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 رسانه چیست؟
 

از متـأثر   تمدن بشر را» موج سوم«در کتاب خود با نام  1آلوین تافلر
 یتـاریخ تمـدن وارد فصـل نـوین     مـوج،  سه موج عمده دانسته که با هر

بشر حاال دیگر بعد از گذراندن موج کشـاورزي  به زعم تافلر . شود می
صنعت الکترونیـک و رایانـه مواجـه    دوران شکوفایی  با عصر صنعت،و

عصـري کـه دیگـر عامـل     . استگذاشته عصر اطالعات پاي به شده و 
 رشد اقتصادي آن نه سرمایه است و نه نیروي انسـانی و نـه مـواد خـام،    

پردازان و  به همین دلیل بسیاري از نظریه. روز استبلکه دانش و تفکر 
صـنعتی   ي جدیـد بـا جامعـه    ي صاحب نظران بر این باورند کـه جامعـه  

تغییـر  » فـرا صـنعتی  «اي  به جامعه و فاحش و آشکاري داردهاي  تفاوت
  .شکل داده

عصر  شناسی، جامعه ي پردازان حوزه و نظریه پژوهشگرانبسیاري از 
و در این میـان  اند  نامیده» ب اطالعات و ارتباطاتعصر انقال«حاضر را 

1- Alvin Toffler  
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و   ابـزار تـرویج اندیشـه    تـرین   جمعی را به عنـوان پیچیـده   وسایل ارتباط
هـاي   در ایـن دهـه   گرچـه . دانند می ترین سالح براي کنترل جامعهمؤثر

اخیر تکنولوژي ارتباطات واطالعات به سرعت درحال تغییـر و تحـول   
و تـر   نسبت به قبل پیچیدهنیز اده از این ابزار در عین حال استفاما  است،
 . تر شده استگذارتأثیر از قضا

ــا ایــن حــال جایگــاه رســانه در ایــن   عصــر انقــالب اطالعــات و «ب
در ابعـاد مختلـف و   ها  رسانه .منحصر به فرد استجایگاهی  »ارتباطات

بـه عنـوان    ثیرگذاري،نیز روش تأ حجم و آوري تجهیزاتی، از منظر فن
 . حضوري فعال و مداوم دارند ،دهندگان پیام و انتقال حامالن

مردم  ي باورهاي تودهدر را دارد تا  آن رسانه توانایی ،عالوه بر این
 زمـانِ کمتـرین  نقش داشته و یا افکار عمومی را سمت و سو دهد و در 

 . طی کندممکن مرزهاي جغرافیایی را 
رسـانه   دارد؟ زندگی امروز مادر  اما رسانه چیست و چه کارکردي

در لغـت بـه معنـاي انتقـال اسـت و بـه آن دسـته از        » Media«یا همـان  
اي  شود که عامل انتقال فرهنگ یا افکار عـده  می وسایل و ابزاري گفته

 . به سطح جامعه یا فراتر از آن باشند
 ارتبـاط  برقـراري  بـراي  اي وسـیله  از همـواره  حیاتش، طول در بشر
 اعصار انسان .برساند دیگران به را خود پیام بتواند تا است کرده استفاده
بهـره   رو در رو و چهـره  بـه  چهـره  ارتباطات از دور، هاي زمان در گذشته،

 ارسـال  دیگـران  بـراي  را هـایش  پیـام  دود و طبـل  ازطریـق  و گرفتـه  می
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بـا   بیشـتر  ارتبـاط  برقـراري  بـراي  تالش و سعی با انسان. است کرده  می
 آن از و یافـت  دسـت  شـفاهی  زبـان  بـه  مـدت  طوالنی در خود، اطراف

 الفبـا،  حـروف  اختراع. کرد مؤثرتراستفاده و بهتر ارتباط برقراري براي
هـم   بـا  را دو وآن کرد نزدیک یکدیگر به نوشتار را و پلی،گفتار مانند

 آن ارسال و افکار انتقال به توانست انسان وکم شد  ها فاصله .داد آشتی
فقط از طریق رو در رو  ها انسانرتباط ا در ابتدا. کند فکر دیگران براي

و چهره به چهره ممکن بود و براي انتقال فکر و عقیده نیز راهی غیر از 
که البته همین نوع ارتباط نیز روندي کند و ضـعیف   وجود نداشتاین 

، مختلـف در قـرون بعـدي   هـاي   اما با ظهـور رسـانه  . داشت به همراهرا 
بـه طـوري کـه در     و تحوالتی شـد  رسانی نیز دچار تغییر اطالع ي شیوه

فـراهم   رابستر و مجاري تهیه و توزیـع اطالعـات در جوامـع     ،گام اول
موجــب شــدند تــا نیروهــاي اجتمــاعی بــر حقــوق شــهروندي  و آورده

