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 مقدمه

مردم و خدمات  انیم یارتباط پل دیگربیانبهاست.  یروابط عموم هایفعالیت یارتباط، محور اساس درواقع

و  هارتباط با قشرهای گوناگون جامع درگرو یعموم روابط تیاساس، موفق نیشود. بر امی هر سازمان محسوب

 .آن پرداختهای به شناخت ارتباط و گونه دیدر ابتدا باباشد. لذا می کارکنان سازمان نیهمچن

 ارتباط مفهوم

 زی،یبه چ زییچ وندیپ ،یو بستگ یوستگیربط دادن، بستن عالقه، پ یبه معان یفارسهای ارتباط در فرهنگ

از  یگوناگون میو فرانسه است که مفاه یسیانگل لغت نیگزیاتصال و رابطه آمده است، اما در علوم ارتباطات، جا

و اشتراك فکری و  یاجتماع یوستگیپ جادیا ها،یو آگاهها شهیاند Communicationانتقال و انتشار  لیقب

. انددادهارائه  یفیاز دانشمندان و متخصصان امر برای ارتباط تعر کیهر  .گیردیبرم در را یهمکاری عموم

شخص  کیاز  یانسان رفتارهای عات و افکار وو همکارانش، ارتباط عبارت از فن انتقال اطال امری نیادو ازنظر

 ،ییچشا ،ییایبو ،یینایحواس پنجگانه )ب قیاز طر گرید شخص کیاز ما با  هرکدامباشد. می گریبه شخص د

 قیطر نیبد م،یآورمی لبخند بر لب کهیهنگام. میبرقراری ارتباط هست حال ( دائم درییو شنوا ییبساوا

احساس  شگرینما یرخبهصبحاز ما در موقع گفتن  کیصدای هر  نیطن ای میکنمی را منتقل دوستانه احساس

 نوشتن به کار ایبرای صحبت کردن و  که ما یباشد و باالخره کلماتمی اریبس یخوشحال ای یما از ناراحت

 هستند. گرییگروه د ای شخص ما به شهیعامل انتقال احساس و اند م،یبرمی

صحبت از ارتباط، منظور  هنگام، کندمی فیتعر گونهینا، ارتباط را یجمعباطارت قاتیتحق المللیینبانجمن 

های تلفن، تلگراف، کابلدور )ارتباطات راه  ها،ونیزیتلو ،وهایراد ها،کتاب ها،مجله ها،هینشر ها،روزنامه

 و لیکه وسارا  یکاالها و خدمات مختلف عیو توز دیتول یارتباط چگونگ نیهمچن و پست است. (ییایردریز

را در  هاآنو آثار  جینتا وها امیمربوط به محتوا پهای و مطالعات و پژوهش دارندعهدهفوق به  هایفعالیت

 (42ص  ،3131، معتمد نژاد) .گیردبرمی

، احساسات و اتینظر افکار، چند نفر به تبادل ایآن دو  یدانست که ط دوطرفه یانیجر توانمی ارتباط را

امر  نیاست به انجام ا کسانی هاآنبرای همه  شیمعنا کههایی امیبه کار بردن پ قیزند و از طرپردامی قیحقا
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در اطالعات،  رندهیساختن گ میبرای سه امیفرستنده پ را کوشش آگاهانه ارتباط کههنگامیورزند. می مبادرت

خود را  یاساس و یاصل تیاهم رندهیفرستنده و گ یتفاهم و هماهنگ مسئله، میدانمی شانیفکرها طرز و دیعقا

 (2، ص 3133صبری، ) .آوردمی به دست

 کی صورتبهخود را  مفهوم ، منظور ورندهیکه گ فتدیچند نفر اتفاق ب ایدو  نیتواند بمی یارتباط هنگام

از آن نماد  زین امیپ کنندهدریافتو  انتقال دهد مخاطب و به ببخشد یوجود خارج یرکالمیو غ ینماد کالم

 ینماد. معن گرییو د یدو عنصر جداگانه وجود دارد. نخست معن نجای. در اکند افتیرا در ین مفهوم و معنهما

 یرکالمیغ ای یکالم صورتبهنماد است که  نی، استین انتقالقابلبرقرارکننده ارتباط وجود دارد و  ذهن در

. دینمامی کند و به ذهن خود منتقلمی افتیدر از حواس یکی قینماد را از طر نیشود. مخاطب، امی منتقل

را به آن نماد  امیفرستنده پ یبه ذهن خود متبادر کند و همان معن رای همان معن دیبا امیپ رندهیمخاطب و گ

 نسبت دهد.

