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ارتباط اجتماعی: بخش اول



ارتباط اجتماعی چیست؟

میریفتعچنین(اجتماعیارتباطبهخاصتوجهبا)راعاممعنایدرارتباطمفهومامریادوین•
بهخصشیکازانسانیرفتارهایوافکاراطالعات،انتقالفنازاستعبارتارتباط»:کند

دیگریبهراودخهایپیاماتتقالودیگرانباارتباطایجادبرایفردهرکلیطوربهدیگرشخص
19ص.دهدمینشان

بسطودشومیبرقرارهاانسانروابطآنخاللازکهداندمیمکانیسمیراارتباطکولیچارلز•
20ص.یابدمی



اهمیت ارتباط اجتماعی

انسانکهزمانیتا.استآنتکاملموجبوفرهنگسرچشمهارتباط،•
رایفرهنگارتقایعناصرازیکهیچدرستیبهبودند،پراکندهها

23ص.نکردندکسب
23ص.استزبانیعنیارتباطاساسیابزارفاقدجامعه،ازدورانسان•
توانندمیتجمعباوجمعدرصرفاهاانسان.هادانستهانتقالامکانعدم•

باوسازندمنتقلدیگرانبهراخودهایدانستهوهایافتهوهامهارت
اریختدرراآنهادواموبقاموجباتکتابت،وخطسپسوزبانابداع

24ص.اورندفراهم
.سنجیدانتومیآثاروارتباطفقدانشاخصباتنهانهراارتباطاهمیت•

انسانیارتباطدرکاستیصورتدرکهعوارضیوآثارطریقازبلکه
25ص.دیدتوانمینیزآیند،میپدید



وتحرکگرفتنظردربااجتماعیعلومالمعارفدایرهکهاستهاشاخصهمینبهتوجهبا•
بسطمعنایهببشرتمدنحرکت:استآمدهچنینجوامعارتقاییحرکتوهاانسانارتباطبسط
26ص.هاستانسانارتباطشعاع



ارتباط مستقیم-1: انواع ارتباط اجتماعی

بودنواسطهبیر،دیگهایانسانیاهاانسانیاانسانبینواسطهبدوناستارتباطی:مستقیمارتباط
:گیردمیقرارنظرمطمحمختلفجهاتازارتباط

ص.گیردمیورتصواسطافرادییافردبهنیازبدوندیگرافرادییافردباافرادیافردارتباطگاه
29

وواسطابزاریالوسای،واسطافرادیافردبهنیازبدونکهاستارتباطینوعآنمستقیمارتباطگاه
(...وحرکتیبدنی،ای،اشارهارتباطات)گیردمیصورت(...وزبان)حاملیاواسطهاینمادهم



ارتباط اجتماعی-2: انواع ارتباط اجتماعی

:  می شودنوع  از وسایل  و ابزار مطرحچهارارتباط بین المللی از چهار دیدگاه  و با در نظر گرفتن 
...ابزار ارتباط جهانی نظیر تلفن، تلگراف ، بی سیم و -1
ابزار ارتباطی که صورت فراملی یافته اند، نظیر  تلویزیون اروپایی -2
وسایل ارتباط جمعی با انعکاس جهانی -3
میفراهمجغرافیاسطحدرراهاانسانجاییبهجایاحرکتکهنقلوحملوسایلیاابزار-4

.آورند



احساس بر انگیزانواع ارتباط اجتماعی ارتباط 

گوناگونهاینمادیاسخنطریقازکهاستارتباطیفرایند:برانگیزاحساسارتباطتعریف•
31ص.باشدیافتهانتقال(محتوی)دقیقیمعنایآنکهبدونشود،میبرقرار

اینازوند،شمیبرقرارموسیقیمخصوصاوهنرطرقازکهارتباطاتیاعظمقسمتهاکتنظربه•
میسراغلقخهایانبوهنظیر)جمعیارتباطاتدررابرانگیزاحساسارتباطدرنیزبرید.نوعند
32ص.گیرد



ارتباط معطوف به هدف: انواع ارتباط اجتماعی

ایهبرنامازخاص،هدفیدارایارتباطکنندهبرقرارآندرکهاستارتباطازخاصینوعی•
گویانپاسخباپرسشگرارتباطنظیر.استمکدون



ارتباط بازتابی-5: ارتباط اجتماعی

پیشازهدفیطارتبانوعایندرهدف،بهمعطوفیاای،برنامهارتباطاتبرابردر:بازتابیارتباط•
32ص.نداردوجودشدهتعیین



(درمعنای خاص)ارتباط اجتماعی-6

بین جمعی در معنای خاص به  ارتباطی اطالق می شود که موجبات انتقال معانی با پیام  هایی را در•
: را فراهم می سازند، پس ارتباط اجتماعی مستلزم وجود چند عنصر است

(فرستنده یا گیرنده پیام)وجود بیش از یک نفر در جریان ارتباطی از هر سو•
32ص . وجود نشان ها یا نماد هایی که حامل پیامند•



فرا ارتباط: انواع ارتباط اجتماعی

.سازدمیمشخصرابعدیهایارتباطباارتباطقواعدکهاستارتباطیمعنایبه:ارتباطفرا•
قیممستارتباطماورایباارتباطفرابزنم،حرفتوباسیاستمورددرخواهممی«من»جمله
33ص.است



زبان بدنی ارتباط ارتباطی است نه از طریق سخنف بلکه با حرکات، به عنوان مثال،: ارتباط حرکتی•
اط متبادر هر حرکت چرهه با سر و یا دست معنایی را به ذهن طرف ارتب. حرکتی را فراهم می سازد

.  می سازد و در هر جامعه نیز تمایز می پذیرد
میادهاستفبدنیحرکاتازیاآندرکهاستدیگریخاصارتباطاتموجداجتماعیحیات•

درکهتاسچنانارتباطیفرایندآنکهیا(گرددمیاطالقحرکتیارتباطاتبدانکه)شود
35ص.گنجندنمیارتباطشدهشناختهانواعازیکهیچمحدوده



عمل وارونه : ارتباطگیرنده و گردونه -فرستنده

عمل وارونه -الف•
ن تاثیر بازگشتی را گیرنده پیام به صور گوناگون امکان می یابد که بر فرستنده تاثیر گذارد و ای•

37ص . عمل وارونه می خوانند



خوردپس : گیرنده و گردونه ارتباط-فرستنده

پس خورد-ب•
رایند ارتباط، شاهد در این تعبیر نیز حرکت پیام و تاثیر  یک سویه نیست،  بلکه در هر لحظه ای از ف•

یر وتاثر پدید حرکتی از طرف مخاطب به سوی فرستنده پیام هستیم که خود می تواند دوری از تاث
38ص . آورد



بومرانگاثر : فرستنده و گیرنده و گردونه ارتباط

بومرانگاثر-ج•
پرتابفردییاهدفیسویبهرابومرانگچوبکههنگامیاستفرایندهمینازدیگرتعبیریباز•

ضربهکهبتنسهمانبهوگرددمیبازماخودسویبهرهاییازبعدبودن،ارتعشیاثربرنماییم،
39ص.استبودهسنگیندیگریبر
ویتههمینتاثیرتحتنمایدمیدرستاخباریپخشدرسعیوسیلههمانکهزمانیحتی•

39ص.شودمیشناختهارزشفاقداطالعاتوخبرثانوی،



وسیله، پیام و گردونه ارتباط

نده  و گیرنده وط رد از این، یعنی پذیرش تاثیر متقابل فرستگذشته : تاثیر وسیله و حدود آن-الف•
د ارتباطی  سخن به نظریه های انفعال مخاطب، بسیاری نیز بر اثر گذاری وسیله انتقال پیام بر فراین

