خبري و توليد نرم خبر وسخت خبرها موثر است .
اين مقررات و هنجارهاي سازماني هستند كه نقش جدي ايفا مي نمايند
بدين معنا كه اگربراي سازماني كسب سود و درآمد بيشترهدؾ سازماني
محسوب شود بديهي است  ،براي جلب و جذب مشتريان بيشتر توليد
خبرهاي نرم را محور فعاليت هاي خود قرار مي دهد
اگر كسب قدرت منظور نظر باشد بيشتر به توليد سخت خبركه اخبار
جدي در تمامي عرصه هاي سياسي  ،اقصادي فرهنكي و اجتماعي است،
رو مي اورد .

نظريه نقش
• نظريه نقش ،معتقدان اين نظريه مي گويند بايد ديد
كساني كه خبرها را تهيه مي كنند بي طرؾ هستند يا
جانبدار .بديهي است نقش تهيه كنندگان اخبار در
صورت بي طرؾ بودن در ساختار خبر بگونه اي
تاثير دارد كه افرادي كه جانبدار هستند آن نقش را
ندارد .اين نظريه بدنبال تبيين گرايش فكري نيروي
انساني فراتر از مهارتها حرفه اي اوست كه در نظريه
شخصيت به آن پرداخته شد .

نظريه كنش و واكنش متقابل
• نظريه كنش و واكنش متقابل در عين آنكه يك نظريه جامعه شناختي است اما به منزله
تاثير معاني و نمادها بر كنش و واكنش متقابل افراد بشر به حوزه ارتباطات برمي گردد.
اين گروه ميان "رفتار هاي آشكار" و "رفتارهاي پنهان" بشر تمايز قايل مي شوند .رفتار
آشكار ،رفتاري است كه كنش گر عمال انجام مي دهد و رفتار پنهان ،همان فراگرد تفكر
است كه معاني و نمادها را در بر مي گيرد .از ديدگاه پيروان اين نظريه ،انسان در
فراگرد كنش متقابل  ،معاني خود را به صورتي نمادين به ديگران منتقل مي كند و
ديگران اين نمادهاي معني دار را تفسير مي كنند و بر پايه تفسير خود از نمادها ،واكنش
نشان مي دهند ،بنابر اين كنشگران در حين كنش متقابل اجتماعي در فراگردي از نفوذ
متقابل قرار دارند.اين نظريه پردازان بر اين باورند كه انسانها معاني و نمادهايي را فرا
مي گيرند كه به آنها اجازه مي دهد تا استعداد متمايز انساني خود را براي تفكر بكار
اندازند.

شيوه هاي مورد استفاده در جريان
سازي خبري
• الؾ :برجسته سازي خبري است كه هنجاري است كه در عرضه اخبار
با رده بندي اهميت رويدادها و با دروازه باني رابطه اي مستقيم دارد.
• انگاره سازي خبري :انگاره را مي توان به مثابه يك سازه تعريؾ كرد كه
مضمون آن به خودي خود مجموعه اي از تصويرهايي است كه از جنبه
هاي گوناگون واقعيت در ذهن فرد وجود دارد
• استفاده از تكنيك هاي خبري براي القاي پيام خاص مانند تكنيك حذؾ،
تكنيك كلي بافي ،تكنيك زمانبندي ،تكنيك قطره چكاني ،تكنيك تبخير ،
تكنيك بازگشتي و تكنيك دروغ بزرگ وتكنيك تكرار است كه بر حسب
موارد خبري و نيازمنديهاي دستگاه اطالع رساني براي القاي پيامي خاص
ازهر يك از اين تكنيك ها استفاده مي شود.

تبليغات سياسي
• تبليغات سياسي بخش مهمي از ظرفيت رسانه براي عمليات توليد
رضايت در جامعه وعملكرد آن به مثابه ابزار سلطه است .
()Chomsky,1988
• «وبستر» « :تبليؽات يعني تالش براي ارائه آموزهها ،ايدهها و داليل و
شواهد يا ادلهاي از طريق رسانههاي ارتباطي براي تقويت هدفي يا
مبارزه با هدؾ مخالؾ آن».
• السول در تعريفي از تبليؽات ميگويد« :تبليؽات درمعني گسترده آن ،فن
تحت تأثير قرار دادن عمل انسانها از طريق دستكاري تصورات يا باز
نمودههاست».

