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 فریده مطیعی: نام ونام خانوادگی مدرس                            نظریه های ارتباط جمعی      نام درس:
 2796071-0921 تلفن همراه مدرس        ...................................................... مدرس:emailآدرس 

  ومس ■ دوم   جزوه درس:............................................................... مربوط به هفته : اول

 textندارد■ : دارد                      voiceدارد: ندارد■                         power pointدارد:  ندارد■ 

 4058720-0912تلفن همراه مدیر گروه : 

                                   
 

        با نام و یاد خداوند مهربان                                                   

 جلسه دوم -نظریه های ارتباط جمعی                                             

 

 از قطب نما تا گردش نمادیوید رایزمن : 

با اشاره به پیامدهای سوء فناوری های رسانه ای و مظاهر پیشرفت  "توده تنها"کتاب دیوید رایزمن در 

مدرنیته، سویۀ تاریک آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. وی با اتخاذ دیدگاهی فرهنگی وتوجه به نوع 

 شخصیت در تقسیم بندی مراحل زندگی بشر، سه نوع شخصیت را از هم تفکیک می کند:

                                            [Tradition-Direction  Personality]      :شخصیت سنّت راهبر .1

مشخصه آن، فقدان تحرک اجتماعی و پیوندهای نسبتاً ثابت طایفه ای و قبیله ای است. ژان           

در نخستین مرحله تحول، این سنت است که فرد را آماده پذیرش در جامعه می » کازنو می نویسد: 

به همین خاطر رایزمن افرادی را که در چنین بافتی زندگی می کنند، سنت گرا می نامد. فرد از  کند.

قواعد نسبتاً ساده ای که از کودکی با خون او عجین شده است، متابعت می کند و درباره آن چون و 

 چرا هم نمی کند.

                                                [Inner –Direction Personality ]      :شخصیت درون راهبر .2

مشخصه آن، تحرک شخصی در حال رشد، افزایش ثروت و فرصت های شغلی و جهت             

گیری به سوی درون است. مرحله از درون هدایت شدگی به صورت مرحله فردگرایی تعریف شده 

آغازین جامعه سرمایه  ی را وصف می کند که در طی مراحل"خود"است. رایزمن در این مرحله 

داری، بر اثر پایبندی به هدایت مهارت های درونی، هنوز هم توان و قابلیت دستیابی به وحدت و 

 انسجام را در خود می بیند.

در این دوره جامعه به هر فرد یک قطب نمای درونی می دهد تا راه خویش را بیابد.دیگر این » او می نویسد: 

ند که جزئیات کار را به فرد دیکته می کنند، بلکه خصایص فردیت یافته است که سنت های دست و پاگیر نیست

 «.به فرد امکان می دهد تا بنا به مقتضیات خود عمل کند
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                                                        [Other-Direction  Personality ]:شخصیت دگرراهبر .3

است.  "دیگران"گیری تحت تأثیر نیروهای بیرونی و توجه به هتویژگی شخصیت دگرراهبر، ج     

اسیر است. در زمانه  فراغت و مصرفراهبر، در قلمرو این شخصیت در مقایسه با شخصیت درون

غلبه شخصیت دگرراهبر، رسانه های جمعی نقش معلمان خصوصی را بازی می کنند و به طرز مؤثری 

بزرگان را می گیرند. شخصیت های دگر راهبر به جای فعالیت های جای والدین، معلمان و دیگر 

مولّد و خلّاقانه، به مصرف گرایی تمایل دارند؛ زیرا وجود یک مصرف کننده خوب، مبنایی برای 

شخصیت های دگر راهبر در به دست آوردن موافقت و تأیید گروه همآالن)گروه هم سن و سال( 

 است. 

آرزوهای سایرین به دنبال همرنگی با همنوعان خود است. مکانیسم  این شخصیت با پذیرش آمال و

کنترل این شخصیت دیگر مانند قطب نما عمل نمی کند بلکه بیشتر شبیه گردش نما عمل می کند. او 

در حالی که نسبت به عوامل بیرونی حساسیت دارد، به نظام ارتباط جمعی وابسته است. رایزمن انسان 

منفعل و تأثیر پذیر می داند که وسایل ارتباط جمعی بطور دائم بر روی  "،وده تنهات"دوره دگرراهبر را 

 او اثر می گذارد تا وادارش کنند با جماعت همرنگ شود.

 

 مارشال مک لوهان (Marshal Mcluhan:) 

ود. او ب« رسانه پیام است»و جمله معروف « دهکده جهانی»ای تورنتو و مطرح کننده استاد مرکز مطالعات رسانه

 داد.« ایطبل قبیله»و به رادیو صفت « غول خجالتی»به تلویزیون صفت 

گانه متوالی زندگی اجتماعی را چنین های ارتباطی، اشکال و مراحل سهاو با توجه به تغییرات اساسی نظام

 کنند.ترسیم می

 

 برهه زمانی رسانه مسلط وسیله ارتباط      دوره          

 گفتار/ صدا شفاهی ایقبیله (1)

 شنوایی( )حسن غالب 

 م 1500قبل از 

 چاپ  مکانیکی )ماشین( قبیله زدایی (2)

 حسن غالب )بینایی(

 م1900-1500

 م 1900بعد از  رادیو و تلویزیون الکترونیکی ای شدن مجددقبیله (3)
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غالب، حس شود. به این دلیل حس ها از طریق بیان شفاهی و دریافت سمعی منتقل میدر دوره اول پیام

واسطه در محیط طبیعی خویش قرار دارد و شنوایی است. ارتباطات چهره به چهره و صمیمانه است و فرد بی

 کند.خود را با گروه اجتماعی خویش یعنی قبیله، ادغام می

شود. لذا حس غالب، حس بینایی ها از طریق چاپ و نوشتار و دریافت بینایی منتقل میدر دوره دوم، پیام

در این عصر، ارتباطات از حالت رودر رو و صمیمانه خارج و به واسطه مجاری ارتباطی جدید یعنی  است.

