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سال تحصیلی: ...:نیمسال دومترم: .        .روابط عمومی:رشته       ◻کارشناسی□کاردانیمقطع تحصیلی:

8931- 8933  

 دکتر هما صدقی جالل: خانوادگی مدرسنام ونام                                               رسانه شناسی: نام درس

  

 : تلفن همراه مدرس         hsedghijalal@gmail.com: مدرس mailEآدرس

 

  ◻ پانزدهمجلسه  مربوط به هفته :              رسانه شناسی.:جزوه درس

text:  ◻ ندارد           ◻دارد◻voice:   ندارد      ◻داردpower point: ◻ندارد  ◻دارد◻ 

 03895041190 .: تلفن همراه مدیر گروه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
  ها در جهان و در ايران  تاريخچه پيدايش رسانه

 ماهواره 

 شود. از جملة می مطرح «ارتباطی انقالب»از  سخن طوریكه میدهد، به رخ سرعت  به ارتباطات فنّاوري تغییرات

الكترونیكی  انتقال ماهواره، ویدئویی، هاي دستگاه هاي خانگی، رایانه کابلی، تلویزیون جدید، هاي فنّاوري این

 که معناست این به اي، ماهواره تلویزیون خصوص به وسایل، این است. ورود فشرده لوح و چندرسانه اطالعات،

 اشاعة وسایل میان در .است  پذیر شده امكان همزمان اي گونه به دیگر، نقطة به نقطة جهان یك از ارتباط

 از گوناگونی هاي گروه که پذیر است انعطاف و اقتصادي کارا، اي وسیله براي تلویزیون، ماهواره اطالعات،

 به وسیله این .دهد می قرار تأثیر کنند را تحت می زندگی متفاوت شرایط در که دنیا در سراسر را مختلف اصناف

 انتخاب اساس بر برنامه صدها تماشاي خودش به منزل در بتواند آن به دسترسی با که دهد میامكان  هر کس

 وسیلة به تولید شده محتواي اي، تلویزیونی ماهواره هاي شبكه از استفاده در کلیدي نكتة .خویش بنشیند

 هاي ارزش و الگوها تصاویر، ارائة با سنخیت داشته، کمتر دریافت کننده جامعة بومی فرهنگ با هاست که شبكه

 .دارد توجهی قابل تأثیر جوان، نسل خصوص افراد، به اجتماعی رشد روال و جامعه فرهنگی بر جریان خاص،

 (8911)دانش، 
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 و تر و تخصصی یافت رشد تجهیزات این تدریج  به و شد میالدي شروع 8354 سال حدود از ماهواره از استفاده

از  دریافت تجهیزات کاربرد کنونی، زمان در .گرفت خود به تري شكل عمومی آن کاربردهاي و شد دقیقتر

 50تا  90هاي  کند. آنتن می خودنمایی باال کارایی و کم ارزان، حجم قیمت با و است  یافته عمومی شكل ماهواره

 هستند یزاتاین تجه جملة از دستی کوچك یابهاي کانال و کارتی رقمی )دیجیتالی( و هاي گیرنده و سانتیمتري

 دهة از ایران دهند. در قرار می مخاطبان اختیار در و کنند می ردیابی را ها از کانال شماري بی تعداد راحتی  به که

 که بود این نكته رو هستیم. در واقع روبه آن طریق از تلویزیونی هاي شبكه دریافت ماهواره و مشكالت با 8910

 مرزهاي فراسوي از مستقیماً که هاي مصوري پیام روي به  ایران فرهنگی مرزهاي تاریخ، در طول بار اولین براي

 (8910شد. )ارجمندي،  می باز آمدند، می اجتماعی و فرهنگی جغرافیایی، سیاسی،

 ها ماهواره است نموده جلب در ایران به خود را بسیاري خاص و عام مخاطبان امروزه که تبلیغاتی وسایل از یكی

ما  مرزهاي از خارج آنها پخش منشا که هستند تلویزیونی هاي شبكه ها ماهواره .باشد می اي ماهواره هاي شبكه و

پردازند.  می به تبلیغات آزادانه و ندارد حاکمیت آن بر ایران اسالمی جمهوري فرهنگی هاي سیاست و است

 مردم اعتماد و توجه که مورد هایی رسانه عنوان به کشور از خارج زبان فارسی اي ماهواره هاي امروزه شبكه

 با منطبق پیام ساختار و زبان محتوا، لحاظ به اي ویژه توجه و دقت تجاري تبلیغات پخش در که باشند می

 (8930دارند. )فیروز دیندار،  جوامع معیارهاي

ها  فعالیت اي از سه دهه پیش مشغول فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند. این هاي ماهواره در ایران شبكه

ها خاستگاه ایرانی دارند، اما بنا به رنگ و  طی سالیان اخیر رنگ و عمق بیشتري یافته است. بسیاري از این شبكه