انواع تبليؽات
• سفيد،
• خاكستري
• سياه

شيوه هاي تبليؽي رسانه ها در
تعامالت سياسي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بازي باكلمات شامل :
اسم گذاري و مورد خطاب قرار دادن افراد و گروهها و نهاد ها به گونه اي منفي
كلي گويي هاي مثبت
حسن تعبير كلماتي كه مخاطبان را با كلمات ماليم و معاني تلويحي آرام مي كند .
ارتباطات غير واقعي شامل :جابه جايي استفاده از نمادها و تصوير پردازي از موسسات
مثبت وؼيره به منظور تقويت مقبوليت
گواهي و سشهادت ذكر افراد فاقد صالحيت براي اثبات ادعاي خود
درخواست ويژه :
هم رنگ جماعت شدن
ترس كه با افزايش آن بهرهبرداري براي كسب حمايت و پشتيباني آسان خواهد بود (.
(DeLwiche,1995
تمركز بر عقايد رهبران اؼلب نوعي كار تبليؽاتي است

اشكال چهارگانه تبليػ سياسي
•
•
•
•

•

آرتور شيگل  :تبليػ به چهار شكل اساسي ظاهر مي شود :
نخستين سطح ،دروغ بزرگ است كه استالين و هيتلر از آن استفاده مي
كردند
سطح دوم آن است كه مادامي كه امري قابل قبول تلقي مي شود الزم
نيست كه واقعيت هم داشته باشد .
درسطح سوم حقيقت گفته مي شود ،اما سوي ديگرآن نزد قضيه پردازان
نگاه داشته مي شود .
سطح چهارم كه خالق ترين و مفيد ترين مرحله آن است حقيقت گفته مي
شود و هم خوبي ها و هم بدي ها و هم منافع و مضار باهم گفته مي شود.

جنگ رواني
• در دو جنگ جهاني اول و دوم رسانه ها ي مكتوب
وراديو و تلويزون به عنوان بخشي از استراتژي هاي
رهبران كشورها در جنگ رواني از طريق انجام
عمليات اطالعاتي به منظورتضعيؾ كشور هدؾ و نيز
بهره گيري ازظرفيت و توان آنان براي دفاع از
اهداؾ وآرمانهاي خود مورد استفاده قرار گرفت .

اذهان  ،ميدان جنگ رواني
• پس از پايان جنگ دوم رسانه ها وارد عرصه جديدي از جنگ رواني
براي پيشبرد اهداؾ رهبران در دو جبهه داخلي و خارجي كاركرد يافتند.
• در اين دوره شيوه هاي جنگ رواني تبديل به عمليات اطالعاتي پيچيده به
منظور تحميل ذهنيت خاص بر مخاطبان صورت پذيرفت .
• دني شچترعمليات اطالعاتي را به عنوان راهي براي تاريك ساختن و
سانسور كردن توصيؾ مي كند كه از طريق چند استراتژي انجام مي
پذيرد .
•

استراتژيهاي جنگ رواني
•
•
•
•
•

سنگين كردن بار رسانه ها :از طريق ارايه اطالعات بيش ازحد به آنان .
درخواست هاي ايدئولوژيك  :يك راه مشترك براي انجام اين امر درخواست ميهن دوستي
و حفظ منافع ملي است .
تحريف اطالعات  :ارايه اطالعات دستكاري شده به روزنامه نگاران و درخواست انتشار
آن.
آنچه به عنوان جنگ سرد پس از جنگ دوم جهاني ميان اتحاد جماهير شوري سابق
وامريكا جريان داشت نمونه بارز جنگ رواني است كه به عنوان جنگ نرم ،جنگ بدون
خونريزي،جنگ آرام و جنگ بهداشتي وتميز تلقي مي شد.
آرتور شيگل  :استاد علوم اجتماعي دانشگاه يورك تورنتو در كتاب راديوي بين المللي
كانادا در بررسي جنگ دوم جهاني و تبليؽات دوران جنگ سرد مي گويد ،تبليػ به
چهار شكل اساسي ظاهر مي شود :

شايعه
• شايعه يكي از ترفندهاي رسانه ها براي عمليات رواني بازتاب
شايعه هاي رايج و يا پاسخ به شايعه هايي است كه از طريق
منابع ؼير رسمي و مردمي در طيؾ گسترده انتشار يافته است
.
• شايعه را قديمي ترين رسانه دردنيا ناميده اند و آن را بازتاب
فرضيه اي مي دانند كه سازنده شايعه از دنياي پيرامون خود
دارد .
• شايعه عبارت از ميزان اهميت يك موضوع ضربدر ميزان
ابهامات پيرامون آن موضوع در محيط است .