39ص . میان آورده اند
ان گرایی برابر مکاتب مادی می توان از روح گرایی  سخن به میان آورد، یا به تعبیری از انسدر •

40ص . رسید
وند و قانون هنگامی است که فنون و صاحبان آنان بر حیات انسانی مستولی می ش: ساالریفن -ب•

40ص . هستی  را تعیین می کنند
ه اش هنگامی است که اشیا ارزش گذارند و انسان ارزش خود را از شی یا وسیل: سروری شی -ج•

40ص. در این شرایط حجم  و مدل ماشین یک فرد شخصیت اجتماعی او را می سازند. می گیرد



وسط فن ساالری را یکی از بالیای جدید می دانند که در جریان آن فنون و ابزار ساخته شده  ت•
41ص . انسان تعیین کننده ارزش های هستی اجتماعی است



صاحب نظران ارتباط اجتماعی

مک لوهان•
چشممتداداخطمثال،عنوانبه.استانسانحواسازیکیامتدادارتباطیوسیلههر:امتدادنظریه•

وکندرخنهاریختعمقبهتوانستانسانخطپیداییبادیگربیانبهاستشنواییامتدادرادیوو
اوازدورهافرسنگکههاییانسانباخودزماندرکهطورهمانببیند،رادوردستدنیاهای

43ص.شودآشناهستند



مک لوهان

: ردگیمرحله صورت می سه روزنه ارتباط، در طیاز مک لوهان نظر مارشال حرکت تاریخ به •
ال می یابندف در طی این دوران دانستیها سینه به سینه  انتق: باستانی بدون خطدوران تمدن -الف•

.  می آوردکسب پیام است و تماس انسان  ها موجبات احراز و انتقال پیام ها را فراهموسیله گوش 
44ص 

فی در به نظر مک لوهان  پیدایی خط و کتابت نقطه عط: تمدن دارای خط یا بصریدوران -ب•
44ص . تاریخ ارتباطات و به تبع ان تاریخ جوامع انسانی است

ان بشر پا به  به نظر مک لوهان، در این دور: تمدن مبتنی بر وسایل ارتباطی الکترونیکدوران -ج•
راهم وسایل ارتباطی جدید از سوی موجبات امتداد چشم و گوش هر دو را ف. عصری نو می گذارد

44ص .می سازند و از سوی دیگر باز تجمع انسان ها را در کسب و انتقال پیام موجب می شوند



مک لوهان

این.ندکمیتقسیمگرموسردبهراارتباطیوسایللوهانمک•
دروهانلمکاندیشهجهاتتریتنانتقادقابلازبندیتقسیم
درکنونمسورئالیسمنوعیبهکهاستجمعیارتباطاتازبحث
45ص.گذاردمیظهوروبروزمنصهبهرااوتفکر

تباطارسوگیریتاریخراغربتاریخاینیس،همانندلوهانمک•
45ص.داندمیکفایتبرمبتنیدانشانحصارو
راتابتکسلطه(ارتباطگیریسو)نامهمینبااثرشدراینیس•

45ص.داردنظرمطمح



مک لوهان

توانمیکهزمانی.استهاانسانفردفردمقامتعالیوفردگراییدورانبخشنویدکتابتوخط•
قیدزاتوانمیپسداشترویپیشرابشریهایتجربههمهجمعبهنیازیدونواموختتنها

46ص.رستشودمیتحمیلجمعباچهآنوتشریفاتها،سنت
همان.استنخویشتمحیطباانسانفاصلهمیزانازتابعیابداعواندیشهآزادیلوهانمکنظربه•

47ص.شودمنهتیآناصالحومحیطبرابردرقیامبهتواندمیفاصلههمینکهطور
تمامییدنچ.داردنظرموزاییکیمنطقمفهومبهآثارشازبسیاریدرلوهانمک:موزاییکیمنطق•

ازفردهکشودمیموجباونظربهنگریستنمجموعهیکدرراآنانویکدیگرکنارعناصر
مطمحآنمحیطیبستردرراعنصرهرورودفرارتانحصاریومحدودهایدیدگاهبینی،تک
49ص.دهدقرارنظر



مک لوهان

کلبهجهتوموجباتاجتماعیهایدانشازدیگربسیاریوشناسیزبانشناسی،جامعهدرآنچه•
50ص.آنندبامرتبطمکاتبوگراییساختساختففراهمرامجموعهو
51ص. از نظر مک لوهان، وسیله همان پیام است•



دیوید رایزمن

جوامعکتحرمحورعنوانبهارتباطبرباز،کهدیگریاندیشمند،رایزمندیوید•
51ص.داردتاکیدانسانی

انیانسروابطورفتاربرحاکمهاسنتآنخاللدرکهاستدورانی،اولدوران•
52ص.آیندمیحساببه
اهسنتاهمیتکاهشباآندرکهاستدورانیرایزمن،دیدگاهازدوم،دوران•

تیکاسانسانیعملورفتاردرهمگنیکهشودمیمواجهاجتماعیهستیدر
52ص.دکنننمیتبعیتاجتماعیحیاتدریکسانالگوهاییازهمهچهیابد،

ظهوردوران.داندمی«راهبردگر»انسانپیداییدورانرایزمنراسوم،دوران•
53ص.استجمعیارتباطوسایل

هاتنهایانبوهآن،جریاندرکهداندمیدورانراارتباطیسومدورانرایزمن•
54ص.آیندمیپدیدبزرگشهرهایدروندر



تونیس

انسانی را نیز از دیگر متفکرانی که ارتباط را محور شناخت و ارزیابی جوامع دانست و تطور جوامع•
55ص . آلمانی استاندیشمند فردیناند تونیس با این معیار سنجید، 



تونیس

معنویجامعه -الف
: در این جامعه شاخص های ارتباطی زیر قابل سنجش است

. در جامعه معنوی هر حرکت نه در خدمت فرد و مصالح شخصی او است : اراده اورگانیک -1
در آن که)اراده اورگانیک در جامعه معنوی اولین شاخصی است که آن را از جامعه صوری متمایز می سازد

55ص .(اراده اندیشیده حاکم بر روابط انسانی است
استو در در برابر ارتباطات سطحی، فضایی و مورفولوژیک که خاص جوامع صوری: عملیارتباطات -2

56. جامعه معنی، ارتباط انسان ها با یکدیگر تنها متاثر و منشعب از شیراط شاهری نیست
56ص . انسان های در ارتباط، سوابق دیرین یکدیگر را می شناسد: تاریخی ارتباطامتداد -3
راکم تونیس، جامعه محوری را مخصوصا از آن رو ارج می نهد که در آن با ت: جمع و ارتباط نامکوچکی -4

تا حدودی بسیار انسان ها مواجه نیستیم، بدون  انکه به دقت تصریح نموده باشد، می توان حیات روستایی را
56ص . با جامعه معنوی نزدیک دانست



تونیس

جامعه صوری-ب•
: ندروزنه ارتباطات، ابعادی چند بدین قرار می ماو از ای است خاص که در ذهن تونیس جامعه •
56ص.استهاانسانتراکماست،کنندهتعیینهمهازپیشانچهصوریجامعهدر:وسعت-1•
رایی جامعه صوری چهارچوبی است که در آن هر اقدام انسانی تابعی از عقل گ: اراده اندیشنده -2•

