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مقدمه
روان شناسی، یکی از علمی ترین دانش های انسانی 
است و زیربنای دانش های اجتماعی، فرهنگی، 
اخالقی، حقوقی و حتی دینی و خداشناسی به 
شمار می رود. این علم، امروزه در بیشتر کشورهای 
صنعتی و پیشرفته و مردم ساالر جهان مورد توجه 
قرار گرفته است؛ زیرا تا زمانی که انسان به رمز و 
راز روابط و شناخت یکدیگر پی نبرد، نمی تواند به 
حل مسائل موجود و برقراری همکاری و هم دلی 
توفیق یابد. روان شناسی و شاخه های متنوع آن، 
کمک  آدمی  رفتار  با  مرتبط  گوناگون  علوم  به 
کرده، همچنان که شناخت علت های رفتار، سبب 
افزایش میزان بهره وری از نیروهای متنوع ذهنی 

انسان شده است. )پارسا و همکاران، 1392(

میل به شناخت و کنجکاوی در انسان، ذاتی و از 
دیگر موجودات زنده بسیار قوی تر است. انسان، 
عالقه زیادی به داشتن آگاهی از توانمندی ها و 
نیازهای بدنی و روانی خود و دیگر همنوعان دارد 
تا بر اساس این آگاهی ها، دارای زندگی شاداب و 
موفق تری باشد. به تعبیر دیگر، انسان عالقه مند 
است که بداند کدام رفتار او در ارتباط با دیگران 
پسندیده تر است و چگونه برخورد کند تا رفتارش 
او می خواهد  باشد؟  با دیگران مؤثرتر  رابطه  در 
از دیگران چه  بداند که در موقعیت های خاص 
رفتار  و  عمل  زیرا  باشد؟  داشته  باید  انتظاراتی 
دیگران در چگونگی زندگی و خوشبختی او اثر 
دارد. میل به درک این آگاهی ها را که از کودکی 
ادامه دارد، روان شناسی می نامند.  پایان عمر  تا 

 رویکرد جامعه دانش محور
 در تبیین علم روان شناسی رسانه

چکیده
جامعه دانش محور، اجتماعی نوین تلقی می شود که اندیشه محوری آن و خاستگاه تحوالت 
اجتماعی در آن را دانش و اطالعات تشکیل می دهد. با تحول تکنولوژی های ارتباطی و ایجاد 
رسانه ای جدید که با داشتن برخی ویژگی های منحصر به فرد از دیگر رسانه ها متمایز می گردد؛ 
نقش آموزشی رسانه ها، موجب آموزش مادام العمر که مستلزم دگرگونی و تحول، توزیع مجدد و 

هماهنگ سازی مجدد دوره های یادگیری فردی و اجتماعی است، گردیده است. 
در این مقاله بعد از بیان سیر تاریخی روان شناسی و تأکید بر اثربخشی رسانه و نفوذ آن بر رفتار 
مخاطبان، علم روان شناسی در حوزه رسانه معرفی گردیده است. با ورود به جامعه دانش محور 
و نقش بسزای رسانه در آموزش و یادگیری افراد جامعه، علم روان شناسی رسانه که ارتباط 
بسیار نزدیکی با مخاطب شناسی دارد و دانش مربوط به چگونگی رفتار مخاطبان رسانه را در بر 

می گیرد، تبیین می گردد.
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)پارسا و همکاران، 1392(
1. هدف های روان شناسی

مانند  گوناگون،  زمینه های  در  روان شناسی 
دیگران،  رفتار  پیش بینی  ادراک،  چگونگی 
شیوه های  با  آشنایی  رفتار،  دگرگونی های 
حل  و  روانی  آسیب های  ترمیم  مسئله،  حل 
دشواری های زندگی، ما را یاری می دهد تا با رفع 
نیازها و کمبودها، راه برای خوشبختی و شکوفایی 
انسان ها گشوده شود. به این ترتیب، هدف های 
مهم روان شناسی عبارت اند از: )پارسا و همکاران، 

)1392
توصیف و سنجش رفتارها که در شرایط گوناگون 

جلوه گر می شوند.
توضیح علت های رفتار و نتیجه گیری منطقی از 

چگونگی آن، برای پی بردن به واقعیت ها.
پیش بینی نتایج رفتارها بر اساس اطالعات موجود 

از عملکردهای گذشته.
و  امور  بر  تسلط  برای  رفتارها،  کنترل  یا  مهار 

دستیابی به موفقیت در کارها.
و  فردی  زندگی  در  رفتاری  دشواری های  حل 

اجتماعی.
رشته های  موضوع  هدف ها،  این  به  رسیدن 

گوناگون علم روان شناسی است.
2. نفوذ و تأثیرپذیری رسانه ها

قرار  نفوذ  را تحت  اگر رسانه ها فرهنگ جهانی 
تقلید  آن،  سازوکارهاي  از  یکی  مسلماً  داده اند، 
بوده است. تقلید، از سازوکارهاي یادگیري است 
که از دهه 1960 تاکنون، گسترش هاي عمده اي 
پیدا کرده است. گرچه این سازوکار در طول تاریخ 
داشته  قرار  استفاده  مورد  همواره  بشر  زندگی 
است؛ اما اکنون رسانه ها نیز دامنه آن را وسیع 
بشري  جامعه  به گستردگی  این  و  گردانیده اند 
است. به  گونه ای که رفتاري در گوشه ناآشنایی از 
جهان، به واسطه گري رسانه، در گوشه دیگري از 
کره زمین قابل تقلید است. نظریه گلوله جادویی1 
را  پدیده  همین  گونه ای  به   ارتباطات  منظر  از 
تبیین می کند. چه این نظریه خواسته و ناخواسته 
مشاهده و تقلید را بنیان تبیین رفتار رسانه اي 
که  را  ایده ای  یا  رفتار  است.  داده  قرار  مخاطب 
یک سو  از  می کنند  کسب  تلویزیون  از  جوانان 

1 . magic bullet

گلوله  نظریه  که طبق  می رساند  را  رسانه  نفوذ 
جادویی به گونه ای مستقیم مخاطب را زیر تأثیر 
قرار می دهد و از سوي دیگر قابلیت جوانان را در 
یادگیري از راه تقلید نشان می دهد. این چیزي 
دو  از  نظریه  دو  نیست؛  دو روي یک سکه  جز 
حوزه علمی می کوشند پدیده واحدي را توضیح 
دهند. با این حال، گرایش روان شناسی رسانه بر 
آنجا  تا  را  رفتار مصرفی مخاطب  است که  این 
که ممکن باشد در چارچوب روان شناسی تبیین 
کند، هرچند هیچ ممنوعیتی را در بهره گیري از 
نظریه هاي تولیدشده در دیگر حوزه هاي علمی 

ندارد. )حکیم آرا، 1388(

3. روان شناسی رسانه
به عنوان   1985 سال  در  رسانه2،  روان شناسی 
انجمن  در  روان شناسی،  ششم  و  چهل  شاخه 
روان شناسی آمریکا3 در راستاي دو هدف پاسخ به 
پرسش هاي برخاسته از مشکالت یا تسهیالتی که 
ممکن است تحوالت نوین )مانند ورود رسانه ها 
به زندگی مردم( پدید آورده باشند و همچنین 
ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون نظریه پردازي 
یا نقد نظریه هایی براي تبیین روابط متغیرها در 

2 . Media Psychology
3 . American Psychological Association

رفتار یا ایده ای را که  �
جوانان از تلویزیون 

کسب می کنند از 
یک سو نفوذ رسانه 

را می رساند که طبق 
نظریه گلوله جادویی 

به گونه ای مستقیم 
مخاطب را زیر تأثیر 

قرار می دهد و از 
سوي دیگر قابلیت 

جوانان را در یادگیری 
از راه تقلید نشان 

می دهد. 
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تشکیل  نوین  رشته  یک  به عنوان  رسانه،  حوزه 
و به رسمیت شناخته شده است. این شاخه از 
روان شناسی، چنانچه از نام آن پیدا است، نظام 
میان رشته ای نوینی قلمداد می شود که بیشترین 
هم پوشانی را از یک سو با روان شناسی و از سوي 
به ویژه  و  ارتباط جمعی  مباحث  حوزه  با  دیگر 
رسانه ها دارد. از میان رسانه هاي سنتی، عالوه بر 
مطالعه و پژوهش پیرامون روزنامه، مجله و رادیو، 
همواره تلویزیون و سینما و از میان رسانه های 
آن،  تجهیزات  تمام  با  اینترنت  همواره  نوین، 
همراه با بازي هاي رایانه اي بیشترین سهم توجه 
و پژوهش را در این زمینه به خود جلب کرده اند. 

