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سواد رسانه ای، مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری است که مخاطبان را در دسترسی، 
تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای یاری می دهد. با کسب اطالعات رسانه ای، 
قادر به کشف پیام های پیچیدۀ موجود در محتوای انواع رسانه های ارتباط جمعی نظیر: 
شد.  خواهید  مستقل  رسانه های  سایر  و  اینترنت  کتاب ها،  روزنامه ها،  رادیو،  تلویزیون، 
همچنین می توانید در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت داشته و در تولید یا توزیع 

محتوای رسانه ای نقش فعالی ایفا نمایید.
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تحليل وسایل ارتباط جمعي و رسانۀ تلویزیوني

1واحد یادگیری 

آیا تا به حال پي برده اید؛
    در دنیاي امروزي رسانه ها چه نقشي ایفا مي کنند؟

    اصحاب رسانه چه نقشي در شکل گیري فرهنگ مخاطب دارند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، انواع رسانه هاي جمعي و قابلیت هاي پیچیدۀ آنها در مدیریت پیام  را 

فرامي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و ساخت برنامۀ تلویزیوني، براساس قالب هاي مرجع؛ با استفاده از نمایش فیلم و بررسي نمونه آثار و 

تجزیه و تحلیل آرا و نظرات صاحب نظران در حوزۀ رسانه
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جایگاه و نقش وسایل ارتباط جمعی  
شاید فیلم »دور افتاده« )Cast away( را با بازی تام هنکس دیده  باشید. داستان این فیلم با الهام از یک رمان 
مشهور به نام »رابینسون کروزوئه« نوشته »دانیل ِدفو« شکل گرفته  است. داستان »دور افتاده« مربوط به 
سرگذشت مردی به نام »چاک نوالند« است. او تنها بازماندۀ یک هواپیمای مسافری است که پس از سقوط 

در اقیانوس آرام، مجبور می شود به مدت ۴سال در یک جزیرۀ خالی از سکنه به تنهایی زندگی  کند. 
نوالند پس از آنکه متوجه می شود در این جزیره زندانی شده و هیچ انسان دیگری هم در آنجا نیست، تالش 
می کند تا به هر شکل ممکن خود را زنده نگه   دارد. او ابتدا تالش می کند تا با درست کردن آتش و دود، 
عالمت هایی به اطراف بفرستد تا شاید کسی او را نجات دهد؛ اما زمانی که از این موضوع ناامید می شود، سعی 
می کند تا با شکار ماهی و پرنده یا ایجاد یک مزرعه کوچک، نیاز خود را به آب و غذا تأمین کند؛ اما مهم ترین 
معضل نوالند پس از زنده نگه داشتن خود، فقدان ارتباط با انسان های دیگر است. او به زودی خود را اسیر یک 
انزوای وحشتناک می بیند که او را تا مرز جنون به پیش می برد. نوالند برای پر کردن این خأل از یک توپ 

والیبال به جای یک شخصیت انسانی استفاده می کند و درِد دل هایش را برای توپ بیان می کند! 
سرانجام او پس از چند سال تنهایی، تصمیم می گیرد با ساخت یک قایق ابتدایی، به دل اقیانوس بزند اما در 
طوفان سختی گرفتار می شود و تا مرز مرگ به پیش می رود و در آخر توسط ملوانان یک کشتی باری نجات 

می یابد و به سرزمین خود باز می گردد.

داستان هایی از این دست که انزوا و تنهایی یک انسان را به تصویر می کشند، عالوه بر نمایش مبارزه آدمی 
»ارتباط  به  بشر  نیاز  همان  که  می پردازند  دیگری هم  مهم  موضوع  به  بقا،  برای  تالش  و  با طبیعت خشن 

است.  با هم نوعان  ارتباط  و  اجتماعی« 
بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران انسان را موجودی اجتماعی و 
نیازمند ارتباط توصیف کرده اند. حتی اگر بپذیریم که برخی از انسان ها 
قادرند بخشی از زندگی خود را به تنهایی اداره کنند، اما هرگز نمی توانیم 
این واقعیت را فراموش کنیم که انسان ها بدون ارتباط اجتماعی هرگز 
به تعالی و پیشرفت دست نمی یابند. امروزه یکی از شاخص های مهم 
توسعه یافتگی و پیشرفت در جوامع بشری، با میزان دسترسی مردم به 
اطالعات واقعی و گسترش وسایل ارتباط جمعی سنجیده می شود. بر 
همین اساس، ضرورت دارد تا بیشتر از قبل، مفهوم و ماهیت ارتباط را 

بشناسیم و با ابزار و وسایل ارتباط جمعی آشنا شویم.

  تصویر2ـ دورافتاده به کارگردانی: رابرت زمیکس. سال 2000تصویر1

  تصویر3
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کلمۀ »ارتباط« که در زبان انگلیسی به آن»Communication« گفته می شود، به معني برقرار کردن پیوند و 
رابطه است، اما در حوزه »علم ارتباط جمعی« به معنی فن انتقال اطالعات و افکار و رفتارهای انسانی از یک 
شخص به اشخاص دیگر است. درواقع »ارتباط«یک فرایند به ظاهر ساده است که به  وسیلۀ آن، پیام دهنده، 
محتوای پیام خود را توسط یک رسانه )که به آن ابزار انتقال پیام می گویند( به یک فرد یا تعداد زیادی پیام 
گیرنده می رساند. غالباً این ارتباط براساس اهداف روشنی صورت می گیرد، اما نتیجۀ نهایی آن ممکن است با 

هدف مورد نظر هم سو نباشد.  )تصویر شماره ۴(

حالت  این  در  می شنوید.  خیابان  یا  کوچه  در  ناشناس  فرد  یک  زبان  از  را  مهم  یک خبر  کنید شما  فرض 
»پیام دهنده«، »محتوای پیام« را به صورت »کالمی« به شما انتقال می دهد، اما شما به عنوان »گیرندۀ پیام« 
به دلیل اعتماد نداشتن به پیام دهنده، آن را جدی نمی گیرید و به سادگی از کنارش عبور می کنید. )تصویر 
شماره 5( اما اگر گویندۀ این پیام، گویندۀ رادیو و یا تلویزیون باشد و محتوای خبر در هنگام اخبار رسمی ارائه 

شود، یقیناً با اطمینان بیشتری به آن توجه می کنید. 
حاال فرض کنید به یک نمایشگاه از تابلوهای نقاشی مدرن دعوت شده اید و شاهد نقاشی های عجیب و غریب و 
رنگ ها و خطوط درهم پیچیده هستید. این بار پیام دهنده، یک هنرمند نقاش است که پیام های خود را با رسانۀ 
نقاشی و در قالب رنگ و شکل و تصویر به شما انتقال می دهد و اگر از اصول نقاشی مدرن آگاه نباشید و قدرت 
ترجمان مفاهیم انتزاعی نقاشی را نداشته باشید، ممکن است هیچ ادراک روشنی از نقاشی ها به دست نیاورید و...
فرایند ارتباط، علی رغم ظاهر ساده، با پیچیدگی زیادی روبه رو است و هر یک از عناصر ارتباطی می توانند در 

ادراک ما از پیام، نقش منحصر به فردی ایفا کنند.

  تصویر6

تصویر5 تصویر۴
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آنها  کارکردهای  و  رسانه  انواع  از  را  متنوعی  دسته  بندی های  اجتماعی،  ارتباط  علوم  و  رسانه  کارشناسان 
ارائه داده اند که در این درس تالش می کنیم به مهم ترین دسته بندی ها اشاره نماییم. برای نمونه، برخی از 

کارشناسان، رسانه ها را به دو دسته رسانه های »شخصی« و رسانه های »جمعی« تفکیک کرده اند. 
رسانه های شخصی یا انفرادی مانند: نامه، فکس، تلفن و ... پیام خاصی را به شخص معینی انتقال می دهند، 
اما رسانه های جمعی مانند: روزنامه، رادیو و تلویزیون پیام های خود را به طور هم زمان در دسترس عدۀ کثیری 

قرار می دهند.

  تصویر 7

در یک تقسیم بندی دیگر رسانه ها را به انواع زیر تقسیم می کنند:
1. رسانه های چاپی )مانند: روزنامه، کتاب، مجله و...( 

2. رسانه های صوتی و تصویری قابل پخش )مانند: رادیو و تلویزیون و سینما، دی وی دی و سی دی و...(
3. رسانه های رایانه ای )مانند: اینترنت، پیام رسان های تلفن همراه، فضای مجازی و...(

4. رسانه های میدانی )مانند: پوسترها و تابلوهای خیابانی، تبلیغات روی خودروها، لباس ها و...(.
صرف نظر از این دسته بندی ها که به دلیل پیشرفت های فنی، دچار تغییر دوره ای می گردند، باید بدانیم که 
امروزه رسانه ها نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفا می کنند و به هیچ وجه نمی توان از قابلیت ها و ظرفیت های 
آنها چشم پوشی کرد. شاید بتوان نقش رسانه های ارتباط جمعی را حداقل در شش گروه طبقه بندی کرد که 

عبارت اند از:

1. خبری، 2. تبليغی ، 3. آموزشی، 4. سرگرمی و تفریحی 
5. الگوسازی سبک زندگی، 6. احساس تعلق اجتماعی
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1( نقش خبری رسانه ها
و  رادیویی  شبکه های  روزنامه ها،  بی تردید  است،  خبر رسانی  جمعی،  رسانه های  کارکرد  و  نقش  مهم ترین 
تلویزیونی، ابزارهای جدید اینترنتی و پیام رسان های تلفن همراه اساساً با هدف خبر رسانی شکل گرفته اند و 
هر روز و هر ساعت به انتشار اخبار ملی، منطقه ای و جهانی می پردازند. در جوامعی که دسترسی به این ابزار 

اندک است، نوعی فقر خبری مشهود است.