. مصلحت اندیشی و حتی در معنایی مطلوبیت گرایی است
اختهناشنهویتشاست،متجرکشبحیهمچونجمعدرانسانای،جامعهچنیندر:نامیبی-3•

.دیگریبرابردراستمرموزموجودیکلیطوربهاستنامشخصسوابقشوناماست،
اثر هالی روانی جامعه صوری خاستگاه ارتباطاتی فاقدگفت، در پایان می توان : سطحیارتباط -4•

57ص . است



تونیس

دیگریبرقدممتتاریخینظرازکدامیککهاینودواینبینزمانیتوالیازسخنهرگزتونیس•
ودمشهمعنویجامعهخاصدنیایحسرت،کالمشفحوایازلیکن.آوردنمیمیانبهاست،
58ص.است

ویمعنجامعهدرکهحالیدرسازد،میفراهمراهاتودهبسطوپیداییموجباتصوریجامعه•
سلکچونهاییگروهپیداییموجبهاانسانبینطبیعیوحدتواجماع،ارگانیکارادهوجود

59ص.ساختمیفراهمرا



وسایل ارتباط جمعی: بخش دوم



مقدمه : فراگرد گزینش

هایدادهازکهکشانیبیندرباید...وتلویزیونرادیو،روزنامه،ازاعمجمعی،ارتباطوسیلههر•
65ص.زندگزینشبهدستاست،آنانازمشحونامروزدنیایکهاطالعاتوخبری

یرندفگمیجایخبریهایشبکهسرتاسردرکهباناندروازه:لوینکورتازباندروازهمفهوم•
سیاسی،اهراتتظیاخاصجادهیکیادادگاهجریاندرگیرندتصمیمبایدکهخبرنگارانندشامل
جایاطارتبوسیلهمجرایدرراکدامینساخته،رهاراخبرکدامسازند،متبلورراقسمتکدام
65ص.شودمیشاملنیزرامولفینباناندروازههمچنیندهند،



گزینش و معیارهای آن-1: فراگرد گزینش 

عمنافارضایدرکهگیردمیقرارانتخبوتوجهمورداخباری(sensate)حسیجامعهیکدر•
66ص.افتندمفیدغرایزگاهو
اختسچنانخبریوسایلوبایدمیاولویتآن،رعایتوفردیمصالحفردگراجامعهیکدر•

67ص.گیرندموضعجامعهفردهرمصالحعلیهاقدامهربرابردرکهیابندمی
منافعوحمصالحددرکهبخشندمیاولویتراهاییپدیدهصرفاگرا،جمعجامعهیکمقابلدر•

وعمنافتمامورایبرانتظارشوخواستکهاستپیکریهمچونحال،ایندرجامعه.جمعند
67ص.دهنددرتنبدانبایدناخواهوخواههاانسانویابدمیجایافرادهایخواست



و شیوه های آنگزینش -2فراگرد گزینش 

شودمیدتمهیچنانمواردازبرخیدرارتباطیوسیلهساختاطالعات،واخبارگزینشهنگامبه•
نظرمطمححدواکاراناندردستتمامکلیطوربهوخبرویراستارخبرنگار،آشکارتعقیبکه

.گیردمیقرار



مشکل اساسی گزینش: عملسرعت -3: فراگرد گزینش

کافیصتفرووقتازنویسندهچهنیستدشوارگزینشکارکتاب،همچونوسایلازبرخیدر•
یاروزنامهرادیو،مورددرلیکناستبرخورداراخباروهادادهگزینشومعیارهااعمالجهت

.نیستچنینتلویزیون



امتیازی در راه گزینش: تعدد داده ها-4: فراگرد گزینش

سابقهیبسرعتیدرهادادهگزینشجملهازاشاعههایفعالیتتمامیانجامشبههیچبیهرچند•
دادهآوریمعجکاردرآنانبیشترامکاناتلیکناست،سریعخبریوسایلکاراساسیمشکل

70ص.رودمیشماربهآنانامتیازاتزمرهدرهادادهسطحهموخبریهای
:ازدعبارتنباناندروازه.اندآوردهمیانبهسخنباناندروازهازلوینکورتوصافیازشرام•

زینشگبهدستخبریهایدادهانبوهدربایدکهجمعیارتباطوسایلکاراناندردستتمامی
71ص.سازندخبریمجرایواردکرده،متبلورهادادهاینازبعضیوزنند



جامعهممهمفاهیمازامروزهویافتاهمیتلوبنگوستاوخاصهایدیدگاهباخلقانبوهمفهوم•
احساسوتابیبازمستقیم،ارتباطاتتجلیمظهرخلقانبوه.استاجتماعیشناسیروانوشناسی
74ص.استبرانگیز



ساخت و سازمان وسایل ارتباط جمعی

ای می مفاهیمی چون ساخت یابی، ساخت زدایی و به طور کلی هر آنچه پیرامون مفهوم ساخت ج•
74ص . گیرد، از اهم مباحث در دانش های انسانی و اجتماعی در دنیای جدید است

تنسیق می وسایل ارتباط جمعی مجموعه ای به هم پیوسته تشکیل می دهند و با هملسولبه زعم •
: تاین مجموعه که با نام الگوی لسول معروف است، دارای پینج عنصر بدین قرار اس. شوند

کی،•
چه می گوید•
از کدام مجرا•
یا کی•
با کدام نتیجه•



دیدگاه لسول

انند لسول با دیدگاهی متاثر از انداموش انگاری در صدد آن بر آمده است با جامعه جدید را هم•
ند تا جامعه را در اورگانیسمی زنده تلقی نماید که درون آن ارتباطات ساخت پذیرفته جریان می یاب

76ص .  برابر  انگیزه های خارجی قادر به پاسخ گویی سازند
انه و متشکل ارتباط در درون یک جامعه باید ساخت یابد و تلفیق شود تا عناصر اجتماعی را  یگ•

76ص . سازد



یشتربسودجلببهچندهرمهماخبارالیبهالدرتجاریهایآگهیدادنقراراقتصادینظراز•
انانتوجهزانامشروعبرداریبهرهوهاانساناستثمارموجباتلیکنشود،میمنتهیسازمانبرای

77ص.سازدمیفراهمرا
هرنند،کمیمصرفتاریخطولدرهاانسانتمامیازبیشکهواقعیتاینعلیرغمجدیدانسان•

انتظارشامکاناتبینتعادلچون.یابدمیبیشترحرماندروترمحتاجتر،نیازمندراخودروز
استروانیبیمارینوعهرواخالقابتالئاتتمامیمعرضدرانسانیچنیناست،گردیدهناپدید

78ص.استهااسترسپیداییآنانشایعترینازشایدکه



ادارهخصوصیبخشتوسطتلویزیون،مخصوصاجمعی،ارتباطوسایلکههنگامیبهتربیانبه•
میظهوروبسطامکانفریبیمردموشانتاژحتیوجوانانغرایزتحریکجویی،سودشوند،می

78ص.یابند
وپایینبهباالاز)جهتدوهردرسریع،مانع،بدونتواندمیسازمانیواحدیکدراندیشهجریان•

یکیکتشخصیبلوغزمان،گذشتباوواحددروندرکارباتایابدصورت(باالبهپاییناز
مستدامییپاالخودنوعیبهسازمانوگرددآشکارمانعیهیچبیتخطیهر.پذیردمیارتقااعضا