دروازه باني
• تمامي كاركردهاي برشمرده در حوزه توليد و توزيع پيام با
پديده اي به نام دروازه باني مرتبط است ،همه كساني كه در
رسانه هاي خبري كار تهيه اخبار را برعهده دارند به گونه اي
با گزينش خبرها سروكار پيدا مي كنند .
• اين افراد "گزينشگر" يا دروازه بان  Gate Keeperناميده
مي شوند اين اصطالح در سال  1947به وسيله يكي از
كارشناسان علوم اجتماعي آمريكا به نام كورت لوين بكار برده
شد.

دروازه باني
• اطالعات هميشه در مجراهايي قرار مي گيرد كه
درمنطقه دروازهاست و در آن منطقه بر اساس
مقررات "بي طرفانه" يا "شخصي" تصميم هايي از
سوي دروازه بانان اتخاذ مي شود.
• دروازه بانان تصميم مي گيرند كه آيا اطالعات اجازه
ورود در مجرا و كانال ارتباطي را خواهند داشت يانه.

ضوابط دروازه باني
• دروازه باني يكسري ضوابط ثابت و معيارهاي "عيني"
دارد كه به عنوان ارزشهاي خبري" ،مالك انتخاب
اخبار" است و برخي ضوابط ديگر پنهاني و "ؼير
عيني" هستند كه به تاثير عوامل مختلؾ موجود در
خارج از رويداد مربوط مي شوند .برخي از قالبهاي
ذهني روزنامه نگاران (افكار ،احساسات  ،تمايالت،
عالقه هاي شخصي ) مي تواند در اين دروازه باني
تاثير گذارد.

جريانهای اطالعاتی از گذشته تا
حال
• جريان شمال –جنوب ،
• جريان مركز – پيرامون
• جريان اطالعات آزاد اطالعات

مدل مركز_ پيرامون
•
•

•
•
•
•

گالتونگ در كتاب خود به نام ئوري ساختاري امپرياليسم جهان رابه دو بخش مركز يا جوامع حاكم
و پيرامون يا مناطق وابسته تقسيم كرده است .
وي معتقد است شبكه هاي ارتباط بين المللي كه در حيطه كنترل و نظارت مركز مي باشند جريان
اطالعات و اخبار جهاني را اداره مي كنند نظريه وي در اين زمينه بر چهار محور استوار است .
رويداردهاي خبري مركز كه در سيستمهاي مطبوعاتي جهان گزارش مي شود از ثقل بيشتري
برخوردار است.
ميزان تبادل اخبار ميان ملل مركز و ژيرامون و ميزان تبادل اخبار ميان ملل مركز با يكديكر
تفاوت بسيار دارد .
خبرهاي ملل مركز سهم بيشتري از رويدادهاي خارجي را در رسانه هاي ملل پيرامون به خود
اختصاص مي دهند ولي سهم رويدادهاي پيرامون در رسانه هاي مركز كمتر است .
جريان خبر در ميان ملل پيرامون تقريبا بسيار ناچيز بوده يا اصال وجود ندارد .

مدل شمال – جنوب
• در اين مدل جريان اخبار يك جريان عمودي است و جريان خبري از سوي كشورهاي
توسعه يافتعه (شمال) به سوي كشورهاي در حال توسعه (جنوب ) است و جريان افقي
در درون شمال و درون جنوب مكمل آن محسوب مي شود .
• در حالي كه جريان اخبار در حد مطلوبي از جنوب به شمال وجود دارد اما به طرز
چشمگيري در مقايسه با حجم اخبار از طرؾ شمال به جنوب از حجم بسيار كمتري
برخوردار است .
• در مدل شمال _جنوب جهتي وجود دارد كه آن را جريان مدور مي گويند در اين جيان
خبرهايي كه خبرنگاران شمال از جنوب فراهم مي آورند قبل از بازگشت نهايي به
رسانه هاي جنوب براي پردازش و ويراستاري به شمال ارسال مي شود .

