




شبكه و رسانه هاي نوين





آيا معني شبكه را مي دانيد؟



شبكه چيست؟



لطفا تعريف خود را از شبكه روي يك تكه كاغذ  
.بنويسيد



تحقيق دكتر محسنيان راد در كتاب ارتباط شناسي
آيا معني كلمه طاغوتي را مي دانيد؟



معني اين واژه چيست؟

شاه دوست•
مرتبط با رژيم گذشته•
پولدار•
اشرافي•
بدجنس•
بد طينت•



معني فرهنگ لغت
.بت، جادوگر، ساحر، باطل، سركش: طاغوت



آيا معني شبكه را مي دانيد؟



؟چيست شبكه



:فرهنگ معين•
هر چيز سوراخ سوراخ، پنجره و روزنه سوراخ سوراخ، تور  

.ماهيگيري
:فرهنگ دهخدا•
اين اصطالح براي خطوط متعدد و كثير و متقاطع تلفن و يا راه   

آهن و تلگراف و لوله هاي آبي كه در ناحيتي محدود يا وسيع  
چند موسسه يا دستگاه وابسته به هم  . نصب شده باشد به كار رود

شبكه  –را گويند كه در يك رشته كار كنند، مثل شبكه بانكي 
تلفني



•Net work شبكه توري، شبكه ارتباطي، وابسته به شبكه



در ارتباطات net workتعريف

)مانوئل كاستلز(•
شبكه مجموعه اي از نقاط اتصال يا گره هاي به هم پيوسته مي باشد، 

.به عبارتي شبكه مجموعه اي از اتصاالت ميان اجزاء يك واحد است



شبكه ها، ريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي دهند .1
گسترش آنها تغييرات چشمگيري در عمليات و نتايج فرآيندهاي  

.توليد، تجربه قدرت و فرهنگ ايجاد مي كند





شبكه ها ساختارهاي باز هستند و مي توانند بدون هيچ  . 2
.محدوديتي گسترش يابند



.در شبكه قدرت جريان ها از جريان هاي قدرت پيشي مي گيرند. 3



ويكي پديا

شبكه عبارتست از مجموعه يا سيستم درون پيوندي انساني يا 
فيزيكي كه دسترسي به قابليت يا توانايي خاصي را در محدوده اي  

از مكان و زمان فراهم مي كند و در حالت مطلوب محدوديت 
.زماني و مكاني ندارد

شبكه اجتماعي ساختاري اجتماعي است كه از گروه هايي كه  
عموما فردي يا سازماني هستند تشكيل شده كه توسط يك يا  

.چند نوع خاص از وابستگي به هم متصل هستند



ساختار هاي شبكه اي تشكيل شده از راس ها و يال ها



راس ها بازيگران فردي درون شبكه ها هستند و يال ها روابط  
.ميان اين بازيگران

انواع زيادي از اين يال ها مي توانند ميان راس ها وجود داشته  
.باشند



انواع رابطه
دوستي•
تجاري•
فاميلي•
قومي•
مالي•
الكترونيكي•
همساني•
ناهمگوني•



انواع اشكال و ساختار شبكه ها

Bus networkشبكه هاي خطي 1.

 Ring networkشبكه هاي حلقوي2.

 Star networkشبكه هاي ستاره اي3.

Extended star networkشبكه هاي ستاره اي بسط يافته 4.

Hierarchical networkشبكه هاي هرمي 5.

  Mesh networkشبكه هاي توري6.