80ص.خوانندمیافقییاوشدهساالرمردمیامدرمیراسازماننوعاین.پردازد



نظرواستییابساختقابلجدیدجامعهدرارتباطمکانیسمکلیطوربهوجمعیارتباطوسایل•
اجتناباطارتبیابیساختبیرونییادرونیمحرکاتبرابردرجامعهمناسبپاسخضرورتبه

81ص.استناپذیر
سازمانیانظامیکبقای.استپارتوشناسیجامعهدرمفاهیماهمازبرگزیدگاندورانمفهوم•

82ص.استآندروندرآنانجاییجابهوهااستعدادحرکتبهمنوط



رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی

بهبه نظر لسول ، این وسایل باید •
محیطحراست از -1•
محیطیهمبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای -2•
83ص . انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر  کمک کنند-3•



نقش های تفریحی-1: نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

درسه ای وسایل ارتباط جمعی، چنان چه به درستی به کار آیند، همچون  م: نقش های تفریحی-1•
84ص . بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو می افکنند

حال،دارداختیاردرراجوانیاطفلحیاتازچندساعاتیفقطمحدود،هایسالدرحتیمدرسه•
85ص.نیستندچنینجمعیارتباطوسایلکهآن

85ص .مدرسه فاقد ابزار الزم در راه ارائه دانستنها در متن واقعیت و همراه آن است•
85ص . مدرسه با محدودیت هایش ناچار است بر حافظه تکیه وسیع داشته باشد•



نقش های خبری-2: ارتباطینقش ها و وظایف وسایل 

درآنانرسالت.دارندعهدهبهرااطالعوخبرپخشجمعیارتباطوسایل:خبریهاینقش-2•
اینهکروستهمیناز.استمادنیایوقایعواخبارپخشآگاهیوطرفانهبیسریع،انتقال

84ص.اندشدهموجبراآنساکنانهمسایگیوزمینکرهشدنکوچکوسایل



نقش های همگن سازی-3: ارتباطینقش ها و وظایف وسایل 

یکاکنانستمامیانتظاراتوهاسلیقهنزدیکیجمعیارتباطوسایل:سازیهمگنهاینقش-3•
میموجبراافتادهتکیاجداهایمحدودهعصرازجوامعخروج.شودمیموجبراجامعه
.کنندمییادسازیتودهعنوانبهآنازدیگربسیاریوکازنوژانکهاستروندهمین.گردند

87ص



نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی

هردرونینوعتو(هاروزنامهوکتبتئاتر،سینما،تلویزیون،رادیو،)جمعیارتباطوسایلتکثر•
اینشدنحملقابلوشدنکوچکموجبطرفیاز(...ورادیوها،روزنامهتعدد)آنانازیک

یکرتصو.سازندمیفراهمرامردمبینایتازهتشعبموجباتدیگر،طرفازوشدوسایل
:داردمیمشخصرامراحلهمینخانوادهنظیرکوچکواحد

ابدو بعدی تازه می ی( مثال تلویزیون)خانواده با برخورد با وسایل ارتباط جمعی : مرحله اول•
ای افزایش سطح زندگی و قدرت خرید افراد خانه به همراه تعدد و تنوع برنامه ه: مرحله دوم•

وجب می شود رادیویی و تلویزیونی  و وجود دستگاه های رادیویی و تلویزیونی  درابعاد کوچک م
که هرکس در اتاق خود رادیو و تلویزیون کوچک خویشت را  جا دهد 

89ص . به این ترتیب مدرسه ای بدون دیوار، آموزش مستدام انسان ها را تضمین می نماید•



سازیاگاه -4: ارتباطینقش ها و وظایف وسایل 

ازیرسانخبرمقولهوطرفیازآموزشمقولهباارتباطاتوظیفهاینچندهر:سازیاگاه-4•
جمعیارتباطوسایل.استدوآنازمتمایزوخاصایوظیفهلیکناست،نزدیکدیگرطرف

91ص.بپردازندنیزآنانتشریحواخباردرستتحلیلبلکهاطالع،وخبرانتقالبهتنهانهباید
بینیجهاندرتغییرموجباتعلل،اینازهاانسانسازیآگاهوخبریهایپدیدهعلیتحلیل•

91ص.سازدمیفراهمراهاانسان



احساس تعلق اجتماعی-5: ارتباطینقش ها و وظایف وسایل 

ایامحباآندرکهجدیدجوامعدرمخصوصاجمعیارتباطوسایل:اجتماعیتعلقاحساس-5
کاستیباوشهروسیعانبوهدرکهنمایندمیبرخوردافرادیبامواجهیم،هاجماعتوهاسلکنسبی

نوشتهیاوویزیونتلتصویریارادیوصدایحال.برندمیسربهایسابقهبیتنهاییدرسنتی،روابط
92ص.اجتماعیتعلقاحساسراهدراستابزاریروزنامه



جمع بندی

پیداییباتاسجدیدالکترونیکوسایلباخودتاریخیبرخوردنخستینمراحلدرکهسومجهان•
عاملیاند،یافتهریبیشتانطباقپیرامونمحیطجدیدشرایطباکهآنانیعنیانتقالیهایشخصیت

93ص.یابدمیجدیددنیایسویبهحرکتراهدرمهم
وناگونگاجزایبینهمبستگیایجادمحیط،ازمراقبتراارتباطیهایسازمانوظایفلسول•

گیرد،میرتصودیگرنسلبهنسلازفرهنگیمیراثانتقالاندرکهمحیطیبهپاسخدرجامعه
94ص.داندمی

مانیز.استجمعیارتباطاتعصرازمنبعثوجهانیجامعهجدیدهایپدیدهازهمگانپیدایی•
وخاصارتباطیهوسیلازاستفادهباونسبیفکریتشابهباولییکدیگرازدورانسانهزارهاکه

بسیارجهاتیازکهاندآوردهپدیداجتماعیناهمجایگروهنوعیخودگذرانند،میحیاتیگانه
95ص.استاهمیتوارزشحایز



دیدگاه های افراطی: اثرات وسایل ارتباط جمعی

توانندمیکههستندقدرتیچناندارایجمعیارتباطوسایلکهاستاینبرعقیدهرابرخی•
متفاوتبسیارنپیشیهاینسلباکهنسلی.آورندپدیدانسانتاریخدرباراولینبرایتازهنسلی
فراغتهنگامهبحتیکهاستایپیچیدهدانستنیهایازآکندهجدیدارتباطفضایدرغرق.است

بسیاری»:سندنویمیمتفکرانازعدهاینعقایدتشریحدرمرتنوالزارسفلد.شودمیمتمتعآناز
ص.انددهشهراسانسختیبهآنانبالقوهقدرت.وجمعیارتباطاتبودنجاییهمهتاثیرتحت

97



:دیدگاه های افراطی

راهایندروسایلاینازاستفادهامکانکهمعتقدندوداردوجودشرراهدررسانهازاستفادهامکان•
98ص.استبیشتر

یلتحصچهوعادیچهمردم،نظردراندیشهایننویسدمیاندیشهطرزهمیندربارهکازنوژان•
افکارنندتوامیودارندتصورفوققدرتیقدرتیجمعیارتباطوسایلکهیافترواجکرده،
هایتراتارهارفتمامیاختیاربهوبخشندبدانایتازهشکلنمودهمنقلبراسیاسیوفلسفی
98ص.نمایند

میهمفراآنندمظهرقوانینکهجامعهخواستباراانسانآشتیموجباتهنجارهاکردندرونی•
100ص.آورد

.ندارندخودینمخاطببرچندانیتاثیرجمعیارتباطوسایلکهاستاینبرعقیدهرادیگربرخی•
تندقایدعرواجدورانانیاوارتباطیوسایل«سبعدوران»اندیشمندانازدستهایننظربه100ص

