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تلویزیون، تا حدی در برخی جوامع اهمیت پیدا نمود که به عنوان  

شد. همین  عضوی از خانواده، در کنار آن از بام تا شام، گذران عمر می

پذیری را  صورت یعنی جلب و جذب مخاطب، تا جایی که فرایند مخاطب

به جادوی این جعبه سیاه نسبت دادند. با مرور زمان و با سیر تطور 

مخاطب نیز از مفهوم عادی و تمام اثرپذیر خود خارج شد. تلویزیون، 

ها هم رشد و گسترش پیدا کرده بودند و  البته در شرایطی که تلویزیون

تر را داشتند. با ظهور  در رقابت با یکدیگر، بنای جلب مخاطب بیش

ها نیز  تکنولوژیهای ارتباطی جدید، رقابت میان تلوزیون و سایر رسانه

در واقع تلویزیون مدتهاست از این تعریف ساده عبور د. تداوم پیدا نمو

 ایگذرا از اجسام ثابت  ریانتقال تصاو یبرا یکیالکترون ستمیس کی»کرده که 

که نور و صدا را  یفضا توسط دستگاه قیاز طر ای میس قیمتحرک همراه با صدا از طر
قابل  یو صدا ینور مرئ یکند و آنها را دوباره به پرتوها یم لیتبد یکیبه امواج الکتر

در این ترم برآنیم تا از زاویه درک و سنجش  «کند. یم لیتبد دنیشن

 مخاطب تلوزیون را بشناسیم. 
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 های اصلی مورد استفاده در این ترم تحصیلی به شرح ذیل است:کتاب

 ها. قائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ترجمه مهدی منتظر، مخاطب شناسی( 1387کوایل، دنیس) مک 

 (1394شبابی، مهرشاد و آقاسی، محمد و صفوی، حنانه سادات) تهران: راه تدبیر.، ایدیگری رسانه 

 ،اصفهان: نشر آرما. ،هتروتوپیای ایرانی (1399محمد) آقاسی   

 تهران: انتشارات سروش.  ،شناسی مخاطب( 1388راد) محسنیان 

از میان انبوه منابع فارسی و  ، تالش شده تاکه در هر جلسه آمده در باب منابع تكمیلی

 مهمتر و مفیدتر خواهد بود.برای دانشجوی محترم، انگلیسی، بخشی انتخاب شود که 
 
 

  رح درســـــــش

 
 .آشنایی ر:مه 4؛جلسه اول ●

 

 تدریس.، شیوه مباحث کلیات ر:مه 11 ؛جلسه دوم●

های فكری و فرهنگی  ، زمینهفردی، آشنایی با دانشجویان گروهی و مرتبط با ارتباط میان های فعالیتدر این جلسه با   

 پذیرد.  صورت می های طول ترم، فعالیتآنان برای 

 

 .با خطاهای شناختیعمومی آشنایی  :مهر 18؛ومسجلسه  ●

 پور و همكاران، تهران: نشرچشمه. ترجمه عادل فردوسی هنر شفاف اندیشیدن.( 1394)دوبلی، رولف

 تهران: انتشارات دانژه. گیری. خطای شناختی در تصمیم66( 1401سلیمی، محمدرضا)

 

 تلویزیون و زندگی روزمره. :مهر 25 ؛چهارمجلسه  ●

 مباحثه گروهی پیرامون جایگاه تلویزیون در زندگی روزمره؛ ایران و جهان.

 

 .سیر افزایش تا سیالن مخاطب -منظر تاریخی مخاطب/ بخش اول :مهر 2 ؛پنجمجلسه  ●

 .تشریح طرح درس و شیوه ارائه کارنوشت کالسی -بحث اول

 بررسی وضعیت مخاطب از نگاهی تاریخی.  -دومبحث 

 ترجمه حمیدرضا بیژنی، تهران: نقدفرهنگ.  های اجتماعی بعد از اینترنت، نظریه( 1401شرودر، رالف)

 ترجمه مهساجزینی و همكاران، تهران: نشر پیله. ، های اجتماعی و سیاستِ قدرت شبکه( 1401سینها، آمبر)

قائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه  ترجمه مهدی منتظر ،شناسی مخاطب( 1387کوایل، دنیس) مک   

 ها. رسانه

 



  

 

 ها و پایان مخاطب. آغاز مخاطب -منظر تاریخی مخاطب/ بخش دوم :آبان 9 ؛ششمجلسه  ●

   80-79: 69شماره  ،یماهنامه خردنامه همشهرجهان،  ریو تصاو ری( جهان تصاو1389محمد ) ،یآقاس

 .. اصفهان: نشر آرماهتروتوپیای ایرانی(. 1399محمد) آقاسی،

قائم، تهران: دفتر مطالعات و  . ترجمه مهدی منتظرمخاطب شناسی( 1387کوایل، دنیس) مک

 ها. توسعه رسانه

 

 .های ارتباط جمعی و مقوله مخاطب نظریه: آبان16  ؛هفتمجلسه  ●

 و آینده،های ارتباط جمعی؛ مبانی، تحوالت  نظریه( 1397جی، استنلی و همكاران)

 .نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما ریکترجمه: محسن شا

ترجمه نعیم بدیعی، تهران:  های ارتباط جمعی، ها و پژوهش نظریه( 1396تن، الكسیس)

 همشهری.