هایشان، تمایل و گرایش به فرهنگ غالب جهانی دارند.  هاي بازرگانی و محتواي برنامه جنس تبلیغات و آگهی

درصد آنها به  10هاي سیاسی دارند، اما بیش از  چرخند و دغدغه ها تنها در مدار سیاست می اي از این شبكه پاره

 (8913فر،  کنند. )سلطانی جذب مخاطب براي ایجاد سرگرمی فعالیت می

آغاز شد. دو سال قبل از آن، در آبان  8919هاي منازل در ایران، از اواخر سال  هاي بشقابی بر فراز بام رؤیت آنتن

به این ترتیب دو «. آیند؛ چه بخواهیم، چه نخواهیم ها دارند می ماهواره«  وشت:اي ن ، مجله سروش در مقاله8933

ارگان  -هاي منازل صاحب آن آنتن برسد، مجله سروش  اي به چشم همسایه هاي ماهواره سال قبل از آنكه آنتن

ناپذیر  اباجتن« جبر»وجود این پدیده را به صورت یك  -رسمی سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

کنندگان از این  هاي مرفه نقاط مرزي کشور، نخستین استفاده ها حاکی از آن بود که خانواده مطرح کرد. گزارش

-8193، 8911راد،  هاي مورد نیاز دست یافتند )محسنیان ها بودند که با سهولت بیشتري به آنتن و دستگاه برنامه
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هاي شبكه جهانی خود  ماهواره آورد و پخش رسمی برنامه ، تلویزیون ایران، رو به8913آذر  94(. از 8194

زبانان را آغاز کرد.  زبانان خارج از کشور و شبكه سحر براي غیر فارسی  جم براي فارسی شامل شبكه جام

 (8193، 8911راد،  )محسنیان

نی را پوشش هزار شبكه تلویزیو 1کنند که بیشتر از  ماهواره در جهان فعالیت می 30در حال حاضر بیش از 

ماهواره آسمان ایران را  94تا  90توان عدد دقیقی ذکر کرد(. حدوداً  دهند )به دلیل متغیر بودن این رقم، نمی می

 (8913فر،  هزار شبكه در ایران قابل دریافت است. )سلطانی 9دهند و بیش از  پوشش می

علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته تا شبكه  امروزه شبكه هاي ماهواره اي فراوانی بوجود آمده اند؛ از شبكه هاي

هاي مبتذل رقص و پایكوبی در آن یافت می شود و شبكه هاي فارسی زبان نیز به خیل وسیع آن ها پیوسته اند 

این پایگاه ها که اکثراً متعلق به گروه هاي ایرانی خارج از کشور و ضد انقالبی هستند براي جذب مخاطب بیشتر 

 ربه ها استفاده می کننداز انواع و اقسام ح

 
 سواالت:نمونه 

 ماهواره های ارتباطی را توضیح دهید ؟ 

پس از اینكه نخستین قمر مصنوعی به مدار زمین فرساده شد عصر جدید در تكنیك هاي ارتباطی گشود برخی 

امواج را که نبه آزمایشی داشتند و فقط جاز اولین اقمار مصنوعی ارتباطی که پس از آن به فضا پرتاب گردیدند 

اره ها به ماهواره منفی معروف شدند و به سوي آن فرستاده میشدند به زمین بازگرداندند که این گونه ماهو

مدتی بعد ماهواره ارتباطی واقعی که بمنظور تقویت  .بازتاب( آمریكایی بودند)بهترین نمونه آن ماهواره هاي 

 قبیل این از ماهواره ارتباطی تله استار .گردیدند پرتاب زمین مدار به امواج رادیو و تلویزیون ساخته شده بودند

چگونگی استقرار و گردش ان ها در اطراف کره زمین به ماهواره هاي ثابت  جهت از ارتباطی ماهواره. باشد می

   .و مداري معروف هستند

 تفاوت ماهواره نقطه به نقطه با توزیع کننده ها، توضیح دهید ؟ 

نده نیرومند به نخسین ماهواره هاي ارتباطی نقطه به نقطه نامیده می شود زیرا فقط میتوانند پیام ها را از یك فرست

یك ایستگاه نیرومند برسانند تا از آنجا براي استفاده عموم پخش گردند اما ماهواره هاي ارتباطی نیرومندتري 
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موسوم به ماهواره هاي توزیع کننده نیز در سال هاي اخیر ساخته شده اند که می توانند برنامه هاي تلویزیونی را 

  .اي محلی منتقل نمایندمستقیما از فرستنده اصلی به فرستنده ه

 کاربرد های ماهواره های ارتباطی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ 

 توسعه ارتباطات تلفنی و تلگرافی - 

  انتقال صفحات روزنامه ها -

 تقویت فرستنده هاي رادیویی -

  تقویت فرستنده هاي تلویزیونی -

 

 


