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 )Sablan-tab@) ) دبیر علوم اجتماعی همدان(

    

 

 

 



 

2 
 

 : مخاطب خاص.) مخاطبین متفاوت(درس دوازده

 
 

 
 

،جایگاه ،زایه ها، زمان، مکان، عالقه مندی هانگرش ،سن ،جنس، باورها، ارزش ها ، از نظردانش وتجربیات پیشینعه،افرادجاممخاطببن و   

 نتیجه پیامها را متفاوت هستند.هستند.در متفاوت دید و...

 یکس هر گفت توان می یا. کرد خواهد درک را واقعیات از قسمتی ای رسانه تولیدات با برخورد در ای رسانه سواد بدون منفعل مخاطب   

 /// . شد خواهد اشتباه دچار از واقعیت برداشت در باشد نداشته ای رسانه سواد واگر دارد متفاوتی های برداشت واقعیت یک از

ا ت دراین داستان مولوی اینطور بیان می کندکه فیلی رادر اتاق تاریک قرار دادند و مردمی کهتصویر اشاره به داستان فیل مولوی داردکه 

و کسی که پای ا آن مثالً .درکش از فیل متفاوت بود .اتاق شدند و هرکدام بر اساس آنچه که لمس می کرد به حال فیل ندیده بودند وارد

مصرع معروف ... که گوش او را لمس کرده بود می گفت فیل مانند بادبزن است ورا لمس کرده بود می گفت فیل مثل ستون است و آنکس 

 .هر کسی از ظن خود شد یار من
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 .شناسی مخاطب فصل موضوع به توجه با

این ///  ندارد مخاطبی ویا نکرده شناسی مخاطب ولی کرده تولید پیام وکلی مانده تنها جزیزه یک در فردی. جزیره در انسان تصویر  

تصویر فردی را نشان می دهد که در یک جزیره به سر می برد و تمامی پیام ها یش به خودش برگشته یعنی به دست مخاطب نرسیده 

 است به عبارتی مخاطب نقش بسیار مهمی در چرخه رسانه دارد و چنانچه از چرخه پیام رسانه ای حذف شود رسانه از کارکرد می افتد

 مپیا(بطری داخل نامه) ای وسیله با نداشتند شناخت خودشان مخاطب از چون ولی هندبد پیام فرد این به دستنخوا می زیادی افراد   

 اطبمخ شناخت پس.برقرارکند ارتباط توانست می راحت شناخت رامی اگرفرستنده،مخاطب .دندار آناز شناختی هیج فرد این که دادند

 ودد ویاایجاد بلند صدای مثل دیگری ازروش شاید.دنشدن اماموفق برقرارکنند ارتباطآن فرد با دخواستن ها خیلی////است مهم خیلی

 ام پیام یمهبد مکتوب پیام نخستین آدم یه به اگه که دده می نانش رو نخستین انسان و جزیره ////رابرسانند پیامشان توانستند ،می

 ،ناختش می اگر که ،نشناخته را خود مخاطب, پیام فرستنده ویدبگ دهخوا می یعنی(. مکتوب پیام درونش ها شیشه نآ)دکن نمی درک رو

 عالیم با باید ندانمی د نوشتن چون نخستین آدم این حاال.. فرستاد می و کرد می انتخاب مخاطب درک با متناسب و مطلوب رسانه

 ید.بیا شیبرا تصویری عالیم منتظره جزیره تو نشسته.... فرستاد پیام براش تصویری

 97 صفحه کالسی یگوو گفت

پس از  سته متفاوت یکدیگر با مخاطبان وسلیقه عالقه اطالعات جنس سن چون ؟کنند می استفاده مختلفی های رسانه از مخاطبان چرا  -1

 .رسانه های یکسانی استفاده نخواهند کرد
  .متفاوت است هم با مخاطبان وعقاید ونگرش ها نگاه .خیر .آیا همه مخاطبان از یک رسانه برداشت های مشابهی دارند؟ -2

همگی یک فیلم را با هم نگاه می کنند درانتها فیلم برداشتهای متفاوتی  وقتی افراد مثالً ؟عواملی بستگی دارد چه داشت ها به این بر-3

برنامه هایی که به برای برخی  قومیت)مثالً -نگاه مثبت و یا منفی داشتن  -زاویه دید -جنیست -تحصیالت -دارند و این بستگی به سن 

از قومیت توهین محسوب می شود یا اینکه اگر یک فیلم واحد برای یک ایرانی و یک امریکایی نشان داده شود برداشت آن دو باهم فرق 

 (دتجربه زیسته )افراد بسته به تجارب متفاوتی که در زندگی داشته اند درک متفاوتی از رسانه دارن -می کند(فرهنگ افراد
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    ،اطالعاتزیرا مخاطبان از نظر ،خیر؟خیروچراآری  ؟چراهمراهی در میان تمام مخاطبان مانند یکدیگر است ؟  آیا سرعت پذیرش و -4