100ص.استیافتهپایانجمعیارتباطوسایلبهالعادهخارقوجادوییاثراتاسنادو



:  برایند نهایی

فرهنگی-ماعیاجتابزاریجمعی،ارتباطوسایلکهپذیرفتبایدافراطی،دیدگاهدواینمقابلدر•
اننهرآثاایناماگذارند،میجایبرچشمگیریاثراتجهتاینوازهستندآنعالیمعنایبه

هیچهکاستناچیزچنانکهآنبا(اولگروهنظریه)نشناسدمحدودیتیهیچکهاستچنان
چهدروتچیسوسایلاینتاثیرحدوددیدباید(دومگروهنظریه)نباشدشایستهرااعتنایی

100ص.هستندشدنیتقویتیایابندمیمحدودیتتاثیراتاینشرایطی



ارزشهجامعدرچنانچههمبازاست،دولتانحصاردرجمعیارتباطوسایلکهشرایطیدرحتی•
راخاصیهایارزشاجتماعیهایسازمانوهانهادازیکهروباشدحاکمگوناگونیهای
101ص.نمایندتبلیغ



نظریه انگ و کاستی تاثیر وسایل ارتباطی

ازیافت،یشانیپبرنامطلوبنشانییاانگارتباطی،وسیلهیافردکهزمانی،انگنظریهطبقبر•
ص.شودمیمواجهمخاطبخشمیاونیشخندباآنمحتوایتمامیوافتدمیفرداعتمادآستانه

103



نظریه تکمله

سلیقهعی،جمارتباط»اثرشاندرمرتنوالزارسفلد:تکلمهنظریه•
دانشجویان:نویسدمی«یافتهسازماناجتماعیعملومردم

کهراظرناینبایدکهاندرسیدهنتیجهبدینجمعیهاینهضت
آنازوردآومیپدیدرانهضتنفسهفیجمعبرتبلیغاتاثر

103ص.ساخترهاکند،مینگاهبانی

الزارسفلد



.دشومیخواندهخرداجتماعیمحیطکهگیردمیجایایمجموعهدرارتباطیوسیلهپیام•
بیشترآندفعامکانباشد،نداشتهتجانسخودپیرامونمحیطباشدهصادرپیامچنانچهبنابراین
105ص.بودخواهد

گ رایج قوم دفع یک پیام می تواند از عدم توجه ارسال کنندگان آن به سطح اموزشی افراد و فرهن•
105ص . مورد نظر ناشی شود



:محیط پیرامون و اثر رسانه ها

تنهابهکهنیمعبدین.گیردمنشامقصدمحیطباآنکارکردیتطابقعدمازتواندمیپیامدفع•
.آیدمیشماربهجامعهحیاتتداومراهدرنیزمانعیبلکه.نیستکارسازوکارگشاپیاممحتوای

تاثیرحتترافردایدقیقهچندفقطباشد،جاذبپیامانتقالتکنولوژیهمقدرهرحالایندر
میدفعکاذباثرآمده،خودبهفرد(احساسیارتباط)پیامجذبهکاهشمحضبهودهدمیقرار
106ص.شود



:محیط پیرامون و اثر رسانه ها

بهواژگانگاهدیدایناز.بخشدخاصتاثیریتواندمینیزآنارائهنوعبهتوجهباارتباطیپیام•
.بودخواهندموثراست،همراهپیامصدورنحوهباآنچههرکلیطوربهوعباراترفته،کار

107ص.شودگفتهسودبرپیامانتقالراهدرظریفیهایشیوهازشودمیکوششامروزه
کوتاهبهادافرذهندرآنانبقایمیزانپایهبرراآثاراینجمعی،ارتباطوسایلاثراتازبحثدر•

طریقزاکه)تاثیربقایامیدبامیزانچونهاییشاخصباو(کازنوژان)کنندمیدرازمدتو
گیریاندازههب(شودمیگرفتهبرسودطولیمطالعاتازآندروگیردمیصورتمنظمپیگیری

108ص.شودمیراندهجانبیوکانونیاثراتازسخنچندمواردیدریاپردازند،میآن



تجاوزمتعارفحدازچنانایرسانهآن،درجریانکهرساندمیراشرایطیمنفیبازگشتیاثر•
منفیشتبازگطوالنیچنداننهزمانیدرکهجویدتوسلامیزتقلبهایشیوهبهچنانونماید
109ص.شودمفیاسنادیاانگدچارویابدراخوداعمال



مسائل و محدودیت ها: پژوهش در وسایل ارتباط جمعی

کارلیکناستضروریآناناثراتبابدرپژوهشوجمعیارتباطیوسایلشناختچندهر•
نایازآنانازبرخیکهاستمواجهچنددشواریهاییباانساندانشازمحدودهایندرپژوهش

112ص.قرارند
بینیانجهدردگرگونیکلیطوربهوانسانذهنیدنیاهایباجمعیارتباطوسایلکهآناول•

112ص.دارندکاروسرهاانسان
سپسوتاثیرتشناخبنابراین.ندارندتاثیراتدیگرازجداتاثیریجمعیارتباطوسایلآنکهدوم•

112ص.استدشواربسکاریجمعیوسایلبهآنانتساب
سنجشبااصرفانسانیحیاتهایارزشیاهاانسانبینیجهانبرجمعیارتباطوسایلآنکهسوم•

112ص.نیستمیسرانانشدهتجریدمحتوای



مشکالت در روند پژوهش

ونجشسازاستفادهباجمعیارتباطوسایلبامرتبطهایپژوهشموارد،اکثردرکهجااناز•
پدیدهاژوهشپنوعاینراهدربسیارمشکالتیغالبا.پذیردمیصورتهاانسانهایگفتهتحلیل

:ازعبارتندآنانازبرخیکهآیندمی
شماوانیروضع.شودمیپرسیدهگویانپاسخازکهزمانیمثالعنوانبه:ایجبهههایپاسخ-•

...بودمفیدبود،خوب:دهندمیپاسخبود؟چگونهفیلمفالندیدنازبعد
دریافتمانعاندشدهآموختهعادتوعرفاساسبرکهایکلیشهیاقالبیهایپاسخنوعاین•

(113ص).استآنابعادوواقعیت



اهم روش های پژوهش در ارتباطات

درشمعروفالگویطرحازبعد«جامعهدرارتباطکارکردوشناخت»نامباایمقالهدرلسول•
پنجهایپرسشاینازیکیارتباطفرایندعلمیمطالعه:نویسندمیارتباطگانهپنجعناصرمورد
.دهدمیپاسخراگانه

تحلیل کنترل -الف•
راهم ساخته است، از شناخت فرستنده پیام یا آن کس که فرایند ارتباط  را به منظور انتقال پیامش ف•

ازان واقعی زیرا این افراد عقیده س. بسیاری جهات  برای محققین  دانش اجتماعی خایز اهمیت است
115ص . جامعه کنونی جهانی به شمار می آیند



اهم روش های پژوهش در ارتباطات

مطالعات موردی•
ون غایی توجه با توجه به گذشته تاریخی فرد بی شبهه حایز اهمیت است، اما در این زمینه کان-1•

ی به کار محقق نه تنها معطوف به روش های شجره النسب خواهد بود که مخصوصا در انسان شناس
دگی  فرد را فرهنگی و خانوا-می آیند و در این زمینه گذشته ژنتیک و هم خاستگاه های اجتماعی