شوند تا منظور و می گرفته هستند که در عمل ارتباط به کار ینمادها و عالمات ترینمهماز  یکیکلمات 

و  نیاگرچه بهتر ستند،ین امینماد برای انتقال پ تنها اما کلمات؛ برسانند کنندهدریافته ب ندهیمفهوم را از گو

دانند که کلمات چه خوبی میبه، اندسفرکرده یکشورهای خارج به که کسانیهمههستند.  هاآن ترینمهم

 تنها وجود نداشته باشد،برای ارتباط  یکه اگر زبان مشترک اندکردهتجربه  هاآندارند.  ارتباط در امر ینقش

انتقال  یداشت ول انیرا ب یجزئ و پاافتادهپیش اریمقاصد بسها تالش ریبا حرکات چهره و دست و سا توانمی

 (.313-311، 3121قاضی،  میر سعید) .ممکن نخواهد بود عمالً، تجارب و مقاصد، میمفاه

جمع، معانی متفاوتی را  صورتبه «اطاتارتب»مفرد و کلمه  طوربه «ارتباط»اغلب متخصصان برای کلمه 

 کنند.می بیان

 مخاطب منتقل کیبه  منشأ کیاز  امیپ یکآناست که ضمن  یانیمفرد، به معنای جر طوربهکلمه ارتباط 

 فرد است. کیمطلب برای  یک نایب یچگونگ گفت ارتباط شامل توانمیتر سادهگردد و به زبان می

روزنامه،  کیلحاظ  نی. از اشودمی اطالق یارتباطهای و روش لیبه وسا موالًمعجمع  صورتبهکلمه ارتباط 

چاپخانه، از انواع  کیو  برداریفیلم یکمپان کی ،یمطبوعات مؤسسه کی، یونیزیتلو ای ییویسازمان راد کی

 افکار و انتقال فهیکه وظ یلیو وسا ساتیگفت که اصطالح ارتباطات به تأس دیبا روند.می ارتباطات به شمار
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انتقال و  انیجر یبرای معرف شود و اصطالح ارتباطمی ، اختصاص دادهدارندعهدهو رفتارهای انسان را به  اخبار

 (.42-43ص  ،3131، معتمد نژادرود )می به کارها امیپ افتیدر

و متعلق به  تاس شدهبیان ارتباط را که تاکنون دربارههایی فیتعر نیاز بهتر یکیفوق های فیبه دنبال تعر 

 ی ارتباط را چنین تعریف کرده است.چارلز کول .میکنمی یو بررس نقل ،باشدمی ی،چارلز کول

و تمام مظاهر فکری و آید می آن به وجود وسیلهبهو  بر اساس یاست که روابط انسان یسمیارتباط مکان

ارتباط حالت چهره، رفتارها، حرکات،  کند. دایپ آن توسعه هیپا برزماندر مکان و  هاآنانتقال و حفظ  لیوسا

غلبه بر مکان و زمان  درراهاً ریکه اخ یلی، تلگراف، تلفن و تمام وساآهنراه چاپ، ها،صدا، کلمات، نوشته نیطن

 .گیردبرمی، همه را در اندشدهساخته

نصر وجود چند ع فیتعر نیا شود. درمی محسوب فیتعر ترینجامعکامل و ارتباط  در مورد یکول فیتعر

 آشکار خوبیبهدر جوامع معاصر  یارتباط لیوسا نقش ارتباط و دهیپد تیاهم هاآن وتحلیلتجزیهدارند که با 

 گردند:می

 یروابط انسان یاساس آن است که ارتباط را در مبنای فیتعر نیمهم موجود در ا شهیاند نینخست -3

 کند.می قلمداد

 عمالًبا استفاده از آن  یانسان است که روابط یخاص انیجر عنوانبهارتباط  یآن معرف گریمهم د شهیاند -4

 گردند.می برقرار

و  رهایعالمات، تصو )کلمات، سازی و مظهر نمادگذاریآن را  توانمی که گرییبه عنصر د فیتعر نیدر ا -1

 شود.می اشاره زین هاست،انسان نیو الزمه برقراری ارتباط ب دینام (مانند آن

و محتوای روابط  موضوع انتقال است که لهیگردد، وسمی مشاهده فیتعر نیعنصری که در ا نیآخر -2

 گر،یبه گروه د یاز گروه ای گریبه شخص د یشخص از را (آن ریو نظاها ، تجربهالتی)اطالعات، افکار، تما یانسان

 کند.می منتقل

رساند و می مرحله وجود به از حالت جوهررا  یگرفت که ارتباط، رابطه انسان جهینت توانمی فوق فیاز تعر

گفت که رابطه  دیبا دیگرعبارت؛ بهدهدمی یخیتار تیواقع و به آن آورددرمیاز حالت بالقوه به حالت بالفعل 

 دهیمشخصات و حدود آن آشکار نگرد ای ظاهرنشدهاست که هنوز  رییبا تصو عکس بدون ارتباط مانند یانسان
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 کیارتباط را  یکول ف،یتعر نیدر ا .ارتباط است سمیشود مکانمی دهیباال د فیتعر که در گریی. موضوع داست

که منشأ و ها گروه ایشخص، اشخاص های امیضمن آن پ معموالًداند که می یخاص انیو جر بیترک ای سمیمکان

 مرکز ایاز طرف فرد ( رقم، کلمه، صدا، ...های مخصوص )و عالمتها اغلب با نشانه. شوندمی دهیمنبع ارتباط نام

 کیگردند و با استفاده از می (تلگراف مورس رینظگذاری )نشانه(، هاپیام کنندهتهیه ایگر  ارتباطفرستنده )

و  رندهیمرکز گ ایفرد  کیاز طرف  افتیاز در پس شوند ومی پخش ایمنتقل  یشبکه ارتباط ایمجرا  ای لهیوس

 (.43-12 ص ،3131معتمد نژاد، گردند )می مخاطبان ارائه ایخاطب م نشانه و رمز به زبان عادی، به لیتبد

را  یارتباط لیوسا ارتباط و انواع توانمی ارتباط شناخته شدند، فیبا توجه به عناصری که در تعر

