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 مقدمه

 نبيين  نسبت   به يشاخه معرفي ؛رسانه شناسيروان كتاب معرفي براي شروع نقطه بهترين شايد
 رشبته  يب   پيدايش ساززمينه كه اس  جاييبه پرسش اين خس ،ن وهله در. باشد رسانه شناسيروان
پرسبش  ببه  پاسب  ( 1: براي دانشجي تربي  و منظم مطالعات تداوم ش بي چيس ؟ دانشگاهي نيين
 هارسانه عيار تمام ورود مانند) نيين تحيالت اس  ممكن كه تسهيالتي يا مشكالت از برخاسته هاي
نظريبه  پيرامبين  پژوهش و مطالعه ضرورت ،(2 و( كاربردي حيزه) باشند آورده پديد( مردم زندگي به

 در كه بيدند شده مطرح  متغيرهايي روابط تتيين براي اين از پيش كه اس  هايينظريه نقد يا پردازي
 (.  نظري حيزه) دارند قرار نيين رشته ميضيعي حيزه دامنه

 3امريكا  شناسيروان انجمن در ناسيشروان ام64 شاخه عنيان به 1891 در ،2رسانه  شناسيروان
 از چهچنان ،شناسيروان از شاخه اين. اس  شده شناخته رسمي به و تشكيل هدف دو اين راستاي در
 ببا  يكسبي  از را هبا همپيشبي  بيشترين كه شيدمي قلمداد نييني 6ايرشته ميان نظام پيداس ، آن نام

 نيس  كردني پنهان. دارد هارسانه بييژه و جمعي اطارتت متاحث حيزه با ديگر سيي از و  شناسيروان
 تجهيبزات  تمبام  ببا  اينترن  نيين، هارسانه ميان از و سينما، و تلييزيين سنتي، هايرسانه ميان از كه
كبرده  جلب   خيد به زميبنه اين در را پژوهش و تيجه سهم بيشترين ايرايانه هايبازي با همراه آن،
 . اندنشده فراميش نيز راديي و مجله, روزنامه پيرامين هشپژو و مطالعه, التته. اند
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 ايبن  ورود نهنبد، مبي  مطالعبات  عرصه به پا كه عليم تازه هايشاخه و هارشته از بسياري همچين
 التتبه . اس  نتيده همراه آمدگيييخيش و قرمز، فرش شدن پهن چراغاني، با نيز شناسيروان از شاخه
 ببا  كتابي نييسنده ،(2003) 1جايلز چنانكه بلكه، نتيد آن از استقتال در دتردي و مقاوم  مفهيم به اين

 در اكنبين  كبه  هبايي ميضبيع  و متاحث بيشتر اس ، كرده نشان خاطر( رسانه شناسيروان) نام همين
 و طرف آن و طرف اين پراكنده طير به گذشته در گيرد،مي قرار بررسي ميرد رسانه شناسيروان حيزه

 و مسبايل  واقب،،  در. داشبتند  قبرار  بررسبي  مبيرد  ارتتاطبات  و  شناسبي روان از هبايي يزهح در ويژهبه
 داشبتند،  وجيد هم مردم، هايخانه به هارسانه عيار تمام ورود دوران همان از گذشته، از كه مشكالتي

 . شيندمي مطالعه و آمده گرد مستقل هيي  با نييني شاخه در اكنين

 

  آن نويسنده و كتاب درباره

 حبيزه  معرفبي  راه در اسب   كيششبي  زمينه، اين در فارسي كتاب اولين رسانه، شناسيروان كتاب
 و رسبانه  مطالعبات  حبيزه  يعنبي  اسب ؛  مانبده  مغفبيل  چنبان هم اما نيس ، نيين گرچه كه مطالعاتي
 حبيزه  ببه  عالقمنبد  آرا،حكيم محمدعلي مترجم، و گردآورنده نييسنده،. يكديگر با تعامل در مخاط ،
 هبم   تمبام  سيما، و صدا دانشكده به ورود با و يافته پرورش شناسيروان حيزه در رسانه، تأثير متاحث

 و نگبارش  ببا  را كار اين، از پيش وي. اس  كرده رسانه شناختيروان قلمرو پيرامين را خيد مطالعاتي
 ببه  تتليبغ  و اعدگرانبه متق ارتتباط  عنبيان  ببا  نيز كتابي و بيد كرده آغاز تتليغ زمينه در مقاالت ترجمه
مي آن شناختيروان ابعاد و رسانه حيزه در وي مطالعاتي تمركز بيانگر خيد كه اس  آورده در نگارش
 و شناسبان روان رسبانه،  مديران تيجه بتياند كتاب اين متنيع نست  به متاحث اس  اميدوار وي. باشد