ه های محیطی به دست می دهد بلکه  مخصوصا  توجه محقق به فراز و نشیب حیات فردی و گذشت
116ص . حایز اهمیت است

ه محیطی فرد در راه این شناسایی، مطالعات موردی ابزاری مفیدند، به شرط آنه با تاکید بر گذشت•
118ص . صورت پذیرد



اهم روش های پژوهش در ارتباطات

محتویتحلیل-ب•
کاربهیجمعارتباطوسایلتحلیلراهدرهمهازبیشکهمحققینیازیکیجانیسدیدگاهاز•

:تمیزندقابلمحتویتحلیلنوعسهاست،پرداخته
میبندیطبقهآنهاعللبهتوجهبارا(باشدکهصورتهربه)اثردرموجودعالیمکه:عملی-1•

کند
.کندمیبندیطبقهآنانمعنایبهتوجهباراعالیمکه:معنایی-2•
.کندمیبندیطبقهعالیممادی–روانیهایویژگیحسببررامحتواکه:حامل–عالمت-3•

120ص.استشدهتکرارمتندرنامیککهدفعاتیشمارشمثال



تحلیل وسیله-ج•
واخلیدرقابتدریکدیگرباموثروفعالزنده،هاییپدیدهعنوانبهجمعیارتباطوسایل•

نوشرایطباباطارتوسایلانطباقدرتاثروتاثیراینشناختهستند،متقابلهایهمکاریهمچنین
120ص.استاهمیتحایزارتباطاتخانوادههماهنگیتامینو
وسرذهنیاتابکهتحقیقاتیدرمورد)هاانسانهایگفتهبهمفرطاعتماد:آنمشکلودرونکاوی•

121ص.استعلمیغیراکثرودشوار(دارندکار
جابهبعضی.تیافتغییربدونطوالنیزمانیخاللدرراجمعیتیتوانمیسختیبه:جمعیتافت•

نمییباقیکدستصورتبهجمعیتحالهردروروندمیبینازدیگربعضیشوند،میجا
122ص.ماند



ابعاد دیگر شناخت وسایل ارتباط جمعی

فراتر از هر قدر امواج وسیله ای از مراکز. منظور میان قدرت تکنولوژیک آن وسیله است: برد-1•
: رود گفته می شود، ضریب برد آن افزایش یافته است

ضریب برد در بسط اهمیت و رسالت هر یک از وسایل ارتباطی انتقال تنها مساله افزایش: وجهه-2•
این امر با دو .نیست بلکه باید مردمی نیز که مخاطب وسیله هستند بدان تعلق خاطر نشان دهند

: شاخص ارزیابی می شود
لویزیون در مورد ت)منظور میزان کسانی است که وسیله مربوط را اشباع کرده: وجهه صوری-الف•

...(در مورد روزنامه  و )با انکه هر روز به ابتیاع آن می پردازد ( با رادیو
آن دست در شناخت وجهه واقعی یک وسیله ارتباطی باید دید انان که به خرید: وجهه واقعی( ب•

124ص .  می زنند تا چه حد از آن استفاده می کنند



ابعاد دیگر شناخت وسایل اجتماعی

. این امر مخصوصا در مورد وسایلی نظیر رادیو و تلویزیون مطرح می شود: پوشش-3•
برنامهاکثرکهاستآنمستلزمهدفاینتحققتلویزیون،نظیراهمیتحایزارتباطیوسیعپوشش•

ازخارجبهرامفیلخریدارکشوروابستگیموجباتخوداینوشوندتهیهصنعتیکشورهایازها
124ص.سازدمیفراهمرادیگرسویازفرهنگیاستعماربروزوجانبی

وششپحتیووجههبرد،ضریببسطراهدرکوششهاتمامیکهداردوجودامکاناین:جذب-4•
.ودشنایلاستمردمجذبکهخودنهاییهدفبهنظرموردوسیلهآنکهبدون.گرددمعمول

125ص
بهنهجمعیباطارتوسایلازکنندگاناستفادهیامخاطبینکهاستاینهدف:مخاطبینتحلیل-5•

درمثبتغییراتتایجادراهدرشیوهبهترینکردپیداجهتدربلکهارتباطی،ویسلهارزیابیمنظور
125ص.گیرندقرارتحلیلموردآنان



تحقیقات روی زمینه امور روانی و رسانه های جمعی
هاشناخت آمادگی های روانی یا طرز تلقی -1

استانسانیواجتماعیهایدانشدرمباحثبهترینازکهروانیهایآمادگیوسیعقلمرودر•
:جملهازشد،خواهدمعطوفبسیارجهاتیبهمحققتوجه

وسایلارفشبرابردرروانیهایآمادگیمقاومتمیزانشناساییهدف،.روانیهایآمادگیثبات•
چنینبهندچهاییگروهیافردارتباطیوسیلهمکررهایبرخورددرآنکهازبعد.استارتباطی

127ص.پردازندمیانهایشاخصتنظیمبهیافته،دستثباتی
آن،خاصمردمیروانیهایامادگییاهاتلقیطرزشناساییازپس.روانیامادگیهایخوشه•

کنندمیتکمیلرایکدیگرو(کانونوحدت)اندامدهپدیدزمینهیکدرکهراانانیازدسته
.دهدمیرارقتحلیلوشناختمورداند،درامدهپیچیدهبافتیکصورتبهو(متقابلتقویت)

127ص



هادگرگونی آمادگی های روانی یا طرز تلقی 

روسایلفشابرابردرروانیهایامادگیمقاومتمیزانشناساییهدف:روانیهایآمادگیثبات•
چنینبهندچهاییگروهیافردارتباطیوسیلهمکررهایبرخورددرکهآنازبعداست،ارتباطی

.پردازدمیآنهایشاخصتنظمبهافته،دستثباتی
مردمیروانیهایآمادگیباهاتلقیطرزشناساییازپس:روانیهایآمادگیهایخوشه•

میمیلتکرایکدیگرو(کانونوحدت)اندامدهپدیدزمینهیککهراآنانیازدستهخاص،آن
میقرارلیلتحوشناختمورداند،درامدهپیچیدهبافتیکصورتبهو(متقابلتقویت)کنند
127ص.دهد



دگرگونی های مثبت آمادگی های روانی

ارتباطیوسایلطریقازآنمورددرکهاستتغییراتیشناختارتباطیوسایلدراصلیهدف•
ارتباطیهفرستندهرتوجهموردروانیهایآمادگیدردگرگونینوعسهشناختآیند،میپدید
:است

دگرگونی های  متوالی طرز تلقی•
دگرگونی های نامتوافق آمادگی های روانی•
دگرگونی های مثبت یا منفی طرز تلقی•



تحقیقات روی زمینه امور روانی و رسانه های جمعی
قالبیعقاید -2

مستنثیقانونیناازنیزقالبیعقایدواستاجتماعیپدیدههرمشخصهصفتپذیریتغییر:نکته•
129ص.نیستند

اینآنوددگرمیمطرحدیگرسوالیشود،میقالبیعقایدتغییراتمتوجهبحثکههنگامی•
بیشترایدعقایندگرگونیدرانهاازکدامیکوموثرندتغییرایندرعواملییاعاملچهکهاست
گذارند؟میتاثیر

-انگیزهرتصوبهزمینهایندرراگروهیافردبروسیلهتاثیرسطحیبالنسبههایپژوهشدر•
131ص.سازندمیمطرحواکنش