مدل مثلثي
•
•

•
•
•

جريان مثلثي است كه شمال را به شرق و ؼرب تقسيم كرده و سپس هر يك را به جنوب متصل مي
سازد .
گرونر و مرواني در يكي از جامع ترين پژوهشهاي مبتني بر جؽرافيا چنين نتيجه گرفتند كه شرق
و ؼرب در خبرهاي خارجي خود اولويت را به مناطق ژئوپولوتيك مورد عالقه روابط شرق و
ؼرب مي دهند .در حالي كه رسانه هاي كشورهاي جنوب بطور كلي سهم عمده خبرهاي خارجي
خود را به شمال يعني به شرق و ؼرب اختصاص مي دهند .آنها هم جنين دريافتند كعه اروپا ؼربي
ثابت ترين منطقه اي است كه در تمام دنيا از آن خبر و گزارش تهيه مي شود .
كشورهاي اروژاي شرقي از سوي مطبوعات ؼربي با كمترين توجه مواجه مي شوند .
دو سوم محتواي مطبوعات امريكا مربوط به اروپاي ؼربي ،جنوب اسيا و خاور دور  ،امريكاي
شمالي و خاورميانه بود .
گرونر و مرواني معتقدند در آينده  ،فرآيند دو سويهه اطالعات ممكن است ديگر وجود نداشته باشد

جريان آزاد ارتباطات و اطالعات
• جريان آزاد اطالعات و ارتباطات يكي از ويژگيهاي اساساي ارتباطات
فرهنگي در دوران بعد از جنگ جهاني اول ودوم بود كه از طرؾ جهان
ؼرب بويژه محافل فرهنگي و ارتباط يامريكا عنوان شد  .اين ايده با
طرح اين موضوع كه نقش ارتباطات و اطالعات مي تواند در جهت تؽيير
يا شكل دادن به نظريات و طرز تفكر افرارد و گروهها موثر باشد مطرح
شد و اينكه ايجريان ازاد اطالعات زمينه اي براي پيشرفت و تفاهم بين
المللي است كه مي تواند اختالفات فرهنگي را به حداقل برساند و همه را
در مسير يك فرهنگ جهاني به منظور تحكيم صلح پايدار سوق دهد  .اما
ديري نپايد كه جريان آزاد تبديل به جريان يكسويه اطالعات شد

جريان ازاد اطالعات با اين سواالت
روبرو شد
•
•
•
•
•

توليد اطالعات در سطح بين المللي در دست چه كشورهايي متمركز
است و به دست چه گروهها و افراي انجام مي پذيرد؟
 از گردش اطالعات آزادانه چه كشورهايي بيش از همه سود مي برند ؟به همين دليل كشورهاي در حال توسعه در طول سه دهه اخير براي
مقابله با سلطه يكسويه ارتباطات انتقادات فراواني را ابراز كردند .
اولين انتقاد عليه سوء استفاده ؼرب از جريان آزاد اطالعات در سمپوزيوم
وسايل ارتباط جمعي و تفاهم بين المللي در كوبا در  1968مطرح شد .
 يونسكو تا سالها كانون مخالفتها بود و در اجالس شانزدهم يونسكو در 1970سياست جريان آزاد اطالعات مورد اعتراض اؼلب اعضا قرار
گرفت

نتايج اعتراض به جريان آزاد
اطالعات
•

•
•

•

در اجالس هفدهم در  1972اصول كاربرد ماهواره پخش مستقيم
تلويزيوني تصويب و بر اساس آن كسب موافقت قبلي كشورهاي دريافت
كننده و احترام به ويژگيهاي متفاوت فرهنگي كشورها مورد تاكيد قرار
گرفت .
در اجالس 18و  19در سالهاي 1974و  76شديدترين درگيرها ميان
كشورهاي جهان سوم با امريكا رخداد .
در  1977مك برايد امور مطالعه در باره وضعيت ارتباطات را در
كشورهاي جهان بر عهده گرفت .
در اجالس  20يونسكو در  1978كشورهاي جهان سوم براي برقراري
يك نظم جهاني نوين و عادالنه در اطالعات و ارتباطات طرحي ارايه
كردند .