  



Bus networkتوپولوژي شبكه خطي 
مجموعه راس ها از طريق يك خط ارتباطي مشترك كه معموال  

Bus خوانده مي شود به هم متصل هستند.
است يعني راس ها  Passiveدر اين شبكه در واقع  يك شبكه 

.تنها به سيگنال گوش مي دهند و وظيفه انتقال سيگنال را ندارند
در شبكه هاي خطي افزودن راس جديد به شبكه كاري آسان 

.است



Ring networkتوپولوژي شبكه حلقوي

راس ها به صورت دايره اي به هم متصل هستند در اين توپولوژي  
.انتهاي پاياني وجود ندارد

.هر راس به صورت يك تكرار يا تقويت كننده عمل مي نمايد
.پس خرابي يا اختالل در يك راس به تمام شبكه اثر مي گذارد



 Star networkتوپولوژي شبكه ستاره اي

همه راس ها به يك راس مركزي به نام هاب متصل مي شوند اين  
شبكه مديريت و منابع متمركز دارد اگر راس مركزي خراب و يا 

مختل شود كل شبكه ناتوان مي گردد  ولي خرابي راس هاي  
.محيطي اثري بر بقيه ندارد



Extended starتوپولوژی شبکه ستاره ای بسط يافته

هر گره پيرامونی به صورت يک  هاب فرعی عمل کرده و 
.خود به گره های ديگری متصل می شود



Hierarchicalتوپولوژی شبکه هرمی  

در اين شبکه ارزش مکانی وجود دارد و گره های بااليی 
نسبت به طبقات پايين تر ارزش مکانی متفاوتی را دارا می 

.باشد



Mesh networkشبكه توري
هر راس به صورت مستقل عمل مي كند بدون توجه به اينكه به  

اگر بخشي از شبكه به صورت . بخش هاي ديگر شبكه متصل است
مستقيم از طريق يك گروه قابل دسترسي نباشد اين شبكه از  

مسيرهاي ديگر تالش مي نمايد تا به گروه مورد نظر مسيري را  
.بيابد



هاي آن مستقيما به هم متصل باشند به گره شبكه اي كه تمام •
 Fully connected networkيا متصل نام شبكه اي كامال 

.ناميده مي شود



منابع قدرت در شبكه ها



1-Net work power

2-Net working  power

3-Net worked power

4-Net work making power



1 .Network power قدرت شبكه اي

قدرت پروتكل هاي ارتباطي شبكه اي است براي برقراري ارتباط  
.بين راس هاي متفاوت با هم



2 .power Networking  بنديقدرت شبكه

از  –تعيين مي كند چه كسي يا چه چيزي در شبكه وارد شود 
.طريق دروازه باني



3 .Networked power  شدهقدرت شبكه اي

يعني  . تسلط گروه هاي خاص بر ساير گروه ها در شبكه است
مديريتي و سردبيريقدرت 





4 .Network making power قدرت شبكه سازي

.شبكه جديد استظرفيت ايجاد و برنامه ريزي يك 





رسانه چيست؟



:فرهنگ معين
حسرت، افسوس و تاسف

:فرهنگ دهخدا
افسوس، تحسر و حسرت



:ناصرخسرو
پدرت و برادرت و فرزند و مادر
شدستند ناچيز و گشته فسانه

تو پنجاه سال از پس مرگ ايشان
رسانهفسانه شنيدي و خوردي 



:ويكي پديا
.به معني رساندن است Mediaرسانه يا 

انسان يا حيوان توسط برخي از اعضاي وجودي خود قادر است تا  
تغييرات محيط اطراف خود را متوجه شود و سپس تصميم الزم را 

:اين اعضا عبارتند از. بگيرد
چشم
بيني
گوش
پوست

زبان
.مي گويند Mediaبه هريك از اين اعضا رسانه يا 

» ابزار رسانه«هر ابزاري كه موجب تاثير در اعضاء فوق الذكر شود 
.شناخته مي شود



:فرهنگ هزاره
Media : وسايل ارتباط جمعي)ي گروهي(رسانه ها ،



برخي از ابزار رسانه ها
عكس

تلويزيون
منبر

اينترنت
راديو
كتاب

روزنامه
سينما و فيلم

تغييرات محيط اطراف خود را  % 90طبق تحقيقات انجام شده انسان 
.توسط چشم و يا گوش متوجه مي گردد



كنش هاي اساسي
از بين نيازهاي متعدد انساني چهار دسته اساسي از كنش ها 

.شناخته شده اند كه از وظايف مهم رسانه ها هستند
سرگرمي و تفريح   -1
آگاهي و دانستن از جهان هستي -2
ارتباط اجتماعي -3
هويت شخصي و تعريف خود -4
)مقايسه تجربه و ديدگاه خود با ديگران( 



رسانه هاي مدرن و روش هاي مدرن در رسانه هاي سنتي



ارتباط چند رسانه اي  
استفاده از ابزار رسانه اي مختلف جهت انتقال بهتر پيام

شنيداريمتن

تعاملي    تصوير ثابت

پويا نماييفيلم و ويدئو



چند رسانه اي خطي

محتوا در يك ترتيب از پيش تعيين شده به صورت خودكار و يا با  
.فرمان مخاطب اجرا مي شود

Slide Show
.اين نمايش خطي داراي آغاز و پايان مشخص است



چند رسانه اي غير خطي

امكان حركت روي محتواي چند رسانه اي به هر ترتيبي به طور 
ممكن است يك آغاز و چند پايان وجود داشته . دلخواه وجود دارد

  navigationباشد و يا حتي پايان وجود نداشته باشد امكان ناوبري 
.در اختيار مخاطب مي باشد و هيچ بن بستي وجود ندارد



Interactiveچند رسانه اي محاوره اي 

. كاربر مي تواند با استفاده از كنترل هاي ناوبري در محاوره باشد 
.سوال كند و يا پاسخ ارائه دهد و منتظر نتيجه نهايي بماند



ارتباط دو سويه

امكان تعامل دو سويه با مخاطب وجود دارد كه مي تواند به صورت 
online  و ياoffline  باشد و يا تركيبي ازonline   وoffline  

.باشد



شماتيك شبكه ها در اعصار مختلف



عصر شکار



تمدن های اوليه



عصر انتقال



تمدن جهانی





وفاداری چيست؟



: وفا
سر بردن عهد و پيمانبه 

:وفادار
كسي كه در دوستي،  زناشويي، شراكت يا خدمت صادق و   

صميمي باشد
:وفاداري

در دوستي، زناشويي، شراكت يا خدمت به مردم صادق و صميمي   
بودن



مشتريانمفهوم جديد وفاداري 

تعهدي عميق براي خريد مجدد يا انتخاب مجدد محصول ايجاد •
يا خدمات يا ايده ها به طور مستمر در آينده

به رغم اينكه تاثيرات موقعيتي و تالش هاي بازاريابي رقبا به  •
صورت بالقوه نتواند باعث تغيير در رفتار مشتري شود



اصوال دو طرفه و مبتني بر همكاري استوفاداري 

سربيخوش بي مهرباني هر دو چه 
يك سر مهرباني دردسر بيكه 



ايجاد تعهد عميق براي خريد مجدد يا انتخاب مجدد يا مراجعه 
مجدد

و عاطفيذهني . 1
و حقيقيفيزيكي . 2



عاطفيبخش ذهني و   
مجدد بر اساس دريافت منافع عاطفي و احساسي خواهد مراجعه 

 .بود
محبتیدرس معلم ار بود زمزمه 

 رابه مکتب آورد طفل گريز پای جمعه 



کجا خوش است      آنجا که دل خوش است



) آندورفين(نوروترانسميترها عاطفي سبب ايجاد لذت و ترشح منافع 
.ميشوددر شبكه عصبي مخاطب 

»استموجودي لذت جو و رنج گريز انسان «     



براي ايجاد منافع ذهني و عاطفي مي بايست در مخاطب لذت پس 
.كردايجاد نمود و يا از رنج وي كم 



شودلذت از احساس بردن سود حاصل مي 

رنج از احساس ايجاد زيان حاصل مي گردد



بخش فيزيكي و حقيقي

ملموس به مخاطب و ايجاد ارتباط آن با  دادن امتياز : روش كار
.باشدميزان خريد يا مراجعه مي 