شود. شیوه ارتباط مکتوب باعث جدایی انسان از محیط پیرامون و گروه اجتماعی کتاب و مطبوعات میسر می

 شود.خویش یعنی قبیله می

شوند. وجه مشخصه الکترونیکی )رادیو و تلویزیون( منتقل میها از طریق وسایل ارتباطی در دوره سوم، پیام

های الکترونیک، کسب اعتبار مجدد بیان شفاهی است. و از این جهت نوعی رجعت به فرهنگ مبتنی بر رسانه

رود، البته با تفاوتی آشکار. به نظر مک لوهان این امر رجعتی است وضع جامعه ابتدایی فاقد کتابت به شمار می

 ای، منتها در یک سطح جهانی.ام قبیلهبه نظ

 های الکترونیک است.تأثیر رسانهای شدن مجدد زندگی بشر و غلبه حس شنوایی تحتدهکده جهانی، قبیله

ناپذیری، به تغییر نظم و صورت ایده کانونی مک لوهان این است که تحول فناوریهای ارتباطی، به طور اجتناب

 (Technological Determinismشود. )جبرگرایی تکنولوژی، جر میهای فرهنگی و اجتماعی منبندی

-چنین مفاهیم و مؤلفهداند. او همگیری فرهنگ و تمدن مدرن میمک لوهان نظام ارتباط مکتوب را منشأ شکل

گرایی و اصالحات مذهبی را پیامد چاپ و متون کتابت و ناشی گرایی، ملیهای مدرنی چون فردگرایی، عقل

تواند داند، چرا که از بین تمامی حواس، تنها حس بینایی است که میحس بینایی بر دیگر حواس می از غلبه

 باعث احساس جدایی و ناپیوستگی شود.

 

 نظریه های دیگر مک لوهان:
 نظریه امتداد

شنوایی هر وسلیه ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است. به عنوان مثال، خط امتداد چشم و رادیو امتداد 

است. به بیان دیگر با پیدایی خط انسان توانست به عمق تاریخ رخنه کند و دنیاهای دوردست را ببیند. از نظر 

مک لوهان این ویژگی صرفاً از آن وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه همه وسایل چنین اند. به عنوان مثال، از 

پوست است. او در جستجوی جامعه ای است که در  دیدگاه او چرخ امتداد پا است، همانطور که لباس امتداد

آن شاهد اضمحالل تعادل حواس نشویم، یعنی با ابداع یا اختراع وسیله یا وسایلی یکی از حواس سخت بر 

 حواس دیگر پیشی نگیرد و موجبات بر هم خوردن نظم و تعادل در حیات انسانی نشود.
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 منطق موزائیکی

مفهوم منطق موزائیکی نظر دارد. چیدن تمامی عناصر کنار یکدیگر و آنان را  مک لوهان در بسیاری از آثارش به

در یک مجموعه نگریستن به نظر او موجب می شود که فرد از تک بینی، دیدگاههای محدود و انحصاری فراتر 

رود و هر عنصر را در بستر محیطی آن مطمع نظر قرار دهد. توجه هر چه جامعتر به پدیده های اجتماعی 

موجب می شود تا پیوست هر پدیده با دیگر پدیده ها سنجیده شود و بافت اجتماعی که از تشکل و به هم 

آمیزی هر یک از پدیده ها فراهم می آید، مورد توجه قرار گیرد. هیچ عنصری تنها معنی دار نخواهد بود بلکه 

د. هیچ شناخت جزئی قابل تمامی عناصر در چارچوب مجموعه خویشتن معنی می یابند و قابل درک هستن

 قبول نیست و تجرّی پدیده از بطن و بستر اجتماعیش به بی معنی شدن آن می انجامد.

 

 محیط و ضد محیط

مفهوم محیط و ضد محیط از عناصر اساسی در اندیشه مک لوهان است. او با تکیه بر منطق موزائیکی، بر این 

جتماعی خویش رنگ می پذیرد، بدان خو می کند و عقیده بود که یک موجود انسانی در چارچوب محیط ا

سپس عنصری جدانشدنی از آن می شود، این اعتیاد به محیط و عناصرش که نوعی همنوایی را در انسانها برمی 

انگیزد، بی هیچ شبهه به ادغام فکری و در نهایت جذب تام فرد با محیط می انجامد و اینهمه همچون شبکه ای 

و تشکیل می شود و مانع از آن می شود که چنین فردی جهات منفی محیطش را ببیند، در بر گرداگرد اندیشه ا

 واقع به نظر مک لوهان آزادی اندیشه و ابداع، تابعی ازمیزان فاصله انسان با محیط خویشتن است.
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 نکات مهم:

 انواع شخصیت در تقسیم بندی مراحل زندگی بشر از نقطه نظر رایزمن -

 خصیت به طور جداگانهویژگی های هر ش

 

 مراحل سه گانه متوالی زندگی اجتماعی بشر از نقطه نظر مک لوهان -

 ویژگی های هر دوره به طور جداگانه

 یمفهوم جبرگرایی تکنولوژ -

 مفهوم محیط و ضد محیط -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