 . هستند عالقمند مخاط  و رسانه متقابل تأثير به كه كند جل  خيدبه را دانشجيياني

غيررسانه شييه به نيز اين از پيش هاآن همه كه هستند هاييفعالي  دسته درگير يكسي از هارسانه
 از بخشبي  عنبيان به تلييزيين، ويژهبه و هارسانه گسترش با اما هستند و بيده جريان در جامعه در اي

 ديگبر،   سبيي  از. تتليبغ  و مشاوره، آميزش، ختر، سرگرمي، همچين هاييفعالي  اند؛شده آن وظايف
 از بخشبي ؛ باعث تيجبه ببه   هاآن به تيجه اكنين كه هستند و بيده تيجه ميرد جامعه در هاييميضيع

 بهداش ، بازرگاني، سياس ، دين، شامل ميضيعي هايحيزه اين ترينمهم. اندشده رسانه يكاركردها
 عنيانبه مخاط  ميضيع، و -هافعالي  -رسانه مثلث مركز در. اس  فرهنگي و اجتماعي رفتارهاي و

 رسانه از وي تأثيرپذيري متيجه ايرسانه مطالعات همه ؛طرفي  كه دارد قرار عنصري ترينمحيري
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 شبده  ميكبيل  مسبتقلي  مجلبد  ببه  آن به تيجه كه تتليغ، بخش جزبه. اس  رسانه بر او تأثيرگذاري و
 . بپردازد متاحث اين به فصل هر اليالبه در يزن و فصل، هر در اس  كيشيده ميلف اس ،

 و گريگزينش حاصل هافصل ديگر و نگارش، آن نخس  فصل كه اس  فصل يازده شامل كتاب
 خياننبده  ببراي  را اندازيچشم بتياند كه اس  شده تدوين چنان نخس  فصل. اس  گردآورنده ترجمه
 رسانه شناسيروان معرفي به ابتدا ،آن ابعاد و نهرسا شناسيروان: عنيان زير فصل اين در. سازد فراهم
پبژوهش  كبه  كنبد مبي  معرفي ارتتاطات و شناسيروان حيزه دو از را هايينظريه آن، طي و پردازدمي

 ميضبيع  سبپ  . شبيند مي متيسل هاآن به مخاط  و رسانه متقابل آثار تتيين براي عرصه اين گران
 پردازش مطالعه نيين هايروش به فصل اين از بخشي رد. شيدمي مطرح وي شناسيروان و مخاط 
 در درسب   مغبز  كباركرد  روش، اين در. اس  شده اشاره (fMRI) مغز از برداري تصيير روش به رسانه
 چگينبه  كبه  دهبد مبي  نشان و گيردمي قرار مطالعه ميرد( تلييزييني) مختالف تصاوير مشاهده هنگام

 آن هباي كبنش  ببر  مغبز  عصبتي  مراكز تحري  راه از تياندمي آميزخشين  تصاوير همچين تصاوير،
 براببر  در كمبي  مطالعبات  منازعبه  پيرامبين  مطالب   ايپباره  طبرح  از پ  فصل، اين. باشد تأثيرگذار
 ببراي  مدلي تياندمي كمدس  كه پردازدمي تييني ارتتاطي مدل ي  معرفي به رسانه، كيفي مطالعات
ميضبيع  و اي،رسبانه  هايفعالي  رسانه، مدل، اين در. باشد هرسان زمينه در پژوهش و آميزش راهترد
 . اندشده ترسيم مخاط  محير حيل شيند،مي مطرح هارسانه در معميالً كه ايعمده هاي

چهار كتاب و ي  فصبلنام    از اس ، داده اختصاص خيد به را كتاب اصلي بدنه كه بعدي فصل ده
 ؛براي هبر فصبل   شناسي فراهم گردد.تري از متاحث روانم،اند تا بينش هر چه جامعتتر انتخاب شده

تر سازد. فصل دوم و سبيم كتباب ببه متاحبث     اي نيشته شده تا ورود به بحث را آسانمقدم  جداگانه
هاي پژوهش در رسانه اختصاص دارد. فصل دوم به گينه خباص ببه   ها و روشنظري پيرامين نظريه

پردازاني را ميرد تيجه قرار ويكردهاي آن پرداخته و آراي نظريهمتاحث نظري در پژوهش رسانه و به ر
كتباب،   3انبد. در فصبل   هاي جمعبي نظبر داده  دهد كه پيرامين چيستي و چگينگي مطالعه رسانهمي

هباي مختلبف كم بي و كيفبي     شناسي رسانه ميرد تيجه قرار گرفته و روشهاي تحقيق در روانروش
  اند.پژوهش در رسانه معرفي شده