2( نقش تبليغی رسانه ها
)اعم  تبلیغات  ابزار  به عنوان مهم ترین  آنها  از  تا  نفوذ رسانه های عمومی موجب گردیده است  و  گستردگی 
از تبلیغات اقتصادی و معرفی کاالهای مختلف و نیز تبلیغ سیاسی، فرهنگی( و... بهره گرفته شود. درواقع 
تبلیغات رسانه ای با هدف کسب درآمد صورت می گیرد و گاهی سایر نقش ها و وظایف رسانه را نیز تحت الشعاع 

قرار می دهد.  

3( نقش آموزشی رسانه ها
اقشار  آموزش  و  آگاهی  تأثیر شگرفی در  تلویزیون،  و  رادیو  یا  و  مانند: کتاب و مجالت تخصصی  ابزارهایی 
مختلف برعهده دارند؛ به نحوی که قبل از اختراع این ابزار، هرگز شاهد چنین گستردگی و کیفیتی نبوده ایم.

4( نقش سرگرمی و تفریحی رسانه ها
با گسترش روزافزون رسانه ها و افزایش رقابت آنها و نیز به دلیل کسب درآمد و ثروت از طریق ابزار رسانه ای، 
موضوع بهره گیری از ابزار سرگرمی و تفریحی با هدف جذب و گسترش تعداد مخاطبان رسانه، در اولویت قرار 
گرفته است، به نحوی که همۀ دست اندرکاران رسانه تالش می کنند تا پیام ها و محتویات رسانه ای خود را هر 
روز بیشتر از قبل جذاب و سرگرم کننده سازند و به این ترتیب نه  تنها مخاطبان قبلی خود را حفظ کنند، بلکه 
بر تعداد آنها نیز بیفزایند. موضوع سرگرمی و تفریح به تدریج به عنوان یکی از کارکردهای عمومی رسانه ها 

تبدیل شده است و برخی از مردم این نقش را به سایر نقش های رسانه ترجیح می دهند.

5( نقش الگوسازی سبک زندگی
به مرور  تبلیغ برخی کاالهای مصرفی  یا  باورها و  به دلیل تکرار و ترویج برخی عقاید و  رسانه های جمعی 
زمان موجب الگوسازی نوعی نگرش شده و شیوه ای برای زندگی مخاطبان فراهم می سازند. بسیاری از مردم 

  تصویر9تصویر8
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6( نقش احساس تعّلق اجتماعی
رسانه های جمعی پیوندهای جدیدی میان اقشار مختلف مردم به  وجود می آورند که شاید نتوان نمونۀ آن را در 
جایی بیرون از چارچوب رسانه جست وجو کرد. رسانه ها قادرند آحاد مردم را برای کمک رسانی به زلزله زدگان 
باور و عقیده  با یک  برای همدلی و هم سویی  را  آنها  یا آسیب دیدگان یک حادثه ترغیب کنند و مشارکت 
مشترک افزایش دهند. همچنین رسانه ها می توانند در تبلیغات سیاسی و فرهنگی، نوعی یکپارچگی و اتحاد 

به  وجود آورند.

  تصویر12تصویر11

  تصویر10

نحوه لباس پوشیدن یا خرید خودرو شخصی و دکور منزل و محل کار خود را به طور آگاهانه یا غیرآگاهانه 
از رسانه هایی کسب می کنند که مخاطب دائمی آنها محسوب می شوند. این  الگوسازی حتی بر نحوه رفتار و 

گفتار و یا بر بینش و نگرش افراد نیز مؤثر است.

البته نقش و کارکرد رسانه ها به همین تعداد محدود نیست و می توان قابلیت های رسانه های جمعی در مدیریت 
جامعه، نظارت و کنترل اجتماعی، توسعۀ فرهنگی و بسیاری دیگر از قابلیت ها را به این فهرست اضافه کرد. 

اما در کنار این ظرفیت ها که بیشتر ناظر بر جنبۀ مثبت رسانه هاست، ضعف ها و اشکاالت فراوانی هم وجود دارد 
که ممکن است نقش هر یک از رسانه ها را به ضد آن تبدیل کند و کارکردی مخّرب و ویرانگر به وجود بیاورد. 

برای مثال؛ رسانه ها با تکرار برخی از اخبار ممکن است به تدریج حساسیت مخاطبان را کاهش دهند و یک 
موضوع مهم را به امری روزمره و عادی تبدیل کنند! 
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در اوایل توسعۀ صنعت سینما و تلویزیون )در زادگاه آن، یعنی کشورهای غربی( نمایش صحنه های خشن 
همانند صحنه های زد و خورد و قتل و نیز پوشش برخی از زنان و مردان با محدودیت های خاصی همراه بود 
و برنامه سازان و هنرمندان موظف بودند حریم ویژه ای را رعایت کنند، اما به  دلیل سیاست های فرهنگی و 
اقتصادی برخی صاحبان قدرت و ثروت، به مرور زمان صحنه های قتل و تجاوز به قدری تکرار شد که به یک 

امر عادی و روزمره تبدیل شد و قبح و زشتی برخی از این صحنه ها به کلی از بین رفت!  
رسانه ها همچنین ارتباط چهره به چهرۀ افراد را کاهش داده اند و در برخی موارد، فضای مجازی را جایگزین 
فضای واقعی ساخته اند. همین موضوع در کنار ظرفیت های مثبتی که ایجاد کرده اند، باعث بروز آسیب های 

گستردۀ اجتماعی شده است. 
همچنین بعضی از رسانه ها به بهانۀ سرگرم سازی مخاطبان، موجب نوعی غفلت و گریز از مسائل مهم زندگی 
شده اند و گاهی سبب می شوند تا به جای درمان برخی از دردها و جراحت های خطرناک اجتماعی و فرهنگی، 
به شکلی سطحی و روبنایی از کنار آنها عبور کنیم و به جای تفکر و تأمل بر پدیده های مخّرب، خود را سرگرم 
امور کم اهمیت و بی ارزش نماییم. حتی در بسیاری از رسانه ها نظیر پیام رسان های تلفن  همراه و شبکه های 
مجازی، توهمی از آگاهی و حقیقت شکل گرفته است و برخی از مخاطبان گمان می کنند که از همه مسائل 
باخبرند و اطالعاتی که کسب می کنند، یک حقیقت انکارناپذیر است؛ در حالی که ممکن است برخی از این 
اخبار کاماًل کذب باشد و یا حتی در صورت درست بودن، ممکن است خاصیت درمان کنندگی نداشته باشد و 

چه بسا موجب تشدید یک آسیب اجتماعی شود.
در  سوء تفاهم هایی  تا  می گردند  موجب  منصفانه،  آگاهی بخشی  به جای  رسانه ها  این  اوقات  گاهی  درواقع 
مخاطبان شکل بگیرد و با کتمان بخشی از حقایق و ارائه بخش دیگری از آن، کاری می کنند تا نوعی ذهنیت 
کاذب در مخاطبان ایجاد شود. البته تشریح ابعاد مثبت و منفی رسانه ها، بحثی بسیار گسترده است که در 
این فرصت کوتاه نمی توانیم به همۀ آنها بپردازیم، ولی شایسته است که مخاطبان این درس که قطعاً مخاطب 

رسانه های جمعی نیز محسوب می شوند، از این پس با مطالعۀ عمیق و عالمانه به تأثیرات رسانه ها بپردازند.
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برداشت خود را در مورد تابلوی گرنيکا  اثر پيکاسو بيان كنيد؟ 

فعاليت 
كالسي

به نظر شما رسانه های ارتباط جمعی چه نقشي در زندگی اجتماعی ما دارند؟

آسيب هاي اجتماعي رسانه های ارتباط جمعي را بيان كنيد؟

در مورد محتوای فيلم »دورافتاده« و ضرورت »ارتباط اجتماعی« آن در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.
كار گروهی

در خصوص چيستی و ماهيت رسانه های ارتباط جمعی با یکدیگر به بحث و گفت وگو بپردازید.