 ان.نوجوان ًمخصوصا دارند افراد نگرش تغییر در زیادی بسیار نقش ساالن هم، شخصیت و..... متفاوتند و عالیق ،نیاز ها، سن

. عوامل زیادی اثر گذار هست مثال بچه ها و کم سن و سالها زود پذیرنده ترند کسانی که  می پذیرند و برخی بسیار مقاومند برخی افراد به سرعت 

 .روحیه محافظه کاری دارند مقاوم ترند

و بینیم که در هر د بندی کنیم، می ای تقسیم رسانه نوشتن یا دو سطح مصرف و تولید محصوالت و خواندنله اگر سواد رسانهای را به دو مقو ●    

، جو، زیرک ال، خلق، حقیقتعها، هدف سواد رسانه ّ ای این است که بتواند مخاطب ف برای مصرف رسانه نقشی کلیدی دارد. از یکسو« مخاطب»سطح، 

ی باید ااز سوی دیگر برای تولید رسانه   . ای های رسانه پیام ای منفعل، ساده و خام برای کننده مصرف گزینشگر و هوشمند تربیت کند و نه صرفاً

 مخاطبان، تشناخ به باشد خود ای رسانه تولیدات فکر به که این از قبل ای رسانه محصول کننده تولید یعنیمعکوس: مهندسی د.مهندسی معکوس کر

.  بگذاررد اثیرت مخاطبان بر وبیشتر بهتر بتواند تا کند می ای رسانه محصوالت تولید به اقدام آنها به توجه وبا کرده توجه آنها... و نیازها عالیق، ، ها گی ویژ

 در را دیگر مخاطبان ولی( جامع)  شود آنها همه شامل. شود می ساخته کودکان مثال خاص مخاطبان برای ای برنامه اگر مثالً  یعنی ومانع جامع اما

 .(مانع.)برنگیرد

 
، از نظردانش وتجربیات پیشین ، سن ،جنس، باورها، ارزش ها، نگرش ها، زمان، جامعهافراد و نبمخاطب که: استاین بیانگر انگشتان 

 در نتیجه پیامها را متفاوت دریافت می کنند.  هستند. متفاوت زایه دید و...،، جایگاه مکان، عالقه مندی ها 

  
 .بینی نمی من دیدگاه از را مسائل تو .. ! مویگ می اشتباه من که نیست این معنی اش می گویی درست تو چون

ارزش ها، نگرش ها، زمان، جنس، باورها،  ، سن ،، از نظردانش وتجربیات پیشین افرادجامعهمخاطببن و  //.مخاطبین در دریافت پیام ها یکسان نیستند

 بسیاری از مخاطبین خیلی از پیام ها را دریافت نکنندوهمچنین .باعث می شود هستند متفاوت و... شخصیت ، جایگاه ،زایه دید، مکان، عالقه مندی ها
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                                // .دانه رمزگشایی می کننداپیامها رانقمخاطبین و بسیاری ازمعنی  می کنند ارزشها وشخصیت خود دریافت و بسیاری از مخاطبین پیام هارا براساس

 یکی هست پیام یک از مخاطبان متفاوت برداشت////  معنای متفاوت به آن افزوده و باز تولید می کنند. وبسیاری از مخاطبین پیامهارا تغییر داده 

 .6ودیگری میبین 9عدد

 
باورها، ارزش ها ، نگرش ها ، زمان ، جنس، سن ،دانش وتجربیات پیشین ، ز نظرومخاطبین، اکه بیانگرتفاوت افراداتنوع کتاب ها از نظر موضوع ،    

 وضوعوم نگرش خود. عالقه سلیقه با مطابق هرکسیای کتابی نوشته شده است. ه که برای هرنوع سلیق مکان، عالقه مندی ها ، جایگاه وزایه دید و...

 می کند. ومطالعه انتخاب را کتابی یا می کند استفاده کتابها از اش عالقه مورد

 
 بنابراین والگوست دارد کلیدی نقش مادر خانواده در عموماً ///.دنکردن دریافت وبرخی کردن رادریافت پیام مخاطبان بعضی    

 جم های کهشب دهند قرار خود ثیرأت تحت را مادر واذهان افکار ابتدا که بفرستند باید طوری را ها پیام سازندگان ویا فیلم تولیدکنندگان

 کنند. می شروع مادر از را کار واین هست خانواده تخریب هدفشان

 درخرید نبود رو پیش مثالً باشد نآ پشت ای رسانه بایدتفکر.  خیرهست؟ مثبت همیشه ای رسانه های نوآوری پذیرش در بودن پیشرو یاآ

 .خانگی لوازم یا لباس مدل یاه آمد بازار به که موبایلی جدید مدل اولین

 

 .شود می ها آن گمی در سر موجب ای رسانه سواد ونداشتن کنند می دریافت مخاطبان هرروز را پیام از زیادی حجم
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1- (Innovators )  نوآوران یا پیشروان 

2-  ( Early Adopters زود باوران ) 

3-  ((Early majority  پذیرندگان اولیه 

4- (Late majority) گان ثانویه ندپذیر 

5- (Laggards )  دیرباوران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