)حکیم آرا، 1388(
جایلز1 )2003(، نویسنده کتابی با نام )روان شناسی 
مباحث  بیشتر  است،  کرده  خاطرنشان  رسانه( 
و موضوع هایی که اکنون در حوزه روان شناسی 
گذشته  در  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد  رسانه 
و  روان شناسی  از  در حوزه هایی  پراکنده  به طور 
واقع،  در  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  ارتباطات 
همان  از  گذشته،  از  که  مشکالتی  و  مسائل 
دوران ورود رسانه ها به خانه هاي مردم نیز وجود 
داشتند، اکنون در شاخه نوینی با هویت مستقل 
گرد آمده و مطالعه می شوند. به گفته وی، کتاب 
تعامل  از  ناشی  اثرات  به  رسانه،  روان شناسی 
رسانه-مخاطب نظر دارد و می کوشد تا در حد 
یک کتاب آموزشی محدود، به بخشی از گستره 
مباحث این شاخه نوین بپردازد؛ اما بدون شک 
از کمبودهایی نیز رنج می برد. )حکیم آرا، 1388(
4. نظریه های ارتباطی و روان شناسی رسانه

پاسخ هاي  و  رفتارها  عمل،  سطح  در  چند  هر 
هیچ  نظري  سطح  در  اما  دارد؛  وجود  واحدي 
ممنوعیتی وجود ندارد که براي تبیین یک پدیده 
واحد از نظریه هاي روان شناسی یا از نظریه هاي 
ارتباطی بهره ببریم. به شرط آنکه، آنچه توضیح 
داده می شود، پاسخ ها و پدیده هایی باشد که در 
رابطه با رسانه شکل گرفته باشند؛ بنابراین پاره اي 
از رفتارهاي مصرفی مخاطب را با هر دو نظریه 

می توان تبیین کرد و هر دو درست است.
در قلمرو مباحث نظري در روان شناسی رسانه، 
دسته  سه  به  رسانه  روان شناسی  نظریه های 

1 . Jiles,D

تقسیم می شوند: )حکیم آرا، 1388(
1. نظریه هایی که در حوزه روان شناسی پرورده 
شده و اکنون از آن ها در روان شناسی رسانه 
براي توضیح رفتار انسان در چارچوب رابطه 
انسان  ابتکار  و  آغازگري  با  رسانه  با  انسان 
شکل می گیرد و آن را رابطه مخاطب-رسانه 

می نامیم.
2. نظریه هایی که در حوزه ارتباطات و بر محور 
پرورده  اجتماعی  تحوالت  در  رسانه ها  نقش 
براي  رابطه میان رسانه-مخاطب،  و در  شده 
رسانه اولویت قائل هستند. این نظریه ها ناظر 
به کارکرد رسانه هاي ارتباط جمعی و چگونگی 
نفوذ آن ها هستند و از منظر رسانه هاي جمعی 
می کوشند تا چگونگی رفتار ارتباطی انسان را 

در موضع مخاطب توضیح دهند.
3. نظریه هایی هستند که انتظار می رود در همین 
مدت، از زمان تولد روان شناسی رسانه تاکنون 
را  مخاطب  انفعاالت  و  رفتار  و  شده  پرورده 

توضیح دهند.

5. ورود به جامعه دانش محور
توسط  یادگیرنده  ایده جوامع  ایجاد  با  هم زمان 
هوسن  تورشتن  و   )1968( هاچینس  رابرت 
یک  ظهور  به   )1969( دراکر  پیتر   ،)1974(
جامعه دانش محور اشاره کرد که آنچه در آن در 
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روان شناسی رسانه  �
چنانچه از نام آن 
پیدا است، نظام 

میان رشته ای نوینی 
قلمداد می شود که 

بیشترین هم پوشانی 
را از یک سو با 

روان شناسی و از 
سوی دیگر با حوزه 

مباحث ارتباط جمعی 
و به ویژه رسانه ها 

دارد.
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اولویت قرار می گیرد، یادگیری چگونه یاد گرفتن 
تقریباً  آموزش  جدید  مفهوم  این  بود.  خواهد 
کمیسیون  گزارش  در   )1972( هم زمان  به طور 
بین المللی توسعه آموزش به یونسکو به ریاست 
بقا: حال  برای  یادگیری  ادگار فور تحت عنوان 
این گزارش  آینده جهان آموزش مطرح شد.  و 
استدالل می کرد که آموزش دیگر امتیاز خاص 
یک گروه نخبه یا یک گروه سنی خاص نیست 
بر  در  را  عمر  مدت  تمام  و  اجتماع  تمام  بلکه 