 قرار داد. موردمطالعه

 انواع ارتباط

 کنندهدریافتارتباط از نظر برقرارکننده و 

 شود:می میتقس ریزهای ، ارتباط به قسمتندهکندریافتنظر برقرارکننده و  از

 ارتباط انسان با مبدأ خلقت. 3

 ارتباط انسان با انسان .4

 وانی. ارتباط انسان با ح1

 با انسان وانی. ارتباط ح2

 وانیبا ح وانی. ارتباط ح2

 با انسان نیو ماش نی. ارتباط انسان با ماش2

 ارتباط از نظر نماد

 کرد: میبه دو گروه تقس توانمی شودمی که به کار گرفتهارتباط را از نظر نمادی 

 یارتباط کالم. 3

 .آیدیدرمخدمت ارتباط  در گفتاری اینوشتاری و  صورتبهنوع ارتباط کلمات که واحد زبان هستند  نیدر ا
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 یرکالمیارتباط غ. 4

است. نماد  دهیگرد برقراری رکالمیاز کلمات استفاده شود، ارتباط غ ریاز نمادی غ امیهرگاه برای انتقال پ

 صورتبهرا  یرکالمیباشد. عموماً ارتباط غ گرید نماد هر ای، رقص، زبان و ینقاش صورتبهتواند می یرکالمیغ

 کنند.می میتقس حرکات و زبان اءیزبان عالمات، زبان اش

 امیپ رندهیگ العملعکسانواع ارتباط با توجه به 

 شود:می بندیتقسیم ریبه انواع ز امیپ هرندیگ العملعکسارتباط به لحاظ 

 ی. ارتباط خط3

و سؤال داشته  حیتوض ر،یتفس حق انتخاب، نکهیدهد و مخاطب بدون امی فرمان ندهینوع ارتباط گو نیا در

 .آوردبرمیباشد، خواسته برقرارکننده ارتباط را 

 یقیو تشو یبیترغ ی. ارتباط خط4

دارد و می هم ارسال یبیترغ و یقیمطالب تشو ادییمقدار ز ام،یمراه با په امینوع ارتباط، فرستنده پ نیا در

 .دینمامی شهیاند رشیپذ ایبه انجام کار و  لیو متما قیرا تشو امیپ رندهیگ

 دوجانبه. ارتباط 1

گذارند. هر می انیدر م گریکدی خود را با میو فرستنده مطالب، منظورها و مفاه رندهینوع ارتباط، گ نیا در

 طرف مقابل را دارند. امیپ لیو تحل ریتفس انتخاب، و اظهارنظر، العملعکسارتباط، حق  نیاز طرف کی

 ی. ارتباط پر وجه2

 را مخاطب قرار گریهمدی رکالمیو غ یکالمهای امیو فرستنده با مجموعه پ رندهینوع ارتباط، گ نیا در

 افتیدر گریهمان موضوع از منابع د درباره کههستند  گرییدهای امیپ ریدهند. ضمناً هر دو تحت تأثمی

نوع ارتباط،  نیقرار دهند. در ا ریتحت تأث نهیرا در آن زم هاآن کنندمی یسع زین گریمنابع د یعنیکنند، می

 )میر سعید .ردیگمی انجام شترییب نشی، با آزادی اطالع و بامیاز پ رندهیگ ریو تفس لیانتخاب، تحل

 (311-312، ص 3121،یقاض
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 انواع ارتباط از نظر محتوا و کارکرد

 شود:می میتقس ریاز نظر محتوا و کارکرد ارتباط به انواع ز

 واسطهبیو  ی. ارتباط خصوص3

هر دو گروه  ای) رندهیگ امیو پ دهندهپیام انیم ماًیمستق امیآن، پ یکه ط رودررواست فوری و  یارتباط

 از: اندعبارت وع ارتباطن نیاهای یژگیشود. ومی ردوبدل (کوچک

 دهندهپیامو  رندهیگ امیپ جاییجابه. فرصت الف

 گریکدی حی. فرصت تصحب

 قی. ارتباط چهره به چهره و عمج

 امیبودن آثار پ رؤیتقابل .د

 یعموم ای جمعیارتباط. 4

های با گروه اینه جداگا طوربه به افرادی نه توانمیها آن قیاست که از طر ییاز نظر لغوی به معنای ابزارها

 لینوع وسا نیا کرد. امروزه ادیپ یدسترس کسانی طوربهاز مردم  رییخاص و همگون، بلکه به جماعت کث

 و...ها اعالن نما،یس ون،یزیتلو ،ویاز روزنامه، راد اندعبارت

 نوع ارتباط عبارت است از: نیاهای یژگیو

 ناآشنا و پراکنده رانیگ امی. پالف

 ریبازخورد با تأخ ای امی. بازگشت پب

 ادی. سرعت عمل زج

 امیپ ری. تکثد

 داریو ناپا ی. ارتباط سطحه

 . ارتباط نوشتاری1

 (.رهیروزنامه، کتاب و غ نامه، بندد )مانندمی قلم بر کاغذ نقش قیاست که در آن، اطالعات از طر یارتباط
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 نوشتاری ری. ارتباط غ2

 افراد مبادله انی( مرهیغ و تلفن ون،یزیتلو و،یاج )مانند رادامو قیاست که اطالعات و افکار از طر یارتباط