 .کننـد سهم خود را از زمامداران قـدرت طلـب    و یابندخویش آگاهی 
ا مـدد از  بـ  رویـداد و مـردم ایجـاد کردنـد و     میـان پلی ها  بنابراین رسانه

رسمی چون   نیمه که رفته رفته در اشکال رسمی و ،همین مسیر مجازي
ساز و کار خاصـی بـراي    ویدئو و غیره عرضه شدند، تلویزیون، رادیو،
  .کسب اطالعات پدید آوردند رسانی و اطالع

است و بسیار مورد توجه  رسانه در واقع محصول تمدن دنیاي امروز
اخیر باعث شـده   ي سانی در این چند دههرشد و توسعه جوامع ان .مردم

مناسـبات اجتمـاعی نیـز امـري      ي جمعی در صـحنه هاي  تا وجود رسانه
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پس در اهمیت رسانه همین نکته بس که ایـن   .ناپذیر تلقی شود اجتناب
تکنولوژي مدرن توانست میلیاردها انسان را از گوشه و کنار جهـان بـه   

فرهنگـی و سیاسـی را از    ی وجغرافیایهاي  پیوند دهد و فاصلهیکدیگر 
 . کندخود هاي  داده متوجهرا  بشربین ببرد و در مواردي ذهن 

 سیاسی،، روانی ثیراتأت از .دارند گوناگونی و وسیع اثرات ها رسانه
ــه فرهنگــی و اقتصــادي ــا گرفت ــت ت ــر در دخال ــد، تغیی ، هــا ارزش عقای

هـاي   سـانه ر امروزه .زندگی سبک تغییر ،کل در وها  سلیقه و ها مهارت
 قـدرت  .اند داده فراوانی تنوع و شتاب را فرهنگی قدرت نفوذ همگانی
 سـاخت  و معـانی  آوردن پدیـد  بـراي  ها گروه یا افراد توانایی، فرهنگی

 .باشـد  داشـته  جـذابیت  دیگـران  بـراي  کـه  اسـت  زندگی از ییها شیوه
: نویسـد  مـی  زمینـه  همـین  در ،انگلیسـی  شـناس  جامعـه  ،1گیـدنز  آنتونی

 حـد و حصـري   تـأثیر بـی   روزانـه  زندگی الگوهايِ بر لویزیونت ظهور«
 پیرامـون  را دیگـر  يهـا   فعالیـت ، مـردم  از بسـیاري  زیـرا ، است گذارده

 بر این باورنـد  رفتارشناسان ».کنند می تنظیم معینی تلویزیونیهاي  برنامه
 در عمومیهاي  سلیقه و سلوك ي نحوه، رفتاري ي شیوه برها  رسانه که

 در هـا  رسـانه  ،مثـال  عنـوان  به .گذارند می اثر مردم ارهايهنج و جامعه
دسـت بـه    ،خود اهداف و عملکرد اساس بر نیازهایش از انسان تعریف
 مخاطـب  بـه  رسـانه  پیام رسیدن، تعریف این در. اند زده دوباره تعریف

 .اسـت  عمـل  در سپس و ذهن در او هاي نیازمندي تغییر معناي به، فعال

1- Antony Gidnez  
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 راهـا   رسـانه  محتـواي  فعاالنه، مخاطبان که دهد می نشان تجربی شواهد
 .اسـت  فـرد هـاي   انگیزهحالجی متأثر از  این و کنند می تجزیه و تحلیل

 و خـانوادگی  روابـط  و هنجارهـا ،  نگـرش  چـون  عواملی، این بر عالوه
 محتــواي تجزیــه و تحلیــل چگــونگی بــر اســت ممکــن فــرد اجتمــاعی

 . بگذارد اثرها  رسانه
بنـدي   مجـزا و گونـاگونی دسـته   هـاي   وان در حوزهت می اما رسانه را

 :کرد که عبارتند از
 . و مجالت استها  که شامل روزنامه مکتوب،هاي  رسانه -1
 . صوتی و تصویري،مانند رادیو و تلویزیونهاي  رسانه -2
و اي  مــاهواره هــاي   مثــل شــبکه  و بــین المللــی،  اي  مــاهواره -3

 . ها خبرگزاري
هـاي   اینترنتی و گوشـی هاي  مانند سایت کی،اینترنتی و الکترونی -4

 . چند منظوره دستیِ
تـوان   مـی  اینترنـت و مـاهواره را   با ایـن حـال از میـان مـوارد فـوق،     

 .جهــان امــروز دانســتاي  ثیرگــذارترین ابــزار رســانهأو ت تــرین  عمــده
با قابلیت انتقال حجم انبوه اطالعات و قـدرت انتشـار وسـیع    ها  ماهواره

اینترنت امروزه  این، عالوه بر. دارند منحصر به فرديي ها ویژگی پیام،
نیز بـه دلیـل دسترسـی آسـان و نیـز تـوان تولیـد انتشـارپیام در سـطوح          

 . توجهی برخوردار است گسترده از اهمیت قابل