به متاحث مربيط  6شيد، فصل اي متذول ميبه بحث مخاط  تيجه ويژه ؛از آنجا كه در جامع  ما
هاي نادرس  در اين زمينبه را از اههبان   شناسي مخاط  اختصاص يافته و اميد اس  برداش به روان

ي رسبانه،  شناسب كتاب از اولين كتاب زير عنبيان روان  6و  3، 2مندان بزدايد. سه فصل اي عالقهپاره
 ( انتخاب شده اس . 2003نيشته جايلز )
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در حيزة متاحث رسانه، ميضيع كيدك و نيجيان و مسايل مربيط به رابط  ميان اين طتقه از 
تلييزيين در ميان  ياي برخيردار اس . از اين رو، ماهي  تماشاجامعه و رسانه، از جايگاه ويژه

، از كتاب مشهير كيدك و 8فصل و فصل  به بحث گذارده شده اس . اين 1كيدكان در فصل 
( 1881) 3آليرو م  2، نيشت  دو تن از مؤلفان و پژوهشگران بزرگ اين عرصه، يعني گانتر1تلييزيين

انتخاب و ترجمه شده اس . ميلفان در اين فصل به ماهي  تماشاي تلييزيين در ميان كيدكان، 
هايي را كي و چقدر، و كه چه برنامهي آن؛ اينگيرهاي مرسيم براي اندازهالگيي تماشاي آنان، روش

كنند، و نيز چگينگي تأثيرات تماشا بر كاركردهاي آميزشي را ميرد بحث قرار در چه زماني تماشا مي
 اند. داده

، به "6هاي تلييزيينكيدكان، و رسانه: ارزيابي تيانمنديهمدلي "، زير عنيان 4در ادامه، در فصل 
هاي تلييزيين به چه در برنامهپرداخته شده و ميضيع همدلي كيدك با آنسهم آميزشي تلييزيين 

هاي هاي تلييزيين را در برانگيختن جنتهتيانمندي ؛اس . اين فصلآيد، مطرح شده نمايش در مي
هايي كه در زمين  تأثيرات گراييكند. اين نيشته پاسخي اس  به منفيپسند ارزيابي ميمثت  و جامعه

كتاب ترجم  دو فصل اول و دوم از اولين كتاب  1باشد. اين فصل و فصل مضر تلييزيين مطرح مي
و  4اس  كه تيسط كيرشنر 1شناسي و رسانهنظرهايي بر روانشناسي رسانه با نام در زمين  روان

 8 و فشتاخ 9ه ترتي  فشتاخاند. نييسندگان اين فصل بآوري و تدوين شده( جم،1881) 1كيرشنر

فرص   ؛شناسي رسانه هستند. مطالعه اين فصلحيزة روانبنام در ( از ديگر پژوهشگران 1881)
 كند. هاي تلييزيين فراهم ميارزشمندي را براي مطالعه پيرامين تيانمندي

در از جمل  متاحث سنّتي در حيزة پژوهش رسانه، ميضيع تأثير نمايش خشين  در رسانه اس . 
تأثير نمايش خشين  را بر كيدك، جيان و نگاهي ديگر به تأثير رسانه،  كتاب در 9و  1هاي فصل

كه از  1ها در بيننده ميرد تيجه قرار گرفته اس . فصل شناختي اين گينه صحنه، و نفيه روانلبزرگسا
، به متغيرهاي بسيار مفيدي اشاره شده اس  كه 9هاي كتاب اس ، همراه با فصل لترين فصمفصل

 هاي آينده پژوهش رسانه مفيد باشد. گيريتياند در جه ش  ميبي
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هاي مثت  رسانه اس  و گردي به بحث پيرامين جنته( عق 1881آلير )كتابِ گانتر و م  8فصل 
كيشد تا پاس  پسند را بر انگيزد، ميرفتارهاي ني  و جامعهتياند با اين پرسش كه آيا تلييزيين مي
 مناستي را در اين زمينه فراهم آورد. 

گيرند و شناسي رسانه فاصله ميهاي متعارف در روان، كمي از ميضيع11و  10متاحث دو فصل 
ارتتاطات هاي ارتتاطات و تتليغات سياسي، و نيز به حيزةاي و تخصصي در حيزهرشتهبه متاحث ميان

ها در تفاوت"نام كتاب، ترجم  مقال  پژوهشي مفيدي به 10هنري و تتليغ اختصاص دارد. فصل 
هاي معتتر به چاپ در يكي از فصلنامه 1اس  كه تيسط ديييد تيكستري "هاي ختريديدن برنامه

ه اثر هاي مخاط  بر پردازش اطالعات مطرح شده در رساندهد چگينه هدفرسيده اس  و نشان مي
جا، شيد. در اينگذارد. مطالعه اين فصل براي محققان عرصه سياس  و تتليغات سياسي تيصيه ميمي
گران ما مفيد باشد، تيجه به طرح تياند براي دانشجييان و پژوهشچه افزون بر محتياي فصل ميآن

 تحقيق و چگينگي انجام مراحل آن اس .    