 شود.می

 ی. ارتباط مل2

و  ونیزیتلو و،یراد ری)نظ جمعیارتباط لیوسا قیاز طر میاطالعات و مفاه ها،امیاست که پ یارتباط

 شود.می کشور منتشر کی ییایمطبوعات( در چارچوب جغراف

 ی. ارتباط فرامل2

ها انسان انیم یکینزد موجب و نوردددرمیرا  ییایمرزهای جغراف ها،ماهواره قیکه از طر یو اطالعاتها امیپ

 (.رهیبدون مرز و غهای ونیزیو تلو ییاروپا ،ییایآس ونیزیشود )مانند تلومی نیبر روی کره زم

 ی. ارتباط کالم2

 (.رهیتلگراف و غ تلفن، ریود )نظشمی زبان و گفتار منتقل قیو افکار از طر اطالعاتنوع ارتباط،  نیا در

 یرکالمی. ارتباط غ3

 ریشود )نظمی منتقلها انسان انیگفتاری م ریو غ غیرزبانی صورتبه یو معان میاست که مفاه یارتباط

 .(رهیو غ لمیف ر،یعکس، تصو

 ی. ارتباط انسان2

 (.رهیغ وشود )مانند نامه، تلفن می ردوبدلدو انسان  انیکه م یمیو مفاه اطالعات

 ابزاری ای ینی. ارتباط ماش31

 ردوبدل نیماش ایدو ابزار  انیم نوع ارتباط، گردش اطالعات نیاست. در ا یدرست برعکس ارتباط انسان نیا

 (.ونیزیتلو صفحه ایانتقال اطالعات مخزن به بلندگو  ریشود )نظمی

 ی. ارتباط زمان33
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ندارد  یارزش چندان صورت، نیا ری. در غردیانجام گ نیمع در زمان دیاست که انتقال اطالعات با یارتباط

 خبری(.های )مانند گزارش

 یزمان ری. ارتباط غ34

معتبر  وستهیتواند پمی آن و اطالعات ستین یاست و محدود به زمان خاص یارتباط زمان برعکس درست

 باشد )مانند کتابخانه(.

 ی. ارتباط فرازمان31

و  دهیسازمانو  ریزیبرنامه و یبه امکانات گسترده فن امیپ افتیاطالعات و در نوع ارتباط، انتقال نیا در

 (.رهیفاکس و غ تلکس،، ونیزیتلو و،یدارد )مانند راد ازیبودجه و پرسنل و ... ن زین

 غیرسازمانی. ارتباط 32

و ها )مانند نامه ندارد ازیو مقررات ن دهیسازمانو بودجه و  یاست که به امکانات فن یارتباط

 حضوری و...(. وشنودهایگفت

 نی. ارتباط نماد32

شود )مانند می افتیدر حواس فرد قیاز طرها در قالب عالئم و نشانهها امیآن پ یاست که ط یارتباط

عوامل  ارییعوامل و بس نی( اشیو اوج صدا نیطن لحن و ،اوهای ، حرکات و ژستدهندهپیامحاالت چهره 

 تواند ازمی حاالت و حرکات نیکند. امی یرا نشانه خوان هاآن، رندهیگ امیکه پ ندهست امیاز پ ی، بخشگرید

 متفاوت باشد. گریبه فرهنگ د یفرهنگ

 ایدو  انیم ارتباطگوید: می مورد نیشود. برلو در امی میتقس یمختلفهای کارکرد، به گونه ازلحاظارتباط 

 در موردی به کار گرفته هرکدامسه نوع است و  بر معموالً، اندوابسته گریکدیمتقابل به  طوربهکه  چند نفر

شود و هدف از آن می و برای انجام کاری برقرار دیناممی آن را تولید توانمی که یشود. نخست، ارتباطمی

که در  استی رسند. دوم، ارتباطمی به مقاصدشان هاآن قیاست که افراد از طر شماریبی دییتولهای وهیش

است که  یسوم، ارتباطتازه است. های شهیاند نشیو آفر یو هدف آن به وجود آوردن دگرگون بداع استجهت ا

ممکن هایی امیپ ایروابط  نیچن. افراد نیحفظ روابط ب خواهحفظ و بقاء است. خواه بقای هویت فرد  هدفش

 یط ،درهرحالکه  باشد رانگیبا د یدوست دیحفظ و تجد قصدبه یعنسالم و احوالپرسی ی صورتبهاست صرفاً 
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 زیو ابداع ن دیتولهای بقای نظام ، موجبدستازاینهایی امیشود. پمی ردوبدل زیآن، مقداری اطالعات ن

 د.شومی

 یاجتماع منظوربه ایو  یالتیتشک اشاره کرد که برای تحقق اهداف اداری وهایی امیبه پ توانیم مثال طوربه

 (42-14، ص 3122دادگران، ) گیریم.می نظام بکار ایفرهنگ  کیبه  واردهاتازه (پذیریجامعهکردن )

 :اجزا و عناصر ارتباط

 انیجر کی. استی ارتباط از ابتدا تا انتهای چرخه آن، متشکل از مراحل، اجزاء و عناصر مختلف ندیفرا

باشد. برای می یخاص یژگیرای وجزء دا هر است که شدهتشکیلآن، از اجزاء گوناگون  انیاز آغاز تا پا ،یارتباط

 درك کرد. گریرا با اجزاء د کیو رابطه هر  شناخت اجزاء را نیا دیبا یارتباط انیشناخت جر

بوده و دارای  متفاوتی عمل تی، بسته به نوع ارتباط در هر موقعیارتباط انیاست که هر جر یهیبد

شود، در می به خدمت گرفته یارتباط کالم ت،یموقع کیدر  مثالعنوانبهباشد. می خاص خودهای یژگیو

 یقیموس ایبا رنگ  گرینوشتاری است و در زمان دهای واژه صورتبهارتباط  درزمانی. یرکالمیارتباط غ زمانیک

ها امیپ نیا انتقال و عامل عالقگییب دهندهنشان یمالقات عموم کیآمدن عمدی در  ریبا زمان )د یحت و

 باشد(.می

امر ارتباطات  نیمتخصص حالباایناست.  شیخاص خوهای یژگیدارای و یارتباط انیجر هر یجهدرنت

 یو اصل نیباشد چند جزء، مرحله و عنصر مع خواهدمی معتقدند که در تمام صور ارتباطات به هر شکل که

ارتباطی  کنند. مدلمی ی بررسیارتباطهای مدل ی این قسمت را تحت عنوانارتباطهای کتاب وجود دارد. در

از  کیهر  تیفیو ک تأخر تقدم و انیهمه انواع ارتباطات و ب دهندهتشکیل یاجزاء اصل نییاست از تب عبارت

 .اجزاء نیا

 هرکدامساخت و برای  زیمتما را از هم یارتباطهای انیجر توانمی با در نظر گرفتن عناصر مختلف ارتباط

 ارائه داد: یخاص تعریف

 انیجر نی. در ااست، پیام، پیام گیرنده دهندهپیامی شامل سه عنصر اصل یرتباطا انیجر نیترساده. 3

فرد  کی زین -شنونده ای رندهیگ امیپ- امیشخص واحد است. مخاطب پ ندهیگو ای دهندهپیام یعنی امیمنشأ پ
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 ایلبخند نگاه، حرکت سر و دست،  صورتبه معموالً و شودمی مبادله هاآن نیب ماًیکه مستق یامیاست و پ

 .ستین جداشدنی ینیع طوربهشنونده  ای ندهیحضوری دارد و از شخص گو انیب گردد، جنبهمی گفتگو ظاهر

گردد، به می طرف مبادله دو نیب میمستق طوربه امیعنصر پ کهازآنجاییساده ارتباط  انیدر جر نیبنابرا

 نیازی نیست. «وسیله انتقال» عنوانبه گرییعنصر د

 یخارج لهیوس کی رنده،یگ امیو پ دهندهپیام نیکه برای برقراری تماس ب غیرمستقیمهای رتباط. در ا4

 کند.می ییعنصر ارتباط، خودنما نیچهارم عنوانبه «وسیله ارتباطی» به نام دییاست، عنصر جد اجیاحت

 امیو پ دهندهپیام یاطارتب در چنیننامه است.  قیاز طر امینوع ارتباط، مبادله پ نیاهای از نمونه یکی

مکتوب  صورتبهحضوری ندارد و  انیب جنبه گریخود را که د امیدور هستند و ناچارند پ گریکدیاز  رندهیگ

 کاغذ به هم منتقل سازند. رینظ یخاص لهی، با استفاده از وسدرآمدهاست

و  رندگانیگ امیپ یگپراکند ارتباط و دانیوسعت م ها،امیپ یبه سبب فراوان یجمعهای . در ارتباط1

ارتباط  انیوجود ندارد و جر میارتباط مستق امکان گری، دیارتباطهای امیپ عیلزوم پخش سر نیهمچن

عامل ارتباط یا » یدجداز عناصر  یکینوع ارتباط،  نیدر ا .است ازمندین ایتازهبه عناصر  زین غیرمستقیم

و مأخذ  از منشأرا  یارتباط امی، پبردارفیلم ایعکاس  ایخبرنگار  عنوانبه دیکه بااست  «فرستنده»یا  «گرارتباط

، با استفاده از میو تنظ هیپس از تهی ارتباط امیپ نیبه دست آورد. ا شخص مطلع( ایواقعه  کی)صحنه ی اصل

م پیا»آنکه گردد و برای می پخش ونیزیتلو ای ویفرستنده رادمانند روزنامه،  «مجرای ارتباطی»یا  «وسیله» کی

 معموالًاست و  «دستگاه گیرنده» تازه که یکنند ناچارند از عنصر ارتباط افتیدربتوانند آن را  «رندگانیگ

 باشد، استفاده کنند.می ونیزیو تلو ویراد رندهیگ ای روزنامه

 الفبای رینظ یخاص رمزی از طرف ارتباط گر با عالمت شدهکسبهای امیپ یارتباط، گاه نیا انیدر جر

 اریدر اختها امیصورت قبل از آنکه پ نیا در گردند،می منتقل هاآنمورس، اعداد و ارقام و امثال  یتلگراف

حال  نیعامه پخش شوند. در ا فهمقابل انیرمز خارج گردند و با ب صورت از دیگذاشته شوند، با یمخاطبان اصل

 کند.می دایپ ابیرمز  فهیوظ رنده،یگ امیو پ ردیگمی به عهده زیرا ن رمزگذار نقش ارتباط گر،

 «بازگشت پیام»عنوان به گریید فوق، عامل مهم یعالوه بر عوامل اصل یارتباط انیجر نیدانست در ا دیبا

و  دهندهپیام العملعکس برخالف العملعکس نیشود. ا در نظر گرفته دیبا زین رندگانیگ امیپ العملعکس ای
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 و پراکنده و ینامرئ معموالً، ردیگمی و متقابل صورت یمرئ صورتبهکه  میمستق در ارتباط رندهیگ امیپ

و  وهایراد شنوندگان ها،خوانندگان روزنامه ،جمعیارتباط لیوسا رندگانیگ امیپ رایاست، ز میرمستقیغ

و در برابر مطالب مطبوعات  تنهانه ،اندپراکندهکشورهای مختلف  ایکه در شهرها ها ونیزیتلو نندگانیب

و  یاجتماعهای تیمشابه ندارند، بلکه به علت محدود ادراك استنباط و یونیزیو تلو ییویرادهای برنامه

 ندارند و اگر زیرا ن میفوری و مستق اظهارنظرامکان  گر،یمسافت و موانع د دوری و لی، فقدان وسایاسیس

که  یگفت در ارتباطات شخص توانمی طورکلیبه محدود و پراکنده است. اریهم نشان دهند، بس یالعملعکس

اما  شودمی بودن ارتباط حفظ دوطرفهکنند، جنبه می گفتگو باهمقرار دارند و  گریکدی یرودرروچند نفر  ایدو 

 ای ویراد ایروزنامه  وسیلهبهندارد و  سروکار نیبا اشخاص مع «فرستنده» که ارتباط برقرارکننده یموقع

 انیو کنترل جر ستیدارای جنبه متقابل ن ارتباط گری، دردیگمی نفر تماسها ونیلیبا هزاران و م ونیزیتلو

 نیمتقابل محروم هستند و اگر هم ب العملعکسندگان از ریو گ است ریارتباط گ اریفقط در اخت یارتباط

 برقرارهایی ماست هاآن نندگانیبا شنوندگان و ب یونیزیو تلو ییویرادهای و فرستنده خوانندگان وها روزنامه

 که ارتباط جنبه یتا زمان نیبنابرا؛ را متقابل شناخت هاآنتوان نمی شود،می

 وسیلهبه ازیین متقابل او، العملعکسو  رندهیگ امیبه پ دهندهپیاماز  امیدارد، برای انتقال پ یشخص

اما از ؛ پردازندمی امیبه تبادل پ گریکدی با میمستق طوربهی هم قرار دارند، رودرروکه  یو کسان ستین یارتباط

رود، می به کار یاجتماع عیوسهای و همفکری گروه یهماهنگ برای شود ومی غیرشخصیکه ارتباط،  یزمان

در  را هاآنکه بتواند  رومندییو واسطه ن لهیبا وس یارتباطهای امیپ دیوجود ندارد و با متقابل نظرتبادلامکان 

 ،ویکتاب، راد مجله، روزنامه، شامل ،یجوامع کنون لیوسا نیکند، همراه باشند. او برای همه پخش  جاهمه

 .ندیگومی یجمع ای ایتوده ارتباط لیوسا هاآنسبب به  نیو به هم نماستیو س ونیزیتلو

و  رانیفرستندگان )مد طرف هستند که ازهایی امیعامل انتقال پ یارتباط لیوسا جمعیارتباط انیدر جر

، معتمد نژادشوند )می ارسال افراد جامعه یعنی رندگانیگ برای (ونیزیو تلو ویمطبوعات و راد نگارانروزنامه

3131 ،22-21.) 
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 ارتباطات تیضرورت و اهم

رود، نقش می شمار به انسان یاجتماع یمؤثر در زندگ لیو وساها از اهرم یکیارتباطات  کهازآنجایی

 کی صورتبهکرد. آنچه در حال حاضر  یتلق ساده توان امرینمی بشری توسعه جوامع انیارتباطات را در جر

قرار داد،  ریرا تحت تأث یاجتماعهای و همه کنش افتهی ینینمود ع مختلف متحول و مهم در جوامع دهیپد

. رشد و دانست تا به امروز نیبشر نخست یارتباطهای شبکه یافتهتکاملآن را شکل  دیکه با است ایپدیده

، چنان یتحوالت اساس جادیبرای ا آن دییجوامع حاضر به نقش کل یو وابستگ یارتباط هایفعالیتمل تکا

 هرگونه یاصل نهیدانست و زم میعظ یانقالب مثابهبه را آن یستیبا حقبهبوده است که  قیپرشتاب و عم

 ازهایین نیپس از تأم انسان امروزی دانست. یارتباطهای در گسترش شبکه رای و فرهنگ یاجتماع یدگرگون

تا به کمک آن بتواند مراحل رشد و  موجود در جامعه است یارتباطهای به استفاده از شبکه ریخود ناگز هیاول

های گوناگون گروههای نهیدر زم یانسان روییکمبود ن نکهیا خصوصبهکند،  یرا ط معنوی تکامل مادی و

از  ارییبس نی. همچناست متعددی نموده یارتباط لیو وسا هااز شبکه گیریبهرهمختلف جامعه را ملزم به 

 لیاز وسا حیکه با استفاده صح معتقدند مربوط به توسعه کشورهای جهان سوم مسائلپژوهشگران 

و  یو اجتماع یفرهنگهای امیپرداخت و با ارائه پ امانبی ایمبارزه به سوادیبیبا فقر و  توانمی جمعیارتباط

 (22-22، ص 3133صبری، ) نمود. یانیشاهای کار در جامعه کمکهای به گروه ایحرفه آموزش فنون

و  یارتباط لیوسا کشورهای جهان سوم به ی، اقتصادی و فرهنگیاسیس دیشد یو وابستگ تیاهم

کشورهای  انیم و ابزارها در لیوسا نیو استفاده از ا یابیارتباطات، سبب شده است که دستهای فناوری

 .کند دایپ العادهفوق تیاهم توسعهدرحال

 اهداف ارتباط

 (41، ص 3133صبری، اند )کرده انیشکل ب نیمتون اهداف ارتباط را به ا یدر برخ

 . فهماندن )خبر دادن و آموزش دادن(3

 دادن دهیعق ریی. تغ4

 . گسترش و توسعه رابطه موجود1
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 حی. تفر2

 موردنظررفتار  جادی. ا2

تواند می زین زمانهم به چند هدف دنیرس امیکه برای فرستنده پ میکنمی ادآوریی زینکته را ن نیالبته ا

 دارد. ترجزئی مسائل تیو رعا امیپ یبه طراح یامر بستگ نیکه ا ردیقرار گ مدنظر

از هر راه و با هر  ارتباط برقرارکنندهداند و معتقد است که می گرانیارسطو هدف از ارتباط را اقناع د

 درآوردو نفوذ خود  ریمخاطب خود را تحت تأث ای است طرف مقابل ارتباط لیه امکان داشته باشد ماک ایوسیله

 (.143، ص 3123محسنیان راد، بقبوالند ) خود را به او شهیو نظر و اند

 شود:می برقرار ریاز اهداف ز یکیبه  یابیرسد که ارتباط برای دستمی به نظر

 مطلع کردن ای. خبر دادن 3

 موزش دادن. آ4

 یو سرگرم حی. تفر1

مقاصد  ایها ندارند و هدف ارتباط جادیجز ا ایچارهها از مشکالت ارتباط، انسان ایپاره رغمبهگفت که  دیبا

 نیتبادل ب انیکند. در جرمی و مشخص فرق نیزمان مع افراد در هر نیزمان، برای هر فرد و ب یط زیارتباط ن

 .دارد کنندهدریافتنقش  گرییفرستنده و د نقش دواز آن  یکیدو نفر، احتماالً 

 ارتباطهای یژگیو

 از: اندعبارتکه  شماردبرمی یژگیو نیالنگ برای ارتباط چند –یکرون

کند. می گرا عمل نیینه تع خودرأی نظام کی، ارتباط در قالب دیگرعبارت؛ بهاست ی. ارتباط تکرار نشدن3

مقدمات مربوط به  هیبر پا دیکرد و مدل را با نییتع بروندادیی ان با شناساتونمی درونداد را ،ینظام نیدر چن

 انگارانه. مقدمات هیاحتماالت ساخت نه بر پا

 .دیافزامی نیشیپ موضوع و جهت، به اصل ریکه با نشان دادن عامل مس است ناپذیربرگشت. ارتباط 4

باشد  ییدادهایآن بر رو دیتأک هنگ که توجه واز فر یفیو مداوم است. لذا هر توص وستهی. ارتباط امری پ1

 است. فقدان اعتباربیارتباط  دگاهیکرده است، از درا در اختیار ها آنبودن  ربطذیبه دلیل  کنندهمشاهدهکه 
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 کند کهمی به انتقال اطالعات کمک قدرهمان رایز ()و ثبت کردبودن را باید جدا در نظر گرفت  ربطذیعمل 

 رویدادها.

 است. یلیمرکب و تفص اریبس دیگربیانبهو  ایپو ایمقولهارتباط . 2

 .یاسیو ق ی. ارتباط دو نوع دارد: رقم2

)ارتباط  یرکالمیاز رفتار غ استفاده شوند، برای مثال هنگاممی مخلوط باهمدو نوع  نیاز موارد ا ارییبس در

 (.ی( ضمن صحبت کردن )ارتباط رقمیاسیق

 حالدرعینمتقارن و  ای مکمل است یعمل شهیهم (یشخص نی)ارتباط بها انسان نیب (کنشیهم. تعامل )2

 نیاما ا؛ کرد لیشناخت و تحل دیشود و حدود آن را بامی انجام تبادل یاپیاعمال پ رشتهیکاست که در  یعمل

 وهیش از دیبا ساختاری وهیش جایبه هاآن لیبازخورد هستند و لذا برای تحل ریتأث تحت تبادل، یاپیاعمال پ

 (12-12، ص 3122)باد،. استفاده کرد یکیبرنتیس

 ارتباطهای نقش

درون هر نظام  در دیو عقا قیمبادله حقا یخود، عبارت است از کار فردی و جمع عیارتباط در معنای وس

 فیتعر ریز صورتبهارتباط را  یاصلهای نقش توانمی از ارتباط فیتعر نیمشخص. با در نظر گرفتن ا یاجتماع

 کرد:

و  یجهت همبستگ در و فکری برای عموم مردم یهمگان تیحما کیکردن. فراهم ساختن  ی. اجتماع3

مشارکت داشته  یعموم یفعال در زندگ طوربهافراد بتوانند با استفاده از آن  ترتیباینبهتا  یاجتماع یآگاه

 باشند.

 تیآگاهانه از وضع یشناخت به دنیالزم برای رس دی، پردازش اخبار و عقارهی. گردآوری، ذخرسانیاطالع. 4

 بر اساس آن. مناسب گیریتصمیمو  المللیبینو  یمل طیفرد، جامعه و شرا

 منظوربهآرزوهای فردی  زین هر دو و ای یاجتماع بلندمدتو  مدتکوتاههای هدف شبردی. پزهیانگ جادی. ا1

 یعموم افدر جهت اهد یفردی و جمع هایفعالیت زهیانگ جادیا
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های سال یدر طها مهارت کسب شتر، منش سازی وی. انتقال دانش برای تکامل معنوی بوپرورشآموزش. 2

 .یزندگ

فردی از های افق گسترش و یفرهنگ راثیو هنری، حفظ م ی. انتشار کارهای فرهنگیفرهنگ شرفتی. پ2

 .شناختیزیبایی ازهاییو ن نشیآفر کیکردن قوه ابتکار و تحر دایپ قیطر

فردی و  حیو تفر یسرگرم برای هااین ریورزش و نظا ات،یادب ش،ینما جی. اشاعه و ترویو سرگرم حی. تفر2

 .یجمع

برای کمک به ها و ملتها گروه گوناگون در دسترس افراد،های امی. قرار دادن پیو انسجام ده یکپارچگی. 2

 .گریکدی و آرزوهای مشتركها دگاهیشناخت و درك د

و  یاتیح ینقش یجمع تعهدات شود، درمی به افراد مربوط عمدتاًکه  کارهای خاص نی، جدا از اارتباط

متنوع و  اریبس مسائلاطالعات درباره  ازمندین نده،یآ برای ریزیبرنامهدر ها کرده است. دولت فایا ندهیفزا

بلکه در خارج از کشور هستند.  در قلمرو خود، تنهانهمحصول و منابع آب،  زانیم ،تیهمانند رشد جمع یفراوان

کاال و بازارهای  یجهان درباره بازارهای ی، چنانچه مقامات عمومالمللیبینهای مربوط به موافقت گفتگوهای در

 روهایینهای سازمان رینظ یعمومهای مؤسسه شوند.می نداشته باشند، دچار مشکل ی، اطالعات کافیمال

، امروزه بدون مبادله روزانه یپژوهشهای و مؤسسهها دانشگاه ،ییمایهواپهای ، شرکتیاسیمسلح، احزاب س

 انجام دهند. یستگیخود را به شا فهیوظ ستندین قادر اطالعات،

 نجای. در استندینی خصوص و یعموم ازهاییموارد، جوابگوی ن اریی، در بسیاطالعاتهای ، نظامحالبااین

باالتر،  وریبهرهکند. می دو، کمک هر ای ،غیرمادیمادی و  ایازهیکرد که ارتباط به رفع ن خاطرنشان دیبا

آزادی،  ،یفرهنگ تیوابسته به ارتباط است، اما خود آبادسازی، هو ایتااندازهو بهداشت بهتر  محصول فراوان

 به ارتباط دارد. یبستگ زیمتقابل نهای و کمک یانسان منزلت احترام به

(، ممکن یالتی)تشک شده تفاده از ارتباط دارد. برای مثال ارتباط نهادیبه نحوه اس یبستگ زیامور ن شتریب

که از منابع  یاطالعاتهای به کار افتد. نظام شهروندان تحت نفوذ آوردن ایبرای آگاه کردن و کنترل  ایاست 

کنند، می که منابع خود را محدودهایی نظام آنکهحالباشند، می آزاداندیشی کنند مشوقمی گوناگون برداشت

که هایی آن نقش شود کهمی گرفته کمدستاغلب  تیواقع نیفکر شود. ا نیکارشان منجر به تلق است ممکن
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تواند متفاوت باشد؛ اما می گریبه کشور د کشوری از ایجامعه مشخص  کی ازهایین برحسبکند می فایارتباط ا

اما به هم  پارهپاره اییارتباط در دن مسائلبا  گرایانهواقعشود، برخورد  گرفته دهیناد یاساس قتیحق نیچنانچه ا

 (.21-22، ص 3122، ونسکوی)ممکن نیست.  وابسته،

 ارتباطهای تیموانع و محدود

 افتیرا در یخارجهای محرك هاآندر ارتباط ما با جهان خارج دارند.  یمهم اریحواس انسان نقش بس

باشند. برای مثال گوش می در ارتباطهایی تیرای محدودکنند. حواس انسان دامی تیکرده و به مغز هدا

تواند می محدودی ینوران موجطول دانیدر م زیانسان ن یینایب حس. شنودمی را یخاصهای انسان فرکانس

را بر  خود و ارتباط ردیرا در نظر بگ نیمخاطب یکیزیفهای تیمحدود نیا دیارتباط با برقرارکننده. دیعمل نما

 .دیهماهنگ نما نیمخاطب کیارگانهای ییبر توانا یاساس آگاه

ارتباط  زمان برقراریدر  امیپ رندهