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مقدمهایبرمفهومواهمیتارتباطاتجمعی 
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 14فروردین 95

* پیشینه و گرايشهای پژوهش در ارتباطات جمعی
* تبلیغات سیاسی
* پژوهشهای اثر رسانهها
* ارتباطات سیاسی و بینالملل
* پژوهشهای افکار عمومی
* مخاطبشناسی (شناخت مخاطبان ،انواع و دسته بندی مخاطبان ،رابطه مخاطبان و رسانهها)
* نقش رسانهها در جامعه
* مالکیت و کنترل رسانهها
* نگاهی اجمالی به فلسفه رسانه و ارتباطات جمعی 
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 21فروردین 95

وسایلارتباطجمعی 
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 28فروردین 95

* چاپ و نشر (کتاب؛ قديمیترين وسیله ارتباط جمعی ،روزنامهها و مجالت :مروری بر تحوالت و آينده چاپ و نشر
مکتوب)
* عکس و تحوالت رسانهای جديد
* راديو ،منشا تحوالت وسايل ارتباط جمعی
* صنعت سینما و تلويزيون
* فناوریهای ماهوارهای
* فناوریهای چندرسانهای و رسانههای جديد
* موبايل؛ رسانه فراگیر و همراه
* آينده وسايل ارتباط جمعی

* بررسی تحوالت تاريخی و روندها
* تعاريف ارتباطات جمعی
* بررسی ديدگاهها پیرامون مفاهیم ارتباط و اطالع
* انواع ارتباط
* پیشینه و اهمیت تحصیالت آکادمیک در ارتباطات جمعی و تاملی بر رشتههای دانشگاهی موجود در دنیا
جامعهشناسی ،مردمشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ...

* آشنايی با علم ارتباطات و تفاوت آن با
* آشنايی با مبانی ،مبادی و فضای پديدآمدن علوم ارتباطات
پیشگامانارتباطاتجمعی 
* شناخت انديشمندان اولیه و بنیانگذاران علم ارتباطات
* مروری بر افکار و انديشههای ارتباطی فرديناند تونیس ،ديويد رايزمن ،مارشال مک لوهان
مدلهایارتباطی 

* تعريف و تمايز مدل و نظريه 
* مدلهای خطی ارتباط جمعی
* انواع مدلهای استفاده شده در علوم ارتباطات
* مدلهای اولیه (مدلهای ارتباطات انسانی (ارتباطات شخصی) ،مدلهای ارتباطات گروهی ،مدلهای ارتباطات جمعی)
* عناصر و مفاهیم مدل السول و مدل شانون و ويور

1

مروریبرپژوهشهایارتباطاتجمعی 
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 4اردیبهشت 1394

9
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رسانهای 

سیرتحولدرنظریههایارتباطیوشناختمکاتبنظریدرمطالعاتارتباطیو
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 18اردیبهشت 1394

* بررسی دورههای تحول در نظريههای ارتباطات (دورههای تأثیر مطلق ،تأثیرات محدود ،و اثر متعادل و )...
* نظرية هنجاری رسانه (چهار نظريه مطبوعات ،مککوئل و )...
* نظريه ساختارگرايی و نشانه شناسی
* نظريه تعامل گرايی و ساختيابی
* آشنايی با مطالعات انتقادی در ارتباطات (نظريه فمینیستی رسانه ،نظريه اقتصاد سیاسی ،جامعه تودهوار ،مارکسیم
سنتی ،صنعت فرهنگ و مطالعات پسااستعماری ،مکتب فرانکفورت ،نظرية مطالعات فرهنگی بیرمنگام ،نظرية
پُستمدرنیسم و نظرية رسانههای جديد)
* بررسی مفهوم جامعه پساصنعتی ،جامعه اطالعاتی ،جامعه معرفتی و  ...
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 25اردیبهشت 1394

12

 1خرداد 1394

نقشوکارکردارتباطجمعی
* شرايط اجتماعی ارتباطات معاصر (از ارتباطات سنتی تا ارتباطات مدرن)
* ارتباطات و پديدههای جمعی (انبوه خلق ،عامه يا همگان ،توده)
* ابعاد تغییر جوامع در دنیای مدرن
* کارکردهای رسانههای جمعی (ديدگاه السو ،چارلز رايت ،مک کوايل ،روژه کلوس ،معتمدنژاد و موالنا :نقشهای آموزش،
نظارت ،سرگرمی ،انتقال فرهنگی و )...
* بررسی سه کارکرد مهم رسانههای مدرن (کارکرد خبری ،پخش آگهی تجاری،کارکرد روابط عمومی و تولید رضايت)

نظریههایتاثیردرارتباطجمعی (مروری بر نظريههای هماهنگی شناختی و ارتباط جمعی ،تعادل از هايدر ،تقارن از

نیوکامب ،همخوانی از آزگود ،نقش دروازهبانان رسانه ،نظريه ناهماهنگی شناختی فستینگر ،مواجهه گزينشی و توجه
گزينشی ،نظريههای اقناع ،پیامهای يک طرفه و دوطرفه ،اعتبار منبع ،اثر خفته ،تلقیح ،شرطی شدن نگرشها ،برجسته
سازی و )...
روشهایمتداولدرپژوهشارتباطاتجمعی 
مروریبر 
* مروری بر شیوههای استفاده از روشهای کمی (پیمايش ،تحلیل محتوای کمی و  )...کیفی و تفسیری (تحلیل محتوای
کیفی ،تحلیل گفتمان ،تحلیل نشانهشناسی ،پديدارشناسی ،پژوهشهای طولی (پانل) ،مصاحبه متمرکز برگروه ،مصاحبه
عمیق ،مردم نگاری و  )...برای انجام پژوهش در حوزه ارتباطات جمعی
* آشنايی با شیوههای انتخاب روش تحقیق برای موضوعات پژوهشی در ارتباطات جمعی
نتیجهگیری از مباحث ارائه شده و رفع اشکال

شیوه ارزیابی:
 -1امتحان پايان نیمسال 12 :نمره (امتحان کتبی بر اساس مباحث ارائه شده در کالس و منابع اصلی)
 -2کار عملی 6 :نمره (انجام احسن خالصه کتاب بر اساس دستورالعمل و ارائه آن به صورت کنفرانس در کالس)
 -3حضور مؤثر در بحثهای مرتبط با موضوعات در کالس 2 :نمره
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