133ص.ستندهاجتماعیارتباطوسایلمشتریانکهاستمردمیشناختمعنایبهمخابینتحلیل•



ورطه هنر ناب-1: بینش های اجتماعی

با هنر که خوریمدر مصر باستان در حدود پنج هزار سال پیش به شیوه های نمایشی خاصی بر می •
تند و سپس به بازیهای را می نوششاهان، در جریان مراسم مذهبی و تاجگذاری . تئاتر بسیار نزدیکند
139ص . اجرا در می آورند

سیاربفراغتزمانجانبیاز...بودگرفتهمایهتودهمذهبیامذهبیاساطیرازآغازدرنمایش•
سرگرمجهتدرصرفاهنرآندرکهساختفراهمراهایینمایشبسطوپیداییموجباتاشراف
طولدرنیزدچنهنرمندانینیازهمینبهپاسخدر.بودشدهگرفتهکاربهوتفریحتنوعسازی،
عالیقبرحسب.نداشتندخودخواستارضایجزتوقعیهنرازنیزآنانکهآمدندپدیدتاریخ
کهآنیایرند،گکاربهخویشتنتفننوتفریحمنظوربهراهنرتاآمدندمیبرصدددرگاهخود،
140ص.برندلذتهنرزیباییازصرفا



ورطه هنر ناب-1: بینش های اجتماعی

آنبیناهمتفعدموجامعهوهنرمندبینخالءایجادباهنر،برایهنرنظریهگفتبایدنهایتدر•
دررمندیهنچنینناچاربهزیست،نتوانپناهیهیچبیچونوانجامدمیهنرمندپناهیبیبهدو

.افتدمیتکاپوبهراهایندریاگیرد،میجایآنصاحبانوپولآغوش



کالسیسیسیم-2: بینش های اجتماعی

:  مکتی خاص را در هنر به طور اعم  و در تئاتر  به طور اخص می رساند با ویژگی چند•
توجهریاموبهکهبودندآنصدددرتئاتردرهاکالسیک.مکانفراوزمانفرابهتوجه-الف•

.خاصمکانییاجامعهویژهمقتضیاتوخاصمسائلازمستقلنمایند،
.استکلیساازتئاترهنرجداییمظهرکالسیسیسم-ب•
قهرمانانزهرگکهمعنابدان.داردتمایلمتعارفتیپولوژینوعیبهتئاترمکتبایندر-ج•

142ص.نیستندمنطقوعقلخالفرفتاردارایجامعه،بطنازدورنمایشنامه
تراژیک،چهتئاتر،نوعایندر.دارداهمیتبسیارذهنیزوایایدقیقتشریحکالسیسیسمدر-د•

میانیانسطبیعتدستچیرهنقاشصورتبهنویسندههموارهدراماتیکچهوکمدیک،چه
ازظریفیهنکتهیچخواهدمیکهکندعملچنانوبشکافدراذهنتاریکهایگوشهتاکوشد

123ص.نمانددورخوانندهید



گراییطبیعت -3: بینش های اجتماعی

راهنیمهدرتعبیریبهاخصطوربهتئاتردنیایدرواعمطوربههنر،دنیایدرگراییطبیعت•
143ص.مانندمیرئالیسم

: ارندبرخی ویژگی های کار طبیعت گرایان به طور اعم در تئاتر به معنای اخص بدین قر•
تی پدید می طبیعت گرایان در تشریح پدیده اجتماعی چنان غرق در مختصات زیست شناخ-الف•

ند که از از تجسم روابط اجتماعی باز می مانند، آنان چنان به ظاهر پدیده خیره می شو»شوند که 
143ص . فهم عمق و ژرفای آن عاجز می مانند

شند که گویی طبیعت گرایان پدیده های اجتماعی  را در تئاتر و ادبیات  چنان به تصویر می ک-ب•
143ص . هیچ رابطه انسانی با انها احساس نمی کنند

.  در اروپا رواج داشت1890تا 1880است و این مکتب از امیل زوال از برجستگان این مکتب، 



رمانتیسم-4: اجتماعیبینش های 

قعگرایی،وامخصوصاوگراییطبیعتکالسیک،مکتبنظیرهنریمهمهاینهضتبرابردر•
ازیزگرخیالپردازی،ورطهدررااخصطوربهتئاتردنیایواعمطوربههنرجهانرمانتیسم
144ص.دادجایاجتماعیهستیکلیطوربهوواقعیت

اجتماعیموجودواقعیتازگریز-الف•
بردنگذشتهبهپناه-ب•
کودکیحیاتتجدید-ج•
روانیهایپدیدهتبلور-د•



گراییواقع -5:بینش های اجتماعی 

راییگذهنوگراییایدهبرابردرکهچنانآن.استواقعیتبهتوجهدانشدرمفهوممعنای•
:است

توجهایننلیک.استاجتماعیواقعیاتبههنرمندتوجهمعنایبهگراییواقع:نگاریواقع-الف•
.انجامدمیهستیجهاندرواقعیهایپدیدهدقیقتحلیلوشناختبهبایدکهخاص

همانبهعیتواقچرایوچونبیپذیرشچه.دانستمشابهپذیریواقعباراگراییواقعنباید-ب•
146ص.ستیزیواقعکهاستخطرناکنسبت

دانستامعهجاستثناییوخاصوقایعدقیقتشریححتییاتوصیفراگراییواقعنباید-ج•
درستتحلیلمعنایبهشناسیواقعچه.گرفتمشابهنیزشناسیواقعباراگراییواقعنباید-د•

146ص.داردجاگراییواقعبطندرخودآن،دردرستکنکاشیاواقعیت



واقع گرایی قانونی-6: بینش های اجتماعی

عدمیابتناسساختنمشخصجهتدراستکوششیقانونیگراییواقع:قانونیگراییواقع•
147ص.واقعیتوقانونتناسب

کهگیردمیرارقگرایینامبرابردرشناختیجامعهگراییواقعتر،درستیااجتماعیگراییواقع•
واقعیتامنبهمتمایزیوخاصواقعیتبنابراینواستافرادازمتشکلجامعهآن،صحابهبرای

148ص.نداردوجوداجتماعی
مندهرهبجمعهایآوردهازکهانسانی.استجامعهباهنرمندگسستنمعنایبهعملدرناب،هنر•

نتیجه.سازدمیرهاجامعهبرابردرتعهدقیدازراخودآزاد،پوششدرودستاویزاینباشودمی
149ص.استاوهنروهنرمندانحطاطکلیطوربهوانزواتنهایی،بینشاین



تئاتر، پیدایی و تطور آن 

یکرواینازارتئاتر.رساندمیرا«شنیدن»کهاستشدهگرفتیونانیایریشهازتئاترمفهوم•
دیدگاهاینازوسازدمیمنتقلدیگرجمعبهجمعیازراپیامیکهخوانممیجمعیارتباطوسیله

اصطالحدرکه)رادهندهپیاماحساساتدرمشارکتحتیوپیامشناختموجباتحاملعنوانبه
151ص.سازدمیفراهم(خوانیممیبرانگیزاحساسارتباط

اسالمدر(یهتعز)دینیتئاربسط.استداشتهرواجاسالمجهانوهندژپنفچین،درتئاترسنت•
.ساختفراهمدینیاعتقاداتباراتئاترزندههنرامیزشموجبات

.  تئاتر هندی قرن ها پیش از میالد مسیح به وجود آمد•
157ص.خوردچشمبهنیزژاپندرتئاترگستردهسنتهمین•