می گیرد. )نقیب السادات و همکاران، 1393(

سمبل بزرگراه های اطالعاتی، اینترنت است که 
از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چشم انداز 
تازه ای را پیش روی انسان معاصر ایجاد کرده و 
به واقعیت رسانده  را  دهکده جهانی مک لوهان 
است. گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی 
و جامعه دانایی با تغییر در بسیاری از ارزش های 
اجتماعی همراه بوده است. در سال های آغازین 
رواج و رشد اینترنت، مسائل فنی و زیرساخت های 
تکنولوژیک اینترنت در کانون توجه قرار داشتند. 
به تدریج مسائلی مطرح شد که پیش از آنکه فنی 

باشد، فرهنگی و اجتماعی بودند. 
است.  اجتماعی  پدیده ای  دانش محور،  جامعه 
کاربردهای فنی فناوری های اطالعاتی، محاسباتی 
و  گرفته اند  قرار  بدیهیات  زمره  در  ارتباطی  و 
و  تحدیدکننده  اجتماعی  عوامل  عوض،  در 
واقع  توجه  مورد  فناوری ها  این  تحریک کننده 
شده اند. فناوری همیشه مسئله ای اجتماعی بوده 
است و وقتی فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در 

نهادهای اصلی جامعه و زندگی روزمره استقرار 
مؤثری  اهرم های  و  سکوها  به  تبدیل  می یابند، 
سبک های  می شوند.  اجتماعی  تغییرات  برای 
ارزش ها  و  زندگی، سازمان ها، سیاست گذاری ها 
نیز در اثر این تغییرات، دستخوش تحول خواهند 
شد. شاخصی که جوامع دانایی پیشرفته را از دیگر 
جوامع متمایز می کند سرعت تولید و نیز توان 
انبوه و کاربرد انبوه دانش است؛ بنابراین تمدن 
انسانی مبتنی بر دانش، با سرعت و حجم خاصی 
از توسعه دانش آغاز می شود و از نتایج انباشته 
مصرف  به  را  آن ها  و  می کند  تغذیه  فرایند  آن 

می رساند. )نقیب السادات و همکاران، 1393(
6. نقش رسانه در جامعه دانش محور

آن  تداوم  که  است  فراگیر  فرایند  یک  آموزش، 
تمامی حیات انسانی را در بر می گیرد و از این رو 
نه  و  دارد  وجود  معین  زمانی  نه  آموزش  برای 

مکانی مشخص. )مهدی زاده، 1391(
شایسته  اعضایی  به عنوان  را  انسان ها  آموزش، 
برای جامعه و فرهنگ، جامعه پذیر می کند و در 
عین حال، از طریق تولید دانش های نو، جوامع و 
عملکرد  دو  این  می سازد.  متحول  را  فرهنگ ها 
آموزش، روابط درونی پیچیده ای دارند. آموزش 
موجود  دانش های  شناخت  مستلزم  نوآورانه، 
و  دانش  کردن  درونی  جامعه پذیری،  و  است 
معرفت فراگیر را ایجاد می کند. )نقیب السادات و 

همکاران، 1393(
در مجموع بر اساس نظرات روان شناسان تربیتی 
برجسته ای -از جمله: آشمن )1997(، پیتمن–

 ،)1996( استرلینگ  و  مارتین   ،)1985( گلز 
 )1999( مینارت  و  بوکارتز   ،)1993( استامپ 
محیط های  ویژگی های   -)1999( بوکارتز  و 
از:  عبارت اند  رسانه ای(  )آموزشی  غیررسمی 

)کارشکی، 1387(
1. فرایند آموزش فعال، ارادی، خود کاوشگر، خود 
تعیین گر، پایان باز، غیرمداخله ای، لذت بخش و 

کاوشگرانه است. 
2. یادگیرندگان چند فرایند خودتنظیمی1 )مانند 
خود آغازگری و خود نظارتی پیشرفتشان( را 

به خودی خود به کار می گیرند.
و  تقویت  باعث  خودتنظیمی  فرایندهای   .3

1 . Self-reguating

تمدن انسانی مبتنی  �
بر دانش، با سرعت 

و حجم خاصی از 
توسعه دانش آغاز 
می شود و از نتایج 
انباشته آن فرایند 

تغذیه می کند و 
آن ها را به مصرف 

می رساند.
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انگیزش  و  می شود  درونی  انگیزش  پیدایش 
درونی متقابالً خودتنظیمی را تسهیل می کند.

قرار  اجتماعی  بافت  در  آموزش ها  این گونه   .4
می گیرد و با نشانه های اجتماعی پیوند زیادی 
دارد. یادگیرندگان را در فعالیت های مشارکتی 
اجتماعی  فعالیت های  این  می کند.  مشغول 
محور  یادگیرنده  و  بوده  آزاد  ساختار  دارای 

هستند.