:مثال
مسافت پروازيهواپيماييخطوط 

ايدوره رسيدگي دندان پزشكي

محصولفه ااضاضافه حجم يا كاال 



هر صنفي مشتريان خاص خود را دارد پس بايد بر اساس 
مشتري بتواند  گيرد كه معيارهاي همان صنف امتيازات تعلق 

نمايدامتيازات را به مبالغ معادل پولي يا كااليي تبديل 
اين كار مي بايست از قبل جدولي طراحي گردد كه به آن راي ب

.گويندمي ) Loyalty table(جدول وفاداري 
جدول مي بايست از ابتدا براي مشتري مشخص باشد تا براي  اين 

.نمايدتغيير رفتار انگيزه ايجاد 



؟رفتار چيست

رفتار  . افراد انجام مي دهند يا بيان مي كنند رفتار نام داردآنچه 
.گيرداعمال فرد را در بر مي 



.ايدفردي خشمگين است، رفتار آن فرد را شناسايي نكرده بگوييد اگر 

اگر بتوانيد آنچه را كه فرد هنگام خشم انجام مي دهد را شناسايي  
.ايدرفتار را تعريف كرده  كنيد 



استرفتار قابل اندازه گيري 

رفتاروقوع دفعات -1

شروعتداوم رفتار از لحظه -2

شدت رفتار-3



رفتار قابل مشاهده، توصيف و ثبت است



فيزيكيبر محيط اثر 

ديگراثر بر افراد 

شخصاثر بر خود 

.دارداست و تاثيرات سه گانه فوق را نوعي رفتار خريد 

.محيط فيزيكي يا اجتماعي اثر مي گذاردبر رفتار 



براي تقويت رفتار خريد
و شيوه هاي رفتار مطلوب  از شيوه هاي ايجاد و افزايش مي بايست 

.نموداستفاده رفتار نامطلوب كاهش 



مطلوبروش هاي ايجاد و افزايش رفتار 

   Differential Reinforcementتقويت افتراقي  . 1
به منظور افزايش وقوع رفتار مطلوب و  "تقويت و خاموشي"كاربرد 

.نامطلوبكاهش رفتارهاي 



مشتري فروشگاه هر زمان وارد مغازه مي شود بالفاصله از   xخانم •
شكايت مي نمايد كه اكثر  .... كيفيت نامطلوب محصوالت، گراني و

فروشندگان هميشه او را دلداري مي دهند ولي . آنها نابجا هستند
.هر بار شكايت ها افزوده مي شود



دستورالعمل 
هرگاه وي    -به او چيز مثبتي بگوييد  xدر بدو مواجهه با خانم 
وي توجه لبخند زده و با خوشرويي به به او چيز مثبتي مي گويد 

.كنيد
.كنيدهرگاه شكايت نامربوطي مي نمايد سكوت 

پيامدپاسخ  پيشايند  
.پاسخ درست پيامد درست در پي دارد



تقويت افتراقي
اين امر موجب شود و  هر بار رفتار مطلوب رخ مي دهد تقويت 
.گرددافزايش احتمال بعدي رفتار مطلوب مي 

.رفتارهاي نامطلوب تقويت نمي شود



قصد داريد رفتار مطلوب را افزايش دهيد؟آيا -1
اين رفتار تا كنون چند بار رخ داده؟ -2
آيا به تقويت كننده مناسبي دسترسي داريد؟-3

نماييم؟چه زماني از تقويت افتراقي استفاده مي 



  Differential Negative Enforcementsتقويت افتراقی منفی

خريدار قسطی فروشگاه در هر بار که برگه های  Yآقای 
بازپرداخت اقساط برايش ارسال می شد بهانه ای از روش ارسال 

و يا ساير بهانه های نامربوط می گرفت و با خشم با رئيس 
فروشگاه تماس گرفته پس از داد و فرياد گوشی تلفن را کوبيده و  

.کردتهديد می کرد که ديگر قسط ها را پرداخت نخواهد 



پيامدپاسخ  پيشايند  

عدم پرداخت             Yطغيان آقاي بض                قارسال 



دستورالعمل
طغيان نمي كرد و   Yفراهم كردن تقويت كننده براي وقتي كه آقاي -1

 Yيا در تماس بعدي مسئول فروشگاه با آقاي 
ارسال دستور العملي مبني بر اينكه در صورت تاخير در پرداخت،  -2

.شدجرايمي به كل مبلغ قابل پرداخت اضافه خواهد 



تقويت افتراقی منفی
رفتار مطلوب تقويت می شود و برای رفتار نا مطلوب  

.جرايمی در نظر گرفته می شود



خريد و هر بار افزايش در  هربار در تقويت افتراقي رفتار خريد  
.شودحجم خريد توسط جوايز و يا هدايايي تقويت مي 

تقويت افتراقي منفي رفتار خريددر 
.شودافزايش فواصل خريد سبب حذف امتيازات مي 



Shapingشكل دهي 
شكل دهي در گسترش رفتار هدفي استفاده مي شود كه فرد در  از 

حال حاضر بروز نمي دهد
مثال

وقتي نوزاد شروع به توليد اصوات و كلمات ناقص مي نمايد هر  
زمان كه اصوات شبيه به كلمات واقعي هستند با توجه و يا نوازش 

توسط پدر و مادر تقويت مي شوند 



 
از شكل دهي استفاده كرد تا موش هاي   1938اسكينر 

دهندآزمايشگاهي اعمال خاصي را انجام 

به سمت اهرم حركت مي كند      تقويتموش  -1
موش روبروي اهرم قرار مي گيرد      تقويت-2
موش به اهرم نزديك مي شود           تقويت-3
موش با پنجه اش اهرم را حركت مي دهد      تقويت-4
موش اهرم را فشار مي دهد               پاداش-5



در شكل دهي رفتار خريد
هر رفتاري كه با رفتار خريد شباهت دارد تقويت مي گردد

مشتري در هنگام عبور به داخل مغازه نظر مي افكند-1
ويترين توقف مي نمايدمقابل مشتري -2
مشتري به داخل فروشگاه وارد مي شود-3
مشتري محصوالت را وارسي مي نمايد-4
مشتري سواالتي را از فروشنده مي نمايد-5
مشتري محصول را نمي خرد  -6
مشتري مراجعت مي نمايد-7
مشتري محصول را مي خرد-8



شكل دهي زماني مناسب است كه هدف گسترش رفتاري باشد كه  
.دهدشخص حتي بطور اتفاقي بروز مي 



شيوه های آموزش مهارت های رفتاری



الگو دهي-1
آموزش-2
تمرين-3



 
الگو دهي-1

ياد گيرنده رفتار الگو را  . رفتار صحيح به يادگيرنده نشان داده مي شود
كندمشاهده و سپس تقليد مي 

 
براي موفقيت روش الگو دهي ، الگو مي بايست جذابيت و مهارت الزم 

را براي اين كار داشته باشد
 
 



 
آموزش-2

رفتار مناسب به ياد گيرنده توضيح داده مي شود
براي موفقيت آموزش مي بايد اختصاصي باشد و دقيقا رفتارهايي  

توضيح داده شود كه از ياد گيرنده انتظار آن مي رود
قابل فهم باشد

آموزش دهنده معتبر باشد
موضوع توجه نمايدبه در زماني ارائه شود كه آموزش گيرنده 



 
تمرين-3

تمرين فرصتي است براي يادگيرنده كه رفتار را اجرا و تمرين نمايد
رفتار بايد در بافت مناسب تمرين شود

تمرين بايد جوري برنامه ريزي شود كه موفقيت آميز باشد
تمرين رفتار بايد توان تقويت شدن داشته باشد

تهيه غذادستورالعمل 





پايان
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