قبل از اسالم: تئاتر، پیدایی و تطور آن 

اطیریاسهایداستانازاولیکهپراکاراناوناناکاعاشقانههایدرامپیداییشاهدمادهادوراندر•
153ص.هستیمبود،معمولومتداولهایافسانهازدومیو
رفصلیستئاترکاردرمقدونی،فاتحانباایرانمردمبرخوردومادهاشکستباهاپارتدوران•

153ص.آوردپدیدتازه
زمینه،مرگوازدواجتولدیعنیحیاتمهمحوادث.استساسانیدوراننویدبندهادستهپیدایی

ابجمعیحرکتبهفردیحرکتضمنآنجریاندرکهساختمیفراهمراجمعیدستهآواز
153ص.پرداختندمینیز(متحرکهایدسته)یکدیگر



تئاتر، پیدایی و تطور آن 

نویاتمقتضوجامعهتازهحیاتبافقطوگرفتهمایهکهنهایسنتازنمایشیاینازبرخی•
اسالمازشپیهنریهایسنتتدوامدروزدندجوانهنوپاایریشهازدیگربرخی.یافتندانطباق

154ص.نیافتندجا
154ص.دهدمیتشکیلرااولنوعازاینمونهاصیلش،حالعینوسادهچهرهبانقالی•
سازیبدیهوجوشخودبالنسبهنمایشیحرکاتبسطباتنهامعاصر،ایراندرتئاترتاریخیحرکت•

هنرهایواعمطوربههنروآموزشهاینهادنمایش،سنننوعاینباهمراهبلکهنپذیرفت،تحقق
155ص.پرداختندجواننیروهایتربیتواموزشبهوآمدندوجودبهاخصطوربهئمایشی



تئاتر، پیدایی و تطور آن 

ضد»یهانمایشنامهو«پیشروتئاتر»مثلفرنگینمایشیهایاسلوبازبرخیمراجعامروزه•
وژاپنیوچینیمنابعدردقیقیارزیابیطیتوانمیراگذاریفاصلهیاومهملتاثرو«نمایش
157ص.دادنشانایرانیوهندی

وبیانوسیلهوانعنبهتئاترکاربدرازایارزندهمظاهرمتقن،اینوشتههمهاستنادبهباستانایران•
اریخیتهایگواهازیکیشهر،مورخگزنفن،شهادت.گذاردمیظهورمنصهبهراارتباطایجاد

158ص.استبارهایندر



سینما، پیدایی و تطور آن 

هایششکوازمنبعثمافجهانجمعیدستهابزارهایازبسیاریهمانندسینمابسطوپیدایی•
ایناسردرراانگلیسیراجتمارکمعموالاستجهانمختلفکشورهایدربسیاردانشمندانی

نانارابطهوتصاویربابدرراخودمعروففرضیه1824سالبهکهبوداوهم.دهندمیجایهرم
161ص.داشتاعالممتحرکاشیایبا
سالاینخاللدرچه.آیندمیشماربهسینماتاریخدرمهمیهایسال1933تا1927هایسال•

سودهایشامپیانتقالدررنگزبانازهمویافترالغاتباگفتنسهنتوانهمسینماکهبودها
162ص.جست



سینما، پیدایی و تطور آن 

نهادهسرتپشراگوناگونیمکاتبهنر،هایشاخهسایرهمانندحیاتش،کوتاهمدتدرسینماصنعت•
درراآنانازیبعضکهدیگرمکاتببسیاریوگراییواقعسپسوسورئالیسمبهگرایینماداز.است
164ص.ایمشدهیاداورتئاترفصل

ازپس...نشدینچنعملدرلیکنآمد،میحساببهتئاترهنرانهداممعنایبهبعضیزعمبهسینماپیدایی•
164ص.نگرفتقرارنابودیمعرضدرسینماتلویزیون،پیداییباان

آنکهیادهدیمجاننمایشنامهبهکهاستاو.کندمییافارااساسینقشپیشههنرتئاترفکاردر-الف•
کاردرکهحالیدراست،اساسیمحورپیشههنرتئاتر،دیگر،بیانبه.اندازدمیرونقازراآنمحتوای

164ص.نیستچنینسینما
اونیزآنانوندبیمیراآنانوگیردمیقرارتماسدرمردمبامستقیمطوربهپیشههنرتئاتر،کاردر-ب•

.استدارعنیمبرایشسکوتشانحتیگیرد،میقرارآنانتشویقموردمواردازبسیاریدر.نگرندمیرا
165ص

سینماارکدرکهحالیدر،دهدمیهنرمندبهرااساسینقششد،گفتهکهطورهمانتئاتر،کاردر-ج•
.استکارگردانآنازاساسینقش



سینما، پیدایی و تطور آن 

دیگر،یانببهیاکنندمیعملمشابهایصحنهدرتمایزهایشانهمهرغمعلیتلویزیون،وسینما•
:دآینمیشماربهیکدیگررقیبناخواهیاخواهنتیجهدرواندزمینهاشتراکاتدارای

کهودبشرایطیدردرستاینوشدفروختهسینمابلیطمیلیون1400آمریکادر1950سالدر•
گیرندهکهزمانییعنی1956سالدر.کردنمیتجاوزهزار500ازتلویزیونیهایگیرندهتعداد
تعدادرسید،میلیون13نشدنیفراموشوتاریخیمرزبه(امریکا)کشورهماندرتلویزیونیهای
.یافتکاهشمیلیون1100بهسینمابرایشدهفروختههایبلیط



سینما، پیدایی و تطور آن 

کهدارندعرضهارانچهکهمعنابدینخیزند،برتلویزیونتکمیلبهکندمیسعیسینماصاحبان•
هایفیلمارائهمثال،عنوانبهکند،عرضهتواندنمیبینندگانشتنوعوتعددجهتبهتلویزیون

168ص.استاقداماتاینزمرهدرهنریاصیلبسیاروگاهخاص
نامبهشخصیتوسطگازچراغخیاباندر(1905)شمسیهجری1284سالدرسنماسالناولنی•

168ص.امدپدیدباشیصحاف
بمبئیدرسپنتاشرکتوبود«لردختر»فیلمنام.آمدندپدید1311سالدرایراندرناطقفیلماولین•

170ص.نموداقدامآنساختنبه
متنوع،ناصرعازوسیعایمجموعهدرانساندادنقرارتروکاژ،بسطفیلمبرداریاستودیوهایتعدد•

171ص.دادمینویدایراندرراسینماییصنایعدورانتماما



ید که قادر بود از او به ساختن دوربینی نائل گرد. ، به دنیای تازه در کار سینما دست یافتفرد والر•
172ص . سه بعد پدیده مورد نظر را بپوشاند



فراغت آموزشی یا فرهنگی 

ساعتشود،میموجبتلویزیونمخصوصاجمعی،ارتباطوسایلبهکودکانعمیقووسیعتوجه•
لزومبریانمربتمامیامروزهکهاستحالیدراینوبازمانندحرکتهرازوبنشیندآنبرابردرها

متسالتامینراهدرعاملعنوانبهکودکانالخصوصعلیهاانسانهمهبرایجسمیتحرک
177ص.دارندتاکید



کهکودکحدچهتاشوند،میارسالکودکبرایگوناگونیمنابعازفرهنگیهایپیامکهحال•
گراید؟میهابداناست،پیامموضوعوهدف

مورادکثرادرباید.استاووالدینیاکودکباتماسدرهمهازبیشکهمنبعیداشتاذعانباید•
185ص.نهدبرجایویشخصیتتشکلبربیشتریآثار