تياند بسيار جال  تيجه باشد كه در رشته م براي آناني ميگران و هفصل پاياني هم براي تتليغ
كتاب به متقاعدسازي تصييري و بحث پيرامين نقش تصيير  10اند. فصل تيليد تصيير آميزش ديده

عنيان يكي از اشكال ارتتاطي، از جايگاه در تتليغ اختصاص دارد. در كنار كالم و ميسيقي، تصيير به
زي برخيردار اس . در اين فصل، كه ترجم  مقدم  كتاب يگانه و پرفروش هاي امرواي در رسانهويژه

شناسي تصيير آشنا سازد. اي در حيزة نشانهاس ، كيشش شده تا خياننده را با نظريه 2پال ميساري
 در اين ميان، متاحث فصل به بحث پيرامين چگينگي تأثيرگذاري تصاوير تتليغاتي اختصاص دارد. 

مخاط  نظر دارد و  -شناسي رسانه به اثرات ناشي از تعامل رسانهتاب روانبندي، كدر ي  جم،
اما، كيشد، در حد ي  كتاب آميزشي محدود، به بخشي از گستره متاحث اين شاخه نيين بپردازد. مي
 برد. ش  از كمتيدهايي نيز رنج ميبي

 

 كمبودها

از نقاط ضعف آن عدم فراگيري  تيان براي اين كتاب برشمرده شد،هايي كه ميدر كنار مزي 
كه اشاره گش ، شناسي ميرد تيجه قرار دارد. چناناكنين در اين شاخه از روانمتاحثي اس  كه هم
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ها اس  و از شناسي رسانه اس . از يكسي، تتليغ محل درآمد رسانهتتليغ از جمله متاحث مهم در روان
باشد. نپرداختن به بحث ورزش در رسانه، كه مي سيي ديگر، ميرد نقد و انتقاد طيف وسيعي از منقدان

شمار آيد. اميد اس  تيفقي براي تياند از كمتيدهاي نابخشيدني ديگر كتاب بهخيد بسيار مهيج، مي
 طرح آن در آينده پديد آيد. 

ها از اين ترين متاحثي كه تقريتاً در همه كتابدر كنار ميضيع خشين  در رسانه، يكي از رايج
ها نمايي در رسانه اس . تقريتاً از همان ابتدا كه رسانهشيد، ميضيع سك  و برهنهمي دس  مطرح

(. در اين زمينه، همچين 2003متيلد شدند، سك  نيز جاي خيد را در آن باز كرده اس  )جايلز، 
كنيم، اگر ما چنين تصاويري را بر ميضيع خشين ، مشكل اساسي در جامعه ما اين اس  كه فكر مي

رف، مسؤليتي بيش نيس .  ؛كنيم، پ  مشكلي نداريم. اما اين عذرتلييزيين خيد پخش نمي صفحه
صح  دارد ولي در ميرد خشين  چنين نيس . وانگهي، گرچه  ؛التته اين ميضيع در خصيص سك 

ها كنيم، اما وچيد ماهيارهما چيزي از اين دس  از تصاوير را از سيماي جمهيري اسالمي پخش نمي
نظر د ناديده انگاش . آثار مخربي كه اين گينه تصاوير ممكن اس  بر جامعه داشته باشد، صرفرا نتاي
كه ما پخش كننده آن باشيم يا نيستيم، هنيز از مسئياي  ما براي تحقيق پيرامين شييع تماشا از اين

 كاهد.   عه ما نميگينه تصاوير بر رفتار ناپسند اجتماعي تيجيانان و جيانان جامو تأثيرات احتمالي اين

 

 كالم پاياني

اي عنيان ي  مركز مطالعات رسانهاين كتاب در سرزمين مادري آن در دانشكده صدا وسيما، به
ورزد. از اين رو، اين دانشكده را تيلد يافته اس  كه بر ابعاد ارتتاطي، هنري، و فناوري رسانه تأكيد مي

ميرد تيجه اربابان رسانه  ؛د. اميد اس  مجميع  مطال  آننامي ؛ايدانشكده ارتتاطات رسانهحق بايد به
اي در داخل و خارج از اين نهاد آميزشي قرار گيرد. اين كتاب و پژوهشگران عرص  ارتتاطات رسانه

گران، شيد. افزون بر پژوهشقيياً براي همه آناني كه دستي بر پژوهش رسانه دارند، تيصيه مي
ام، مطالعات جاي ما تا چه اندازه از ي  مركز راكز مطالعات رسانهدهد كه مكتاب نشان مي محتياي
 اي فاصله دارند. رسانه
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