تهران:  های انتقادی، های رایج و دیدگاه های رسانه؛ اندیشه نظریه( 1400زاده، محمد) مهدی

 همشهری. 

 

 امتحان میان ترم.: آبان 23 ؛هشتمجلسه  ●

  

 سنجش کمی میزان مخاطب.: آبان 30 ؛نهمجلسه  ●

 انتشارات جهاددانشگاهی.تهران:  ،جستارهایی در افکارعمومی ایرانی (1398)آقاسی، محمد

 ، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.1396( روایت انتخابات 1396آقاسی، محمد و همكاران)

 .36-33: 39، مرداد، شمارهماهنامه مدیریت ارتباطاترهاشدگی و آشفته بازار نظرسنجی،  (139۲آقاسی، محمد )

 .تهران: گلشن ،افکارعمومی و معیارهای سنجش آن (1389دادگران، سیدمحمد)

 

 های کیفی درک مخاطب. روش :آبان 30 ؛دهمجلسه  ●

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه، روش( 139۲عاملی، سعیدرضا)

ترجمه  ها و ارتباطات؛ درآمدی بر رویکردهای کیفی و کمی، های پژوهش در رسانه روش( 1399آرتور) آسابرگر،

 تهران: انتشارات جهاددانشگاهی. قاسمی،  احسان شاه

 

 های جهان و وضعیت مخاطب. تلویزیون: آذر 7 ؛یازدهمجلسه  ●

 قاسمی، تهران: نشر سوره ترجمه احسان شاه ها؛ اقناع و پروپاگاندا، رسانه( 1400سولس، مارشال)

 تهران: راه تدبیر. ،ایدیگری رسانه (1394شبابی، مهرشاد و آقاسی، محمد و صفوی، حنانه سادات)



  

 

 

 

 موقعیتهای رقیب برای جلب مخاطب تلویزیون.: آذر 14 ؛دوازدهمجلسه  ●

  ترجمه ناصر فكوهی، تهران: فرهنگ جاوید. تلویزیون و سلطه ژورنالیسم،درباره ( 1394بوردیو، پیر)

 تهران: تیسا.  ژورنالیسم تلویزیونی،( 1397امیدی، افشین و شریفی، سیدمهدی)

 تهران: نشر ساقی. ،ترجمه رحیم قاسمیان ه،درک تئوری رسان (1386ویلیامز، کوین )

 

 منطق مفهومی افکارعمومی.  :آذر 21 ؛سیزدهمجلسه  ●

ترجمه ابراهیم شیرعلی و محمد  نظرسنجی سیاسی در عصر دیجیتال،( 1397گویدل، کربی)

 آقاسی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. 

 تهران: نشرنی.  ،ترجمه مرتضی کتبی ،افکارعمومی (1391)یتالزار، ژود

 .تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی ،ترجمه علی رستمی و الهام میرتهامی ،افکارعمومی (138۲وینسنت) پرایس،

 انتشارات جهاددانشگاهی.تهران:  جستارهایی در افکارعمومی ایرانی، (1398)آقاسی، محمد

 

 ها و آینده مخاطب. گستره تلویزیون :آذر 28 ؛چهاردهمجلسه  ●

 ش. ترجمه مهدی شفقتی، تهران: انتشارات سرو تلویزیون و گستره عمومی،( 1396دالگرن، پیتر)

  ترجمه سروان عبدی، تهران: لوگوس. تلویزیون، مخاطب و مطالعات فرهنگی،( 1398مورلی، دیوید)

 

  جمع بندی و رفع اشکال. :دی 5 ؛پانزدهمجلسه  ●

 

 شیوه تخصیص نمره

  حضور و مشارکت در کالس:

 نمره کسر می شود. بعد از هر جلسه، به هیچ  0.5  هر جلسهجلسه غیبت،  ۲)بیش از  نمره منفی برای غیبت

 وجه غیبت آن جلسه اصالح نخواهد شد.( 

 .خروج از کالس بالمانع است، ولی ورود به کالس بعد از شروع کالس، مجاز نیست 

 .نمره مشارکت در کالس )انتقاد، پرسش و حضور موثر در مباحث( به نمره کل اضافه می شود  

  تاخیر، یک جلسه غیبت محسوب می گردد.هر دو جلسه 

 نمره)مطابق آنچه در کالس توضیح داده خواهد شد.( 5 فعالیت کالسی: 

نمره. آزمون میان ترم همراه با سواالت تحلیلی که استفاده از قدرت تفكر و ارائه دانشجو را می  3 آزمون میان ترم:

 در کالس می باشد.طلبد و از کتب و مقاالت ارائه شده و مباحث مطرح شده 



  

نمره. آزمون پایان ترم همراه با سواالت تحلیلی به جز سواالت مطرح شده در آزمون میان ترم  10: آزمون پایان ترم

 می باشد، و منابع آن عالوه بر مطالب ارائه شده در کالس، کتب و مقاالت اصلی معرفی شده می باشد.