نتايج اعتراض به جريان آزاد
اطالعات
•
•
•
•
•
•
•
•

در اجالس 21در سال  1980گزارشنهايي كمسيون مكبرايد تصويب شد كه حاصل آن قطعنامه
مهم نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات است كه بر اصول زيرتاكيد دارد :
محو نابرابري و عدم تعادل دز اطالعات و ارتباطات
محو آثار منفي بعضي از انحصارهاي عمومي و خصوصي
رفع موانع داخلي و خارجي جريان آزاد اطالعات و انتشار گسترده اطالعات .
تعدد منابع و مجاري اطالعات
آزادي اخبار و اطالعات .
آزادي فعاليت روزنامه نگاران و افزايش توان كشورهاي در حال توسعه براي بهبود وضع
ارتباطات .
در اجالس  22در سال  1982در يونسكو برنامه بزرگ ارتباطات در خدمت انسانها تصويب و
در همان سال امريكا زا يونسكو خارج شد .با خروج امريكا و انگليس از يونسكو اين سازمان در
زمينه ارتباطات و برنامه هاي ارتباطي دچار ضعؾ شد  .با ورورد تكنولويهاي نوين ارتباطي و
سراسري شدن آن در جهان روند ارتباطات شكل ديگري يافت .

عوامل رسانه اي و غير رسانه اي
موثر بر جريان ارتباطات
•
•
•
•
•

عوامل رسانه اي موثر :با توسعه روزن افزون تكنولوژي رسانه ها و
سلطه فرهنگي سياسي جهان ؼرب با تسلط بارز امريكا و صنايع فرهنگي
و نيز انحصار آن در برخي زمينه ها روبرو شد .
اين تسلط هم در بخش سخت افزاري و هم نرم افزاري قابل توجه است در
اشرايط كنوني شركتهاي چند مليتي در سه سطح :
-1مالكيت و كنترل صنعت رسانه ها مانند فرستنده ها ،خبرگزاريها و
انتشارات
 -2بهره برداري تجاري و خدمات بازرگاني
 -3توليد و فروش ماشين نرم افزار ها و تكنولويهاي ارتباطي حضور
فعال دارند.

عوامل غير رسانه اي
•
•
•
•

عوامل غير رسانه اي موثر بر جريان اطالعات عوامل زير است :
تاسيس شركتهاي فرامليتي به منظور صدور ايدئولوژي و تعيين قالب هاي
فكري مناسب و كنترل باورها و تزيق فرهنگي نقش عمده دارند
بنيادهايي مانند بنياد كارنگي ،فورد  ،راكفلر در پايه ريزي شبكه جهاني
از نخبه گان و نهادي كردن ديدگاههاي ليبال و زمينه سازي باي فعاليت
شركت هاي چند مليتي نقش تعيين كننده داشتند.
قدرت تكنولوژي قدرت اقتصادي و روابط جديد بين الملل و نهاد هاي
نوين جهاني به عنوان عوامل ؼير رسانه اي در ايجاد وضعيت نابرابر
كنوني نقش دارند .

اينترنت و دهكده جهاني
• اينترنت شبكه وسيع كامپيوتري است كه عالوه بر شبكه هاي كوچك
محلي بيشتر شبكه هاي جهاني را در دل جا داده و امكان تبادل اطالعات
را به گسترده ترين شكل فراهم كرده است ،اينترنت را مادر شبكه ها هم
مي گويند .
• سابقه راه اندازي اينترنت به شبكه ديگري به نام آرپانت[بر مي گردد كه
در سال 1969ميالدي توسط آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته امريكا
در وزارت دفاع امريكا راه اندازي شد .اين شبكه دسترسي كامپيوترها ي
راه دور به مركز كامپيوتر را ميسر ساخت در سال  1983بخش نظامي
آرپا نت از آن جدا شد و تحت شبكه ميل نت آؼاز بكار كرد آرپانت تا
 1990بكار خود ادامه داد ودر اين سال جاي خود را به اينترنت داد