  تصویر13
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ویژگی های وسایل ارتباط جمعی
رسانه های ارتباط جمعی دارای ویژگی های دیگری هستند و می توان از این زاویه، آنها را حداقل در هشت 

طبقه دسته بندی کرد:

1. سرعت: 
در دنیای رسانه ها، سرعت انتقال پیام از جایگاه خاصی برخوردار است و رسانه هایی که در انتقال خبرهای 
دست اول و داغ، شهره هستند، همواره مخاطبان فراوانی را به سوی خود جذب می کنند. برخی از رسانه های 
در  زنده،  به صورت  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های  پخش  یا  تلفن  همراه،  پیام رسان های  نظیر:  الکترونیک 

مقایسه با رسانه های چاپی مانند: کتاب، روزنامه، مجله و... سریع ترند.)تصویر شماره 1۴(

  تصویر1۴

برای مثال: انتشار یک خبر در روزنامه و یا کتاب، نیازمند زمان نسبتاً طوالنی است و از چاپ متن تا رساندن 
انتقال  آن به دست مخاطبان، باید زمان قابل توجهی را صرف نمود، به  همین دلیل این گونه رسانه ها برای 

برخی از اخبار و اطالعات کارآمدی الزم را ندارند و در اولویت قرار نمی گیرند.

2. عمق: 
اگرچه عامل سرعت در انتشار خبر، یک مزیت رسانه ای محسوب می شود اما گاهی به شتابزدگی و فقدان عمق 
محتوا منجر می شود و مخاطبانی که به دنبال مطالعۀ عمیق تر یک موضوع هستند، ممکن است رسانه های 

پرسرعت را در اولویت قرار ندهند.  )تصویر شماره 15(
درواقع میان سرعت و عمق، رابطۀ معکوسی وجود دارد و رسانه های عمیق به تشریح ابعاد مختلف یک موضوع 

می پردازند و به مخاطبان خاص خود امکان می دهند تا بیشترین اطالعات را از موضوع مورد نظر کسب کند. 
رسانه هایی نظیر: کتاب، مجله و سخنرانی های تخصصی را می توان جزء رسانه های عمیق نام برد؛ اما موضوع 
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»عمق« ربط چندانی به قالب های رسانه ای ندارد و رادیو و تلویزیون و پیام رسان ها نیز اگر به شکل موشکافانه 
و دقیق به تشریح یک موضوع بپردازند، مخاطب را با رسانۀ عمیق مواجه می سازند.

3. وسعت: 
این مفهوم حداقل شامل دو وجه است؛ یکی »وسعت انتشار پیام« که می تواند از یک محدوده کوچک تا سطح 
یک کشور یا عرصه های بین المللی توسعه یابد و وجه دیگر می تواند شامل امکان بسط و گسترش محتوای 

پیام باشد که این دومی معادل همان مفهوم عمق است. 
در میان رسانه های کنونی، رادیو و تلویزیون و اینترنت و همچنین رسانه های سایبری به شرط وجود امکانات 
ارتباطی مانند: گیرنده رادیویی و تلویزیونی و دسترسی به شبکه های ارتباطی، می توانند از وسیع ترین امکانات 

برای ارتباط با مخاطبان برخوردار باشند. 

4. دسترسی: 
اما  اینترنتی وجود دارد،  تلویزیون و یا شبکه های  از کشورها، رسانه های قدرتمندی مثل رادیو و  در برخی 
دسترسی برخی از مردم به این رسانه ها به دلیل فقدان زیرساخت های ارتباطی دشوار است و همین موضوع 
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مخاطبان این رسانه ها را از دسترسی به محتوا و پیام های رسانه محروم می سازد. 
اما ضعف در  از سایر رسانه ها آسان تر است،  تلویزیون  به  بعد  به رادیو و در مرحله  با وجود آنکه دسترسی 
سیگنال رسانی امواج رادیو و تلویزیونی می تواند مخاطبان زیادی را از محتوای رسانه های مذکور محروم سازد.  
به هر حال موضوع »دسترسی« فقط به ابزار تکنولوژیک محدود نمی شود و متغیرهای دیگری نظیر: پرداخت 

هزینه، سطح سواد و... می تواند کیفیت بهره مندی مخاطبان را تحت  تأثیر قرار دهد. 
برای نمونه، اگر حتی امکان انتقال روزنامه و یا کتاب را به یک منطقۀ محروم فراهم کنید، اما برخی از مردم 

سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، عماًل دسترسی آنها به این رسانه ها بی ثمر خواهد  بود.

5. تداوم: 
رسانه ها بر روی مخاطبان خود تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدتی برجا می گذارند؛ از همین زاویه ماندگاری و 

تداوم پیام های هر رسانه متفاوت است و شما می توانید رسانه ها را با این ویژگی دسته بندی نمایید. 
برخی از رسانه ها با تکرار و تمرکز روی موضوعات خاص، موجب می شوند تا مخاطب به شکل تخصصی به 

آنها مراجعه کند. 
تداوم روی یک موضوع خاص،  استمرار و  با  و...  مانند خبر، کودک، سالمت، ورزش  برای مثال شبکه هایی 
به مخاطبان اجازه می دهند تا به شکل ویژه و دائمی از این امکان استفاده کنند. از سوی دیگر قابلیت بایگانی 

محتوا و امکان مراجعه مکرر به رسانه، یکی دیگر از راه های تداوم محتوای پیام محسوب می شود. 
برای مثال:کتاب و منابع مکتوب را می توان برای مدت طوالنی در خانه و یا کتابخانه نگه داری نمود و در مواقع 

لزوم به آن مراجعه کرد، اما بسیاری از برنامه های رادیویی و تلویزیونی ممکن است تداوم نداشته باشند .
)البته با گسترش شبکه های اینترنتی و امکان ذخیره سازی برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا دسترسی به 

انواع آرشیو فیلم، موسیقی و کتاب، موضوع تداوم به امری ساده و قابل حصول تبدیل شده است(. 

6. محلی بودن: 
برخی از رسانه ها، امکانات خوبی برای جذب مخاطبان یک محله یا منطقۀ کوچک دارند و صرفاً برای مشارکت 
عمومی مردم در همان منطقه کاربرد دارند. درواقع کارکرد محلی یا منطقه ای یکی دیگر از قابلیت های رسانه 
محسوب می شود. روزنامه های محلی، بولتن های داخلی و حتی رادیو و تلویزیون های محلی نمونه هایی از این 

رسانه ها محسوب می شوند.

7. درگيری حواس: 
برخی از رسانه ها مانند: رسانه های مکتوب، اغلب حس بینایی مخاطب را درگیر می کنند و نیاز به سواد و 
دانش زبان دارند مانند خط بریل )خط مخصوص نابینایان( که حس المسه را به یاری می طلبد و بدون مهارت 

ترجمه این خط، غیر قابل استفاده است. 
رسانه ای مانند: رادیو، حس شنوایی را به خدمت می گیرد اما رسانه هایی مانند: تلویزیون و  سینما و بسیاری 
از شبکه های اینترنتی و مجازی، هم زمان چندین حس را درگیر می سازند و در چند الیه مختلف، پیام های 
بیشتری را به مخاطب منتقل می کنند. به  همین میزان، تولید پیام های چندالیه و پیچیده، هزینه و نیروی 

انسانی بیشتری را می طلبد. 
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8. اعتبار: 
شاخص هایی نظیر: بی طرفی رسانه و انتقال صادقانۀ اخبار و اطالعات و یا جسارت در نقد مسائل اجتماعی و 
رویکرد عادالنه و منصفانه به پدیده ها، از جمله ویژگی هایی است که می تواند به یک رسانه اعتبار ببخشد و آن 

را مورد اعتماد اکثریت مخاطبان قرار دهد. 
بدیهی است، اعتبار رسانه، نقش مهمی در تأثیرپذیری آن دارد و چنانچه مخاطبان بنا به هر دلیلی اعتماد 
خود را به رسانه از دست بدهند، نه   تنها تحت تأثیر آن قرار نمی گیرند، بلکه ممکن است پیام های رسانه را به 

ضد آن تفسیر کنند. 
موضوع ارتباط جمعی و نحوۀ استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباطی، موضوعی کاماًل پیچیده و تخصصی است و 
امروزه به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی )و علم مهندسی در بخش سخت افزارهای ارتباطی( مورد توجه 

دانشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. 
با  مردم  عموم  زندگی  آمیخته شدن  دلیل  به  رسانه ای،  دانش  و  ارتباطات  علوم  متنوع  شاخه های  کنار  در 
انواع متنوعی از رسانه ها، موضوع جدیدی در میان افکار عمومی مطرح شده است و آن ضرورت آشنایی با 
»سواد رسانه ای« است. در روزگاران گذشته اگر کسی سواد خواندن و نوشتن نداشت، ممکن بود از دسترسی 
به برخی مشاغل و موقعیت های اجتماعی محروم شود و افراد بی سواد بیشتر از دیگران در معرض سوء استفاده 

فرصت طلبان قرار می گرفتند.