5. موقعیت های یادگیری دارای اهداف، مواد یا 
موقعیت هایی است که خیلی حساس به بافت 

هستند.
6. تجربه یادگیری کیفی است تا کّمی، فرایند 
محور است تا فرآورده محور، ترکیبی است تا 

تحلیلی.
خود  شتاب زده،  ماهیتاً  زمــان  تخصیص   .7

برنامه ریزی  شده است.
8. حتی زمانی که نوعی برنامه وجود دارد، این 
برنامه منعطف است و به ساختار غیرخطی و از 

پایین به باال اهمیت می دهد.
یا  فردی  آزمون  به  ضرورتی  و  اجبار  هیچ   .9
عوض  در  اما  ندارد؛  وجود  روشن  ارزشیابی 
یا  تراکمی  کلی،  غیررسمی،  ارزشیابی  نوعی 

خودارزیابی مبتنی بر بازخورد وجود دارد.
جامعه دانش محور، مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش 
دائمی و مادام العمر برای مخاطبان است. اشاعه 
جامعه،  علمی  سواد  متوسط  افزایش  و  دانش 
توسعه  مسیر  پیمودن  در  تعیین کننده  راهبرد 
از منظر  بر دانش است. آموزش  انسانی مبتنی 

این  امروزه  بود.  دانش  کسب  معنای  به  سنتی 
معنا به فراگیری مهارت های الزم برای عضویت 
شناختی  قوای  رشد  و  دانش  تولید  جامعه،  در 
از  یکی  آمــوزش  بنابراین  است؛  تحول یافته 
است.  دانش محور  جامعه  اصلی  فرایندهای 
رایانه ای،  و  ارتباطی  اطالعاتی،  فناوری های 
ابزارهای جدیدی را برای تسهیل آموزش فراهم 
مطالعه  به  نو،  فرصت های  فهم  برای  آورده انــد. 
برای  فنی  طرح های  و  نوین  آموزشی  الگوهای 
از  روزافزون  استفاده  داریم.  نیاز  آموزش  تأمین 
از  دقیق تری  فهم  آموزش،  تأمین  برای  فناوری 
و  )نقیب السادات  می طلبد.  را  آموزش  ماهیت 

همکاران، 1393(
نتیجه گیری

با توجه به پیشرفت های سریع و دائمی تکنولوژیک 
نظام آموزش و یادگیری، بخش عمده و عظیمی 
محدودیت های  با  وجوه  همه  در  آمــوزش  از 
بهره گیری  این رو  از  است.  روبه رو شده  بسیاری 
از نقش ها و کارکردهای رسانه ملی مکمل نظام 
آموزش و یادگیری تلقی می شود، با این برتری که 
محدودیت زمان و مکان را نخواهد داشت. تحقق 
جامعه دانایی محور وابستگی تام به کاهش شکاف 
دانایی دارد. کاهش شکاف دانایی خود ریشه در 

آموزش دارد.
از طرفی از آنجایی که مهارت های هدف گزینی، 
و  کمک طلبی  ارزشیابی،  نظارت،  برنامه ریزی، 
یادگیری  راهبردهای  مهم ترین  زمان  مدیریت 
برای یادگیرندگان است. این راهبردها و مهارت ها 
از جمله مهارت های مورد نیاز برای یادگیری بهتر، 
از طریق رسانه ها تقویت می گردند؛ بنابراین بین 
آموزش رسانه ای و جامعه دانش محور تناسب و 
جهت  منظور  همین  به  است.  فراوان  سنخیت 
گسترش دانش در جامعه، بررسی و استفاده از 
ابعاد  به  توجه  و  رسانه ها  آموزشی  قابلیت های 
باید  آموزش  است.  ضروری  آن ها  روانشناسی 
توانایی های افراد را پرورش دهد تا در دوره های 
مختلف زندگی، دوره های آموزشی خود را تغییر 
دهند و بدین طریق از عهده تغییرات اقتصادی و 

اجتماعی برآیند.
منابع:

بر  تأکید  با  روان شناسی رسانه؛  بررسی کتاب:  1. خالصه 
تلویزیون، کودک و نوجوان، نگارش، گردآوري و ترجمه 
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آموزش یکی از  �
فرایندهای اصلی 

جامعه دانش محور 
است. فناوری های 

اطالعاتی، ارتباطی 
و رایانه ای، ابزارهای 

جدیدی را برای 
تسهیل آموزش 
فراهم آورده اند. 
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