خدمات اينترنت
•
•
•
•
•
•
•
•

اينترنت داراي خدمات متعددي است مهمترين خدمات جاري اينترنت عبارتند از :
 پست الكترونيكسرويس دسترسي به اطالعات كه ابزار آن world wide web
سرويس انتقال پرونده هاي كامپيوتري down lode
سرويس گروههاي تخصصي
كنفرانس الكترونيكي يا تله كنفرانس
سرويس هاي خبري كه شامل هزاران مجله و روزنامه الكترونيكي مي گردد .
جهانيسازي از يك سو و لزوم انعطاؾپذيري بيشتر براي پاسخ به نيازهاي مشتريان ،
سازمانها را به استفاده بيشتر از اينترنت و ورود به عرصة ارتباطات وتجارت الكترونيك
ترؼيب می نمايد.

اقتصاد رسانه
• مطالعه رسانه به عنوان سازمان اقتصادی
• اقتصادچيست ؟اقتصاد علم مطالعة توليد و مصرؾ منابع و توليد است و
شيوه هايي است كه براي برآوردن نيازها و خواسته ها اتخاذ مي شود.
• هدف :بحث اقتصاد رسانه اي اين است كه گردانندگان رسانه ها با
بهره گيري از منابع موجود چگونه خواسته ها و نيازهاي اطالعاتي
مخاطبان را بر آورده مي كنند .اين علم عوامل مؤثر در توليد خدمات و
كالمي رسانه اي و تخصيص اين توليدات را براي مصرؾ بررسي
مي كند .نيازها و خواسته ها ی مخاطبان محور اقتصاد رسانه است .

توليد و مصرؾ در رسانه
• در اقتصاد رسانه اي منظور از توليد ،خلق كاالها و
خدمات براي مصرؾ كنندگان است ،مصرؾ به معني
استفاده از كاالها و خدمات و برطرؾ كردن نيازها و
خواسته ها است.

تخصيص منابع در رسانه
• تخصيص در رسانه در سه مورد به كار مي رود:
 .۱چه كاالي بايد توليد شود
•  .2چگونه بايد توليد شود.
•  . 3چه كساني كاالها و خدمات را مصرؾ خواهند
كرد.

عوامل تاثير گزار بر اقتصاد رسانه
•
•
•
•
•
•

نوع و ماهيت رسانه
مالكيت رسانه ( دولتي يا خصوصي يا نيمه دولتي بودن رسانه
)
خط مشي ها و استراتژيهاي كالن رسانه اي (سودگرايي ،
تاثير گذاري و جهت دهي )
صاحبان آگهي ها
اعتماد مخاطبان
بازار رقابت

بازار توليدات رسانه
•
•
•

•
•

بازار توليدات رسانه
در مورد توليد و عملكرد رسانه ها بايد بازار كااليي كه رسانه ها در آن شركت دارند
در نظر گرفت
بازار توليدات رسانه اي اكه شامل سرگرمي و اطالعاتي كه در روزنامه ،مجله ،كتاب،
برنامه هاي راديويي ،تلويزيوني ،خدمات كابلي و ...عرضه مي شود و به مصرؾ
كنندگان و (مخاطبان) داده مي شود.
بازاريابي توليدات رسانه ها كه با جلب توجه مصرؾ كنندگان براي صرؾ وقت يا پول
و يا بدون پول براي استفاده ازتوليدات همراه است.
روزنامه ها و مجالت بيشتر نياز مخاطبان به اطالعات را رفع مي كنند
تلويزيون و سينما ،بيشتر نقش سرگرم كنندگي دارد

بازاريابي رسانه
• بازاريابي توليدات رسانه ها با جلب توجه
مصرؾ كنندگان براي صرؾ وقت يا پول براي استفاده
از اين گونه توليدات همراه است

بازاريابي و سود
•
•

•

•

مفهوم سودآوري دو تعبير متفاوت را شامل مي شود ،اولين تعبير سود
عادي است و دومين تعبير سود خالص است.
سود عادي حداقل بازده به ازاي داده هاست كه به شركت يا فرد امكان
توليدي را مي دهد.
سودخالص بازدهي است كه ميزان آن از هزينه هاي مالي و ؼيرمالي
فراتر مي رود .توليدكنندگان تصميم گيري هايشان را برپاية هزينه و
سودآوردي متكي مي كنند يعني سعي مي كنند با كمترين هزينه بيشترين
سود را كسب كنند.
چون ارزش يك كاال يا خدمت به ميزان رضايت مندي مصرؾ كننده
بستگي دارد ،براي توليدكنندگان مهم است كه بدانند رسانه هاي متفاوت
چه مقدار رضايت مندي كسب مي كنند.