امروزه نیز سواد رسانه ای نقش چشمگیری در آموزش و ادراک مخاطبان دارد و فقدان سواد رسانه ای موجب 
محرومیت برخی از افراد از موقعیت های اجتماعی می شود. همان طور که ذکر شد، رسانه های مدرن به طور هم زمان 
چندین حس مخاطب را درگیر محتوا می سازند و این نیاز به توانایی شناخت و تفسیر الیه های معنایی، و آموزش 

سواد رسانه ای دارد. پودمان حاضر تالش می کند تا برخی از ابعاد این موضوع را تشریح کند.
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امروزه اگر شما تفاوت تصویر واقعی و غیر واقعی را نشناسید و از قابلیت های عمومی فتوشاپ و سایر ابزارهای 
معانی  نمادهای بصری،  با  ناآشنایی  فریب می خورید.  به سادگی  باشید،  بی اطالع  و تصویر  ویرایش در صدا 
رنگ ها و فرم های گرافیکی و... بسیاری از مردم را از درک و دریافت مفاهیم رسانه ای محروم می کند و حتی 

ممکن است فرایند زندگی و کار اقتصادی آنها را مختل سازد. 
برای مثال: نا آشنایی برخی از افراد با اصول تجارت الکترونیک که یکی از مصادیق سواد رسانه ای محسوب 
می شود، فرصت های فراوانی را برای کسب و کار الکترونیک از آنها می گیرد و حتی زمینه را برای کالهبرداری 

و سرقت های اینترنتی به  وجود می آورد.  
سواد رسانه ای )Media Literacy( مجموعه ای از مهارت های قابل یادگیری است که مخاطبان را در دسترسی، 
تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای یاری می دهد. درواقع افراد با کمک سواد رسانه ای قادر به 
کشف پیام های پیچیدۀ موجود در محتوای تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، کتاب ها، اینترنت و سایر رسانه های 

مستقل خواهند شد. 
آنها همچنین می توانند در شکل گیری فرهنگ رسانه ای مشارکت داشته باشند و در تولید یا توزیع محتوای 
رسانه ای نقش فعالی ایفا نمایند. بدیهی است این امر سبب می شود مردم از حالت مصرف کننده خارج شوند 

و از رسانه ها به صورت هوشمندانه ای بهره بگیرند.
کاربردهای سواد رسانه ای عبارت اند از:

1( درک و آشنایی با نحوه تولید پیام رسانه ای و تشخیص نقاط قوت و ضعف رسانه؛
2( تشخیص درست اهداف القایی توسط رسانه ها؛
3( تشخیص اطالعات غلط و دروغ های رسانه ای؛

۴( کشف الیه های پنهان و زیر متن رسانه ها؛
5( ارزیابی پیام های رسانه بر اساس باورها و ارزش های مورد قبول؛

6( طراحی و تولید و توزیع پیام های رسانه ای؛

تصویر20
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سواد رسانه ای چيست و به نظر شما چه كاربردهایی دارد؟

فعاليت 
كالسي

 رسانه های ارتباط جمعی چه ویژگی هایی دارند؟

فعاليت 
كالسي

در مورد نقاط عطف و تکامل وسایل ارتباط  جمعی گفت وگو كنيد. از نظر شما كدام یک از وسایل ارتباط 
جمعی باعث تحول اساسی در روابط اجتماعی انسان ها شده است؟

به نظر شما ویژگی رسانه های جدید و مدرن چيست؟

چند نمونه از خبرهای دروغين و فریبکارانه را در محيط های فضای مجازی و كانال های پيام رسان نشان 
دهيد؛ و در مورد شگردهاي القایی آنها در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

الیه های پنهان محتوا، زیرمتن و فرامتن را در چند عکس و فيلم نمایش دهيد و به تجزیه و تحليل آنها 
بپردازید.
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1( رسانه ها، ساختگی و سازه ای هستند:
رسانه ها دنیایی را به نمایش می گذارند که ممکن است واقع نما باشد، اما قطعاً واقعی نیست! حتی فیلم های مستند 
و به ظاهر واقعی نیز چون از زاویۀ دید یک فیلم ساز یا یک مجری مطرح شده اند، ممکن است با حقیقت اصلی 

تفاوت داشته باشند. 
به عبارت دیگر، رسانه ها واقعیت های پیرامون ما را بازسازی می کنند )ممکن است میزان این بازسازی اندک یا 
خیلی زیاد باشد(. حتی امروزه، رسانه ها به مرزهای عجیبی وارد شده اند که به آن واقعیت مجازی می گویند 
)یعنی واقعیت غیرحقیقی و کاذب!(، بنابراین واقعیت رسانه ای، یک واقعیت ساختگی است و آن را نباید معادل 

واقعیت زندگی پنداشت.

2( اکثر اوقات، مخاطبان مفهوم مورد نظر خود را از رسانه ها می گيرند: 
هر مخاطب در مواجهه با پیام های رسانه، بسته به موقعیت اجتماعی و تجارب شخصی، اقدام به معناسازی 
این پدیده  با  اعتیاد، مخاطبانی که در زندگی خود  با موضوع  برنامه  می کند. برای مثال: هنگام پخش یک 
خانمان سوز روبه رو بوده اند، درک بسیار متفاوتی از مفاهیم این برنامه دارند و حتی ممکن است بخش هایی از 
برنامه، آنها را به یاد شرایط سخت گذشته یا حال بیندازد؛ در حالی که برای برخی از مخاطبان دیگر که هیچ گاه 
اسیر این موقعیت نشده اند، پیام های برنامه صرفاً یک توصیه عادی تلقی می شود و از بسیاری کلیدواژه های 

مطرح شده در برنامه درک روشنی ندارند. )تصویر 22(

تصویر21

اصول کلی سواد رسانه ای و ظرفیت رسانۀ تلویزیونی
آنها  پایه ای را مطرح ساخته اند که مهم ترین  برای فراگیری سواد رسانه ای، اصول  از صاحب نظران  بسیاری 

از: عبارت اند 
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تصویر22

تصویر23

ادراک و فهم محتویات  نیستند و در  پیام های رسانه منفعل  با  از سوی دیگر، مخاطبان در هنگام مواجهه 
رسانه، فرضیه سازی می کنند و دست به پیش بینی و نتیجه گیری می زنند که گاهی ممکن است پیش بینی ها 

و نتیجه گیری های آنها درست و یا غلط باشد.
3( اکثر محصوالت رسانه ای، اهداف تجاری دارند: 

تبدیل شده  رسانه ای  فعالیت های  الزامات  از  یکی  به  امروزه  تجاری  مختلف  کاالهای  تبلیغ  و  درآمد  کسب 
 است و جداسازی محتویات رسانه از اهداف تجاری روزبه روز سخت تر می شود! البته بهره گیری از رسانه برای 
رونق کسب و کار و گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی یک امر ضروری و شایسته است، اما نفوذ روحیۀ 
منفعت طلبی و تقلیل مفاهیم فرهنگی به مفاهیم کاسب کارانه یکی از آسیب های جدی است که این روزها در 
اغلب رسانه های دنیا شاهد آن هستیم و حتی به نظر می رسد، رسانه ها سهم چشمگیری در ترویج این نگاه 
کاسب کارانه ایفا می کنند. به همین دلیل، آگاهی مخاطب از اهداف پشت پردۀ رسانه ها می تواند در تحلیل معنا 

و مفهوم محتویات آنها مؤثر باشد. )تصویر 23(
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4( رسانه ها دربردارندۀ پيام های ایدئولوژیک و ارزشی هستند:
در تمام کشورهای دنیا، رسانه ها ابزاری کارآمد در دست دولت ها و یا شرکت های قدرتمند سیاسی و اقتصادی 
هستند و به طور طبیعی صاحبان رسانه، از این ابزار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای ترویج ارزش های 
ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی خود بهره می گیرند. حتی رسانه های خصوصی نیز موظفند تا در چارچوب 
قانون اساسی یا قوانین مصوب بین المللی فعالیت نمایند و کاماًل روشن است که این قوانین ریشه در باورهای 
فکری و ایدئولوژیک کشورها دارد. بر این اساس، سواد رسانه ای مبتنی بر شناخت قوانین و زیرساخت های 

فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه ای است که رسانه در آن فعالیت می کند. 

5( رسانه ها بار سياسی و اجتماعی دارند: 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  بار  دارای  آنها،  سکوت  حتی  و  رسانه ها  غیرمستقیم  یا  مستقیم  موضع گیری 
است. برای مثال: بسیاری از برنامه های تبلیغاتی )محصوالت مصرفی مانند: چیپس و پفک یا مواد شوینده و 
خوراکی( که اساساً فاقد بار ایدئولوژیک یا گرایش های سیاسی و فرهنگی به نظر می رسند، ممکن است در 

عمل به ترویج سبک زندگی غربی بپردازند و در خدمت یک ارزش سیاسی و اجتماعی قرار گیرند!

6( هر رسانه، ویژگی زیباشناختی خاصی دارد:
برنامه سازی رادیویی که اساس آن بر پیام های شنوایی )موسیقی، گفتار و صداهای مختلف( استوار است، از نظر 
زیبایی  شناسی با برنامه های  تلویزیونی تفاوت فراوانی دارد. همان گونه که تولید محتوا در روزنامه با تولید محتوا در 
یک صفحۀ اینترنتی فرق می کند. یکی از اصول سواد رسانه ای، ناشی از شناخت همین تفاوت هاست و افرادی که 
خود را از نظر رسانه ای با سواد می پندارند، باید قابلیت های زیبایی شناسانۀ رسانۀ مورد نظر خود را به خوبی بشناسند. 

تصویر2۴

در تاریخ تکوین و تکامل رسانه های ارتباط جمعی، چند نقطۀ عطف ویژه وجود دارد که نه تنها سرنوشت 
وسایل ارتباط جمعی، بلکه سرنوشت بشر را متحول نموده است. شاید یکی از این نقاط عطف را بتوان اختراع 

»صنعت چاپ« دانست که برخی از کارشناسان آن را به یوهانس گوتنبرگ آلمانی منتسب می کنند.
)اگرچه این صنعت قرن ها قبل از گوتنبرگ توسط چینی ها ابداع شده بود.( به هر حال با گسترش صنعت 
چاپ، تحول بزرگی در انتشار کتب و نشریات مکتوب به وجود آمد که به سهم خود، نقش مهمی در هم افزایی 

و توسعه علوم بشری داشت و در عین حال زمینه ای برای پیدایش نخستین »روزنامه« فراهم ساخت. 



پودمان 1 / تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون

2 7

تصویر25

دومین تحول رسانه ای با اختراع »رادیو« در سال 1895میالدی توسط یک ایتالیایی به نام مارکونی شکل 
گرفت. این ابزار که ابتدا کاربرد نظامی داشت، به زودی به یکی از مهم ترین ابزارهای رسانه ای تبدیل شد و 
به دلیل سرعت و گستردگی پوشش، رسانه ای بی رقیب بود. البته رادیو هرگز جانشین رسانه های دیگر نشد و 

روزنامه و صنعت چاپ به شکل مستقل به رشد و تکامل خود ادامه داد.  )تصویر 27(
اما برجسته ترین انقالب رسانه ای با اختراع »تلویزیون« در اوایل قرن بیستم شکل گرفت. )این اختراع، به خاطر 
جنگ جهانی اول و دوم نیمه تمام ماند و بعد از جنگ جهانی دوم به صورت رسمی به عنوان یک رسانه جمعی 
مطرح شد(. البته گران بودن دستگاه گیرندۀ تلویزیون و مشکل سیگنال رسانی، سرعت فراگیری این رسانه 
را بسیار ُکند کرد. با ورود تلویزیون به خانۀ مردم، این رسانه به یکی از اعضای رسمی خانواده ها تبدیل شد و 

تغییرات و تحوالت فراوانی را در روابط خانوادگی و مهم تر از آن در جامعه به وجود آورد. 

تصویر27تصویر26

تلویزیون )Télévision( یک عبارت فرانسوی است که شاید  بتوان معادل فارسی آن را »دورنما« نامید. در واقع 
تلویزیون یک سامانۀ ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است. )تصویر 28(

پس از تلویزیون نیز تحوالت بزرگی در حوزۀ رسانه های جمعی به وجود آمد که نام بردن از همه آنها در این 
زمان کوتاه ممکن نیست و فقط به اختراع رایانه و شبکه های اینترنتی و فناوری تلفن همراه اشاره ای مختصر 
می کنیم. ورود این ابزار به زندگی مردم، تحوالت حیرت انگیزی را به وجود آورد و حتی نوع ارتباط مردم با 
رسانه های قبلی را دگرگون ساخت. امروزه مخاطبان قادرند با کمک فناوری های جدید، کانال های رادیویی و 
تلویزیونی را بر روی صفحه لپ تاپ یا گوشی همراه خود دریافت و ذخیره کنند و یا روزنامۀ دلخواه خود را به 

صورت الکترونیک مطالعه نمایند. 
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  تصویر31تصویر30

  تصویر29تصویر28

از  می توانند  تماشاگران   )IPTVتعاملی( هوشمند  تلویزیون های  یا  و  کابلی  تلویزیون  روزافزون  گسترش  با 
تلویزیون به عنوان پخش ویدئو، ضبط صوت، رادیو، رایانه، کنسول بازی، تلفن، دفتر تلفن، زنگ بیدارکننده 
از خواب، ساعت، تقویم، ماشین حساب، مرکز خرید خانگی، مرکز اطالع رسانی هواشناسی، بورس و… بهره 
 بگیرند. حتی پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور، تلویزیون تعاملی، مدیریت خانه و خانه داری را نیز 
بر عهده بگیرد و کارهایی از قبیل: کنترل چراغ ها، پرده ها، باز و بسته کردن پنجره ها، و تنظیم دما و برودت 
اتاق و… را انجام دهد! دراین حالت، حتی کارکردهای همگانی رسانه ها تغییر می یابد و مخاطبان خاصی 

شکل می گیرند که پیام های رسانه ای را بر اساس ذوق و سلیقه خود دریافت می نمایند. 
ارتباط چند  به آن »  به وجود آورده است که  را  ارتباط  از  تازه ای  نوین، شکل  فناوری های  به عبارت دیگر 
رسانه ای« می گویند. فراورده های چندرسانه ای، ترکیبی از الیه های متنوع رسانه ای مانند: رادیو، تلویزیون،

اینترنت، ویدئو و... هستند و قادرند با کمترین زمان و هزینه ممکن، بیشترین اطالعات و محتوا را در اختیار 
مخاطبان خود قرار دهند. ترکیب پیچیده رسانه ها، نحوه درک و کاربری آنها را نیز سخت کرده است و اگر 
آن  بی شمار  ظرفیت های  از  استفاده  به  قادر  تردید  بدون  باشند  رسانه ای«  »سواد  فاقد  امروزی  مخاطبان 
نخواهندبود. از آنجا که تلویزیون به دلیل قابلیت های مختلف، توان تبدیل شدن به یک ابزار چندرسانه ای را 
دارد و تاکنون نیز انعطاف فوق  العاده ای در ترکیب و آمیختگی با سایر رسانه ها از خود نشان داده و به نظر 

می رسد آشنایی با تلویزیون، نزدیک ترین راه برای فراگیری سواد رسانه ای است.  )تصویر 31(
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البته قبل از ورود به مبحث تلویزیون و شناخت ابعاد مختلف آن، الزم است با خالصه ای از تاریخچۀ این رسانه 
در کشور ایران آشنا شوید، زیرا جایگاه و موقعیت کنونی تلویزیون به هیچ وجه از گذشته آن جدا نیست و 

تحول و تکامل آیندۀ این رسانه، منوط به درک درست وضعیت کنونی آن است.
اولین فرستندۀ تلویزیونی ایران ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 11 مهرماه سال 1337 آغاز به کار کرد. فردی به 
نام »حبیب اهلل ثابت پاسال« در دهۀ 30 هجری شمسی که مورد اعتماد دربار پهلوی بود، موفق شد از مجاری 
قانونی، یک فرستندۀ تلویزیونی زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران ایجاد کند. این فرستنده 

که »تلویزیون ایران« نامیده می شد، هر روز فقط به مدت ۴ ساعت )از 6 بعد از ظهر تا 10 شب( برنامه داشت. 
تلویزیون ایران ابتدا به صورت خصوصی اداره می شد و امواج آن تنها در تهران قابل دریافت بود و درآمد خود 
اواخر سال 13۴2 حکومت وقت  از  اما  را نیز از طریق پخش آگهی های تجارتی و تبلیغاتی کسب می کرد. 
تصمیم گرفت تا تلویزیون را نیز مانند: رادیو و مطبوعات دولتی کند و امکان پخش سراسری برای برنامه های 
تلویزیون فراهم سازد؛ لذا از یک گروه فرانسوی دعوت کرد تا زمینه تأسیس یک شبکه تلویزیونی را فراهم 
با نصب فرستنده در شهرهایی مانند  ایران« و  ایجاد »تلویزیون ملی  از تصویب طرح  نمایند. سرانجام پس 
آبادان، ارومیه، بندرعباس، اصفهان و چند شهر بزرگ دیگر، امکان پخش آزمایشی تلویزیون از سال 13۴5 به 
بعد به وجود آمد. در سال 13۴8 نیز تلویزیون بخش خصوصی با تلویزیون ملی ادغام شد و تلویزیون سراسری 
البته در کنار این دو کانال، یک شبکۀ  ایران در قالب 2 شبکه )به نام کانال اول و دوم( آغاز به کار کرد. 
تلویزیونی هم توسط امریکایی ها ایجاد شد که برنامه های خاصی به زبان انگلیسی برای امریکایی ها و اتباع 

سایر کشورهای مقیم در ایران پخش می کرد. 
با پیروزی »انقالب اسالمی« در سال 1357 و خیزش بزرگ مردم ایران، اکثر کشورهای غربی و در رأس آنها 
امریکا و شوروی که منافع خود را در خطر می دیدند، از همان روزهای نخست اقدام به کارشکنی و توطئه 
نمودند و با مدیریت جریان های سیاسی، سعی در انحراف انقالب داشتند. این فرایند به زودی با مسدودکردن 
دارایی های ایران و آغاز تحریم های ظالمانه شدت یافت و کمی بعد، با تحمیل جنگ به اوج رسید. با این وصف، 
فرایند رشد و توسعۀ شبکه های تلویزیونی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی نه تنها متوقف نشد، بلکه 
گسترش یافت و پس از خاتمه جنگ، به تدریج تعداد شبکه های تلویزیونی از 2 شبکه )با زمان پخش محدود( 
به بیش از50 شبکه داخلی و بیش از10 شبکۀ بین المللی افزایش پیدا کرد. البته در کنار این گسترش کّمی، 
کیفیت برنامه سازی نیز در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران روز به روز بهبود یافت و امروز محصوالت 
رسانه ای ایران، در برخی موارد با بعضی از محصوالت رسانه ای خارجی قابل رقابت است. )گواه این موضوع، 
کسب جوایز مختلف بین المللی در جشنواره های رادیو تلویزیونی مختلف است(. البته این موضوعات به هیچ 
وجه نباید مانع از نقد کمبودها و نارسایی های رادیو و تلویزیون ما شود و همان طور که قباًل نیز تصریح نمودیم، 
با این  یکی از کارکردهای مهم سواد رسانه ای، توانایی تشخیص نقاط ضعف و قوت رسانه است. امید است 
مقدمه، ذهن شما برای فراگیری مفاهیم سواد رسانه ای و به طور خاص فراگیری قابلیت ها و توانمندی های 

رسانۀ تلویزیون، آماده شده باشد.
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اغلب برنامه های تلویزیونی حاوی بار ایدئولوژیک و سياسی هستند و مفاهيم مذكور در الیه های پنهان و 
آشکار اثر نمود می یابند. حتی گزارش های خبری تلویزیون نيز از این قاعده مستثنی نيستند و نحوه چينش 
با نمایش چند برنامه ساده و  یا دروازه بانی خبر، حکایت از نوعی جهت گيری فکری و ایدئولوژیک دارد. 
به ظاهر بی طرف نشان دهيد كه معانی ایدئولوژیک یا جهت گيری های اجتماعي و فرهنگی، چگونه در این 

آثار متجلی شده است؟

فعاليت 
كالسي

الیه های ایدئولوژیک و سياسی و فرهنگی را شناسایی كرده و در مورد آنها توضيح دهيد.

در مورد ویژگی های رسانۀ تلویزیون و نقدهایی كه به این رسانه )چه در داخل یا خارج از كشور( دارید، 
بيان نمایيد.

در حال حاضر رسانۀ تلویزیون با چه رسانه هایی تركيب شده است و سرنوشت آن در آینده به چه صورت 
خواهد بود؟ 

به گروه هاي چهارنفره تقسيم شوید، سپس چند عکس مفهومی را انتخاب كنيد و با شيوه هاي مختلف ثابت 
كنيد كه هر مخاطب می تواند برداشت متفاوتی از یک اثر داشته باشد.

كار گروهی
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تحليل فرایند ساخت برنامۀ تلویزیوني

واحد یادگیری 
2

آیا تا به حال پي برده اید؛
    مهم ترین اصول تولید یک برنامۀ تلویزیونی چیست؟

    به نحوه ساخت برنامه های تلویزیونی دقت کرده اید؟ چند نمونه را می شناسید؟

    ساخت تولیدات تلویزیونی در چند مرحله دسته بندی مي شوند؟

هدف از این واحد یادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگیري، مراحل ساخت برنامه  تلویزیونی را فرامي گیرند.

استاندارد عملكرد
  تحلیل و ساخت برنامۀ تلویزیوني، براساس قالب هاي مرجع؛ با استفاده از نمایش فیلم و بررسي نمونه آثار و 

تجزیه و تحلیل آرا و نظرات صاحب نظران در حوزۀ رسانه
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)TV Production(  تولید برنامۀ تلویزیونی

گروه مخاطبان 
تلویزیونی هستند.  برنامه  هر   اصلی ساخت  ارکان  از  تلویزیونی،  برنامه های  مخاطبان«  یا  پیام  »گیرندگان 
بدیهی است برای نتیجه گیری بهتر، برنامه سازان، باید هنگام طراحی یک برنامه تلویزیونی، مخاطبان خود و 
خصوصیات اجتماعی  و رفتاری آنها را کاماًل بشناسند و سپس اقدام به طراحی برنامه نمایند. با توجه به طیف 

کلی مخاطبان، پنج روش می تواند مدنظر تولیدکنندگان برنامه های تلویزیونی قرار گیرد.

1( تفكيک سنی مخاطبان براساس چهار گروه: 
کودک، نوجوان، بزرگسال و سالمند، مبنای خوبی به منظور انتخاب مخاطبان هدف برای طراحی برنامه های 
تلویزیونی به حساب می آیند. بدین ترتیب شناخت صحیح از خصوصیات روانی و رفتاری هر گروه سنی موجب 
می شود که برنامه سازان بتوانند به صورت دقیق تر و تخصصی تر مخاطبان مورد نظر خود را هدف قرار داده 
و طیف گسترده تری را به برنامه خود جذب کنند. برای نمونه، اگر برنامه ای برای طیف خردسال می سازیم 
محتوای آن باید به گونه ای باشد که برای سن مخاطب قابل درک و از جذابیت بصری برخوردار باشد و یا اینکه 

اگر برای بزرگساالن محتوایی را تولید می کنیم، سطح علمی و اجتماعی آن مناسب گروه بزرگسال باشد. 

  تصویر3۴تصویر33

تصویر32

به  دلیل اهمیت سن مخاطب در تولیدات تلویزیونی، 
در بسیاری از کشورها، شبکه های مختص گروه های 

سنی متفاوت تأسیس گردیده است. 
در ایران هم می توان از شبکۀ تلویزیونی»پویا« ویژه 

کودکان و شبکه »امید« برای نوجوانان نام برد.

2( تفكيک مخاطبان از نظر ميزان سواد و آگاهی اجتماعی: 
تقسیم بندی و مشخص کردن میزان سواد مخاطب از راهکارهای مناسب برای برنامه سازی است، یعنی محتوای 
برنامه با میزان آگاهی و معلومات گیرنده پیام، هماهنگی داشته باشد. مثاًل برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان، 
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برنامۀ آموزشی ویژه داوطلبان شرکت در آزمون دانشگاه ها تهیه می شود. بنابراین مدرک تحصیلی می تواند یکی 
از عوامل شناسایی میزان درک مخاطب محسوب گردد، اما  باید درنظر داشت که شاخص مهم دیگر از نظر 
برنامه سازان، میزان درک اجتماعی مخاطب است. بعضی از برنامه هایی که با موضوع روان شناسی ساخته می شوند، 

می بایست براساس میزان درک اجتماعی و درنظر گرفتن جایگاه و شرایط محیطی مخاطب تهیه گردد.

تصویر35

3( تفكيک مخاطبان براساس جنسيت: 
است  الزم  شبکه  مشی  خط  و  اهداف  به  توجه  با  مواقع  گاهی 
با جنسیت مشخص ساخته شود.  برنامه هایی مخصوص مخاطبان 
برای مثال: برنامه های ویژۀ بانوان، و یا برنامه های ویژۀ آقایان از این 
دست هستند. اکثر برنامه هایی که برای گروه مخاطبان با تفکیک 
یا  هستند  آموزشی  جنبه های  دارای  می شوند،  ساخته  جنسیت 
علمی،  آگاهی  توسعه  هدف  با  مخاطب  در  رفتار  تغییر  به منظور 

جمهوری  سیمای  سه  شبکۀ  از  که  دخترونه«  »کاماًل  برنامۀ  می شوند.  تهیه  و...  سیاسی  دینی،  اجتماعی، 
است.  قابل ذکر  نمونه های  از  می گردد،  پخش  ایران  اسالمی 

4( تفكيک شغلی و صنفی مخاطبان: 
تقسیم بندی مخاطبان با توجه به شغل و تخصص هایی که دارند، غالباً برای ساخت برنامه هایی با اهداف آموزشی، 
به منظور تغییر در رفتار و نگرش حرفه ای مخاطب، انجام می گیرد.بخش مهمی از برنامه های شبکه های خصوصی 
برنامه های  این گونه  فروش  و  است،  برای هر صنف  آموزش های تخصصی  نیز، شامل  یا رسانه های مجازی  و 
آموزشی به مخاطبان از طرق مختلف )دی وی دی، اینترنتی، حق عضویت( از منابع درآمدی شبکه های خصوصی 
و تولیدکنندگان رسانه های خانگی است. برنامه هایی مانند: آموزش خیاطی یا آموزش مکانیکی از این گروه 

هستند.
5( تفكيک مخاطبان با توجه به  قوميت یا زبان: 

با توجه به نیازهای خاص و احتماالً مشترک یک منطقه که قومیت یا گویش و زبان مشخص دارند، الزم است؛ 
شبکه های تلویزیونی، برنامه هایی را تدارک ببینند. برنامه سازی برای بیان مشکالت، نیازها و آشنایی با سایر 
فرهنگ ها می تواند از جمله برنامه های پرمخاطب و مفید باشد. برای مثال مسابقه »شاعر خوزستان«، تهیه 
شده در شبکه الکوثر، با موضوع مشاعره به زبان عربی، ضمن ایجاد هیجان، باعث آشنایی بینندگان با فرهنگ 

  تصویر37تصویر36
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منطقه ای از ایران پهناور می شود.
الزم به ذکر است که برنامه سازی در تلویزیون در بسیاری از مواقع با توجه به تفکیک مخاطبان، هم زمان با 
چند هدف ممکن است صورت گیرد؛ برای نمونه، اگر برنامه ای برای گروه بانوان پزشک ساخته شود، مخاطبان 

برنامه ساز ازنظر جنسیتی، بانوان و از نظر صنفی، پزشکان هستند.

چند برنامۀ تلویزیونی برای گروه های مختلف را بازبيني كنيد. سپس در مورد ميزان موفقيت توليدكنندگان 
در شناخت صحيح مخاطب به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

چند برنامه ویژۀ كودكان و نوجوانان را بازبينی نمایيد، سپس عملکرد برنامه ها را تحليل و درباره ميزان تطابق 
آن با سن مخاطب به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

)Form( تفکیک برنامه های تلویزیونی از نظر ساختار

ساختار تولیدات تلویزیونی 
برای تولید یک برنامۀ تلویزیونی الزم است چه اطالعاتی از مخاطب خود داشته باشیم؟ حال که می خواهیم برای 
مخاطب خاص خود یک برنامه تلویزیونی طراحی و تولید کنیم، باید بدانیم که  برای ساخت و تولید یک برنامه 
می توان از چند نوع ساختار یا قالب )form( استفاده کرد. قالب یا ساختار یک برنامه تلویزیونی را می توان به 
ظرفی تشبیه کرد که محتوای موردنظر را در آن ریخته، و به مخاطب عرضه می کنیم، هر چقدر قالب ما با محتوا 
همخوانی و هماهنگی بیشتری داشته باشد، مخاطب ارتباط بهتری با آن برقرار می کند. برای ساخت برنامه های 

تلویزیونی، عموماً سه قالب اصلی را می توان نام برد:  

)Fiction  form( ساختار داستانی یا نمایشی )الف 
تولیدات تلویزیونی که مبنای داستانی دارند و بر اساس فیلمنامه و متون نمایشی ساخته می شوند، در زیر 

مجموعه قالب های نمایشی قرار می گیرند و به پنج دسته تقسیم می شوند. 
 )Tele theater( 1. تله تئاتر یا نمایش های تلویزیونی
در ساخت این گونه برنامه ها از نمایش هایی که در صحنۀ تئاتر 
اجرا شده یا نمایش نامه های مکتوب استفاده می گردد و  یا 
مشخصاً  از ابتدا متنی برای ساخت نمایش در رسانۀ تلویزیون 
نوشته و اجرا می شود. همواره در شبکه های فرهنگی طیفی 
از بینندگان مجذوب این گونه نمایش های تلویزیونی هستند. 
نمایش تلویزیونی »نیمکت« که در ایران تولید گردیده است، 
از نمونه های نمایشی است که از ابتدا برای تلویزیون نوشته و 

تصویر38ساخته شده است.
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 :)Tele film( 2. تله فيلم
تله فیلم به فیلم هایی گفته می شود که به روش آثار سینمایی، برای تلویزیون طراحی و ساخته می شود. هدف 
اصلی از ساخت تله فیلم پاسخ به نیازهای مخاطبان برای دیدن فیلم های سینمایی است. چرا که خرید یا تهیۀ 

فیلم های سینمایی برای شبکه های تلویزیونی در بعضی مواقع امکان پذیر نیست.

تصویر39

 :)Serial( 3. مجموعه های تلویزیونی یا سریال ها
عمدتاً  دارد.  تلویزیون  رسانه  با  زیادی  بسیار  هماهنگی  ساختار  نوع  این 
داستان های دنباله دار و پیوسته که بیننده تلویزیونی در زمان نسبتاً طوالنی 
زندگی  آنها  با  نوعی  به  و  می کند  برقرار  ارتباط  داستان  شخصیت های  با 
می کند، از ویژگی های اصلی سریال ها است. مجموعه های تلویزیونی به دلیل 
جذابیت برای مخاطب در تمامی شبکه های تلویزیونی و رسانه های خصوصی 

در دستور کار برنامه سازان تلویزیونی قرار دارد. 
سریال های تلویزیونی می توانند برای مدت طوالنی مخاطبان را مجذوب شبکه ها کنند. سریال »پایتخت« که 

در شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی تهیه گردیده از نمونه های موفق در ایران است.

 :)Clip( 4. نماهنگ
با  از ساختار  با موسیقی های موردپسند مخاطبان باعث شده است که نوعی  ترکیب تصاویر زیبا و خالقانه 
عنوان نماهنگ به شدت گسترش پیدا کند. گروهی از آهنگ سازان برای معرفی آثار خود از نماهنگ استفاده 
می کنند. ساخت نماهنگ می تواند براساس نوع موسیقی به شکل تطبیق کالم با تصویر یا به شکل استعاره ای 
و نمادین انجام گیرد. در حال حاضر مراد از ساخت نماهنگ به غیر از ایجاد جذابیت تصویری، بهره برداری در 

راستای اهداف اجتماعی مخاطبان نیز می تواند باشد.

  تصویر۴1تصویر۴0

 :)Animation( 5. نمایش های عروسكی، پویانمایی
مخاطبان  برای  اکثراً  پویانمایی  تولیدات  و  عروسکی  نمایش های 
برنامه های  ساخت  برای  اما  می شوند،  ساخته  و  طراحی  کودک 
آموزشی، و نیز برنامه هایی که ساخت آنها به صورت واقعی امکان پذیر 
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  تصویر۴2

نیست و یا پرهـزینه است، می توان از ساختار عروسکی و پویانـمایی استفاده کرد. در شبکه های تلویـزیونی  
تمام کشورها، شخصیت های عروسکی و پویانمایی با محبوبیتی که ایجاد می کنند، مخاطبان بسیاری دارند، 
مجموعه های »کاله قرمزی« و »سنجد خبرنگار« تهیه شده در سیمای جمهوری اسالمی ایران را می توان از 

نمونه برنامه های عروسکی پرطرفدار نام برد.

  (documentary)ب( ساختار یا قالب مستند
برنامه هایی که در قالب مستند ارائه می شوند، مبتنی بر واقعیت هستند و بیشتر به وقایع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی 
و معرفی شخصیت های برجسته می پردازند و یا برای ساخت برنامه های آموزشی، علمی به کار می روند. برنامه هایی که 
در قالب مستند و با روش های خالقانه براساس تحقیقات دقیق تولید می شود، مورد توجه گروه زیادی از مخاطبان 
قرار می گیرد. برنامه های مستند به شیوه های گوناگونی ساخته می شوند. اهمیت این نوع برنامه سازی به حدی است 
که سینمای مستند و تجزیه  و تحلیل ساختارهای متفاوت آن در کالس های تخصصی مستندسازی و کارگردانی 

آموزش داده می شود، برای آشنایی با تقسیم بندی کلی برنامه های مستند، شاخه های اصلی آن را معرفی می کنیم.

1. مستند گزارشی و بی واسطه: 
برنامه هایی هستند که توسط دوربین از وقایع و مراسم ها به عنوان »شاهد« تصویربرداری و پخش می گردند؛ 

مثل گزارش مستقیم از صحنه های جنگ یا وقایع طبیعی )زلزله، سیل و...(.

2. مستندهای آموزشی: 
با استفاده از عناصر واقعی  برنامه هایی که به منظور آموزش های اجتماعی، دینی، قومیتی و فنی وحرفه ای 

ساخته می شوند. مثل برنامه های آموزشی علوم فیزیک، شیمی، تجربی و یا آزمایش های علمی.

3.مستند پرتره: 
این گونه برنامه ها به معرفی شخصیت های معروف و خاص می پردازند و از گونه های پرطرفدار نزد مخاطبان 
است. انگیزۀ ساخت این برنامه ها دادن الگو های مناسب به بینندگان از طریق نشان دادن تالش خستگی ناپذیر، 

همت و پشتکار افراد موفق جامعه است. 



