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رسانه چیست؟ فرآیند رسانش چطور صورت می گیرد؟

بستری ابزار
مخاطبتولید کنندهمحتوامشخص

یدتولازرامحتوامشخصبستریدرکهابزاریبه
ی شودمگفتهرسانهمی کندمنتقلمخاطببهکننده



رسانه چیست؟ فرآیند رسانش چطور صورت می گیرد؟

1
مدیریت دانش•
مدیریت کردن محتوای قابل انتقال/ کنترل فرآیند دانستن•

2
کنترل افکار•
ایجاد کنش ها/جابجایی اولویت ها/ تغییر اولویت ها•

3
مهندسی رفتار•
تبدیل کنش های ذهنی ایجاد شده به واکنش  های رفتاری•



رسانه چیست؟ فرآیند رسانش چطور صورت می گیرد؟

: اول
خبردار 
می شویم

دوم
حساس می شویم

:سوم 
رفتار 

می کنیم

:مثال
ـ مصرف گرایی1

ـ بی حجابی2



دو رویکرد رسانه ها در فضای سیاسی جهان

دهتبیین کنن
(ارائه دانش با گستره باز)

همدیریت کنند
(هارائه دانش با گستره مدیریت شد)



دو رویکرد رسانه ها در فضای سیاسی جهان

تعریف 
موضوع

سر و صدای 
رسانه ای

سایه سازی از 
مسئله

نمایش سایه 
موضوع

اجرای عملیات 
روانی

طرح موضوع و تعریف موضوع
روشنگری

تبیین و نمایش 
واقعیت

برقراری ارتباط 
موثر با محاطب

انتخاب پذیرش 
و یا عدم پذیرش 

توسط مخاطب

اقناع و همسو 
شدن

:ـ مبنای حرکت رسانه های تبیین کننده
ـ انتقال اطالعات و دانش بدون در نظر گرفتن مدیریت محدوده دانش
ـ گویش حداکثری و پر تکرار اخبار با استفاده از تکنیک های رسانش

ـ پذیرش مخاطب صرفا بر اساس اقناع و اختیار

:ـ مبنای حرکت رسانه های مدیریت کننده
دتی ـ انتقال اطالعات و دانش بر اساس اولویت ها و منافع مالی، حزبی و عقی

بنگاه های خبری
لیات روانیـ تبلیغات و پروپاگاندای تبلیغاتی آمیخته با دروغ و حیله های عم

ـ حرکت دادن مخاطب به سمت پذیرش بر اساس القا

ذائقه 
مخاطب باید 

مدیریت 
شود

ابتدا ذائقه ساخته
شده سپس 

مدیریت می شود



دو رویکرد رسانه ها در فضای سیاسی جهان

کاری که یک رسانه ی تببین کننده انجام می دهد

کاری که یک رسانه ی مدیریت کننده انجام می دهد



نقش رسانه های مدیریت کننده در تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان



نقش رسانه های مدیریت کننده در تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان

شبکه های اجتماعی

قابلیت نامحدود ارتباط•
قابلیت ارتباط دو سویه و تعاملی •
مردم رسانه ها•

شبکه های ارتباطی

محدودیت در ارتباطات•
اطبعدم ارتباط دو سویه بین تولید کننده محتوا و مخ•
محدوده رسانش پایین•

ذائقه سازی
ذائقه سنجی
آینده پژوهی

ساختار شناسی



نقش مردم در رسانه های تبیین کننده و میزان اثر بر تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان

بوکانقالب مصر و شبکه ی اجتماعی فیس
حرکتشروعبهمنجرکهمصردرمردمیعظیماجتماعفراخواناولینـ

شبکهازشد2011ژانویه25تاریخدرمبارکحسنیبامبارزهمردمی
وردیکتاتسیاست هایبهمعترضدانشجویجوان5توسطبوکفیساجتماعی

.شدآغازمصر
.بودبیکاریوشکنجه،فقر،تبعیضبامبارزهنفر5اینشعارـ
یمتقچهارمیکبهمصرگازفروشبهاعتراضحرکتاینمطالبهمهم ترینـ

.بودصهیونیستیرژیمبه
.شدانقالبیکایجادباعثمردمیعمومیرسانهیکواقعدرـ
اینکاربریمصردرمردمیاعتراضاتگرفتنباالبابوکفیسـ
!نمودپاکراآن هاصفحه یوکردمسدودراجوان5

دریگستردگدلیلبهاجتماعیشبکههای
باراجوامعدرسازیجریانتوانمخاطب
دارندزیادبسیارسرعت



نقش مردم در رسانه های تبیین کننده و میزان اثر بر تحوالت سیاسی و اجتماعی جهان

مردم 

رسانه ها

عدم وجود 

مالحظات

امکان موج 

سازی

عدم وجود 

فشار

حریت و 

آزادی

توانایی باال 

در ارتباط 

گیری

مخاطب 

پذیری باال



شادی ارواح طیبه شهدای اسالم صلوات

:راههایارتباطی
www.m-ajilchi.ir

m.ajilchi@chmail.ir

http://www.m-ajilchi.ir/