سود در رسانه
• در اقتصاد رسانه اي دو نظريه مطرح مي شود.توليد
كنندگان برنامه هاي رسانه اي ،عملكرد خود را با توجه
به اين دو نظريه مي سنجند.
• نظريه مطلوبيت
• نظرية بي تفاوتي است

نظريه مطلوبيت
• نظريه مطلوبيت به اين موضوع مي پردازد كه اقتصاددان ها براي
اندازه گيري هر واحد از رضايت خاطري كه مصرؾ كنندگان به دست
مي آورند مقياسي به كار مي برند كه فايده ناميده مي شود .مطلوبيت
عددي براساس ميانگين مدت زماني كه روزانه يا در هفته صرؾ ديدن
رسانه هاي مختلؾ شده است .
مطلوبيت عددي معيار اندازه گيري رضايت خاطر مصرؾ كنندگان از
مصرؾ كاالست .اين موضوع براي توليد كنندگان برنامه هاي تلويزيون،
راديويي و ...بسيار مهم است كه بدانند مطلوبيت يك كانال چقدر است؟ يا
مطلوبيت يك برنامة خاص .مصرؾ كننده به هنگام انتخاب كاالها و
خدمات در بازار مطلوبيت و قيمت را در نظر مي گيرند.

نظرية بي تفاوتي
• نظرية بي تفاوتي بر اين اصل استوار است كه هر
مصرؾ كننده ،براي خود اولويت هاي خاصي دارد و اين
اولويت براي كاالها و خدمات مطلوبيت ويژه اي درنظر
مي گيرند.
• نظرية بي تفاوتي براصل تالش مصرؾ كننده براي حداكثر
بهره گيري از كاالها و خدمات در شرايطي كه امكان مصرؾ
بيش از يك نوع كاال يا خدمات مطرح مي باشد متكي است.
مصرؾ كنندگان مي خواهند با ايجاد تعادل در مصرؾ كاالهاي
متفاوت رضايت بيشتري كسب كنند.

عناصر عديده رسانه ها در
بازاريابي
•
•
•
•
•
•

انتخاب مشتريان و پاسخ بازار
انتخاب توليدگران و پاسخ بازار
انحصار و رقابت در بازار رسانه
عمليات اجرايی در رسانه و بازار سرمايه
مداخله گرهای دولتی و حکومتی در بازار
کارکنان رسانه

عوامل موثر در اقتصاد رسانه
•
•
•
•
•
•
•

اندازه  ،مقياس کارکردی تمايالت رقابتی
مشتريان رسانه چه کسانی اند
رسانه چه چيزی را برای فروش دارد .
در ارتباط با مشتريان بايد دانست هميشه حق با مشتری است
.
هرگز مشتريان خود را تنها ورها نسازيد
برای شما بهتر است که هزينه توليد خود را کاهش دهيد
مشتری خوب  ،مشتری شاداب است .

مديريت وسايل ارتباط جمعي
• درجامعهشناسي ،سازمان به مثابه يك فعاليت
برنامهريزي شده ،هدفمند و مبتني بر همكاري مورد
بررسي قرار ميگيرد.
• رويكرد علم مديريت به بررسي سازمان نگاهي ابزاري
است ،زيرا سازمان براي يك شركت يا مؤسسه وسيله
دستيابي به اهداؾ آن است

وجوه مشترك سازمانها
• ريچارد ال دؾ معتقد است :سازمانها به رؼم تفاوتهاي
ظاهري فراواني كه دارند به دليل خصلت و ذات سازمان داراي
ويژگيها و وجوه مشترك هستند:
 .1نهاد اجتماعي است.
 .2داراي هدؾ است.
 .3ساختار آن آگاهانه طراحي شده و داراي سيستم فعال و
هماهنگ است.
 .4با محيط خارجي ارتباط دارد (ريچارد ال .دؾ:1377 ،
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