پودمان 1 / تحلیل رسانه و ساخت برنامه درتلویزیون

3 7

4. مستندهای تاریخی و جغرافيایی: 
برنامه هایی که به معرفی وقایع تاریخی و یا معرفی مناطق جغرافیایی 
می پردازد و معموالً برای اطالع رسانی  و باال بردن اطالعات عمومی 
مخاطب ساخته می شوند. »مستند ایران« تهیه شده در شبکه یک 

سیما  هم از آن جمله است. 

5. مستندهای بازسازی شده: 
شامل تولیداتی از برنامه های تلویزیونی است که برمبنای اتفاقات حقیقی ساخته می شوند و وقایع در آنها 
بازسازی می شوند. این گونه برنامه ها برای آشنایی مخاطبان با وقایع اجتماعی یا معرفی شخصیت های مهم  
ساخته می شوند. مستند »ایستاده در غبار« که داستان زندگی حاج احمد متوسلیان را بازسازی کرده است، 

از نمونه های خوب این گونه است.
روش های خالقانه برای ساخت برنامه های مستند، در کالس های تخصصی آموزش داده می شود و تقسیم بندی 

باال فقط به منظور آشنایی کلی با گونه های مختلف مستندسازی برای تلویزیون است.

ج( سایر برنامه های تلویزیونی
به دلیل ویژگی های رسانه تلویزیون، برخی از برنامه ها مشخصاً مناسب تولید و پخش از شبکه ها هستند، اغلب 
شبکه های تلویزیونی دنیا که موضوعات عمومی دارند به دلیل نیاز افراد و جامعه درصد باالیی از برنامه های 
خود را به تولیدات  غیرنمایشی و مستند اختصاص می دهند. در ادامه به مهم ترین عنوان هایی که در دستور 

تهیۀ برنامه سازان است و مورد اقبال عمومی قرار می گیرد اشاره می شود:

1. برنامه های خبری: 
بخش های مختلف پخش خبر از شبکه های مختلف تلویزیونی به منظور اطالع رسانی از وقایع مهم اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حوادث طبیعی و …

2. ُجنگ های تلویزیونی: 
برنامه های تفریحی با هدف ایجاد اوقات خوش برای مخاطبان. در این نوع برنامه ها هدف اصلی پرکردن اوقات 

فراغت مردم است؛ هرچند که ممکن است اهداف فرعی دیگری مدنظر سازندگان باشد. 

تصویر۴۴

تصویر۴3

تصویر۴5 
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برنامه تلویزیونی »دورهمی« تهیه شده در شبکۀ نسیم 
از این نوع برنامه هاست.

3. مسابقات تلویزیونی: 
به منظور باال بردن سطح معلومات عمومی و تخصصی 
در  هیجان  ایجاد  همچنین  و  جامعه  گوناگون  اقشار 
نزد مخاطب طراحی و ساخته می شود و شامل انواع 
مختلف، با موضوعات متنوع است. مسابقه تلویزیونی 
»برنده باش« با اجرای محمدرضا گلزار تولید شبکه 
سه سیمای جمهوری اسالمی ایران  است که در چند 
متفاوت  نام های  با  دیگِر جهان هم  تلویزیونی  شبکه 

تولید می گردد.

4. مسابقات ورزشی: 
پخش مسابقات گوناگون در رشته های متنوع ورزشی 

برای مخاطبان خاص آن رشته ها.

5. مجله های تلویزیونی: 
برنامه هایی با ساختارهای متفاوت تلویزیونی که در یک 

بسته تصویری ساخته و پخش می گردند.

تصویر۴6

تصویر۴8

تصویر۴9

تصویر۴7

تصویر51

تصویر50
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چند نمونه از برنامه های مبتنی بر متن داستانی یا نمایشی را بازبينی نمایيد و سپس در مورد تفاوت ساختاری 
آنها به بحث و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

در مورد مسابقات تلویزیونی كه تا به حال مشاهده كرده اید، گفت وگو كنيد و عوامل موفقيت یا عدم موفقيت 
آنها را بررسی نمایيد.

فعاليت 
كالسي

       
چگونگی تطبيق موسيقی و تصویر را در یک نماهنگ نقد و بررسی كنيد.

6. برنامه های گفت وگو محور: 
به برنامه هایی اطالق می شود که در آن مجری و کارشناسان یا میهمانان برنامه پیرامون موضوعات گوناگون 
گفت وگو می کنند. برای مثال: »گفت وگوی ویژۀ خبری« که به صورت زنده از شبکه دو سیما پخش می گردد 

را می توان نام برد.

7. برنامه های ترکيبی: 
برنامه هایی که از مجموعۀ گونه های مختلف برنامه سازی 
تشکیل شده است، مثل تولیداتی که در آن از گزارش های 
تصویری، گفت وگو، مسابقه و... استفاده شده است. برنامه 
ترکیبی»مردم ایران سالم« از نمونه های پرمخاطب در ایران 

بود. 
کشیدن  تصویر  به  مناسبتی،  برنامه های  از  بسیاری 
مراسم های ملی، دینی، سیاسی و حتی پخش آگهی های 
بازرگانی را می توان برنامه های مختص تلویزیونی نام برد. 

  تصویر53تصویر52

تصویر5۴

در این جلسه فقط به معرفی ساختارهای متفاوت برنامه های تلویزیونی پرداختیم و بیان جزئیات و روش های ساخت 
در دروس تخصصی امکان پذیر است.
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چند نمونه از مستندهای پخش شده را بازبينی نمایيد و در مورد نوع ساختار و تطبيق آنها  با محتوا به بحث 
و گفت وگو بپردازید.

كار گروهی

فرض كنيد به عنوان توليدكننده وسایل صنعتی، قرار است برای محيطی كه در آن مشغول تحصيل هستيد، 
طراحی و ساخت یک دستگاه آب سردكن بزرگ با ویژگی حداكثر صرفه جویی در مصرف آب بسازید. 

مراحل طراحی تا توليد را دسته بندی نمایيد و با مراحل ساخت برنامۀ تلویزیونی مقایسه كنيد.

فعاليت 
كالسي

معرفی مراحل مختلف تولید برنامه تلویزیونی 
تولید یک برنامه تلویزیونی را جدای از بحث فرهنگی و هنری از نظر فنی و ساختاری می توان تا حدودی با 
تولید در هر زمینه صنعتی، مقایسه کرد؛ به این معنی که برای ساخت یک برنامه تلویزیونی باید مراحلی را 
به صورت اولویت بندی طی کرد تا تولید یک برنامه تلویزیونی به تکامل برسد و در معرض دید مخاطب قرار 
گیرد. تشریح مراحل ساخت و تولید برنامه به صورت دقیق و کاربردی در پودمان های بعدی انجام می گیرد، 

اما برای آمادگی ذهنی هنرجویان این مراحل به صورت کلی معرفی می گردد. 

1. مرحله طراحی یک برنامه: براساس پیشنهاد نویسنده و یا سفارش شبکه های تلویزیونی، تصویب طرح 
توسط سفارش دهنده و به نگارش در آمدن کامل آن به صورت تصویر نامه تلویزیونی و یا فیلمنامه.

2.پيش توليد: بعد از تصویب نهایی متون  برنامه های تلویزیونی و یا فیلمنامه، توسط شبکه های تلویزیونی 
یا دیگر رسانه های مشابه، عوامل اصلی برنامه شامل تهیه کننده، کارگردان و مدیر تولید، در ابتدا طبق متن 
آماده سازی  به  و  تعیین می کنند  را  برنامه  نیاز  مورد  امکانات  و  تخصصی  عوامل  تصویب شده،  فیلمنامه  یا 
نیازهای برنامه می پردازند. این مرحله از کار که به عنوان مرحلۀ برنامه ریزی شناخته می شود تا زمان شروع 

تصویربرداری پیش تولید نامیده می شود.

3. توليد: در این مرحله ساخت مجموعۀ تلویزیونی مورد نظر با استفاده از عوامل متخصص تعیین شده شروع 
تولید مجموعه  زمانی که  تا  انجام می شود  کیفیت  کنترل  مرتب  به طور  می گردد.در طول ساخت مجموعه، 

تلویزیونی به پایان می رسد.

4. پس توليد: بعد از ساخت مجموعۀ تلویزیونی، کارهای تکمیلی فنی انجام می گردد، کارشناسان و متخصصان 
رسانه ای، مجموعۀ تلویزیونی ساخته شده را بررسی می کنند و بعد از رفع اشکاالت احتمالی دستور پخش از 

تلویزیون را برای استفاده مخاطبان صادر می کنند. 

5. پخش برنامه: تمامی فعالیت های انجام شده در مراحل قبلی به منظور تهیۀ برنامه های تلویزیونی، قطعاً 
با پخش برنامۀ تولید شده از شبکه های تلویزیونی و یا رسانه های مشابه دیگر که همانا در معرض دید قرار 

گرفتن یک اثر فرهنگی هنری است به بار می نشیند. 
مراحلی که به صورت کلی معرفی گردید، برای تولید یک برنامه تلویزیونی الزامی است. در پودمان های بعدی 

با جزئیات هر مرحله آشنا خواهید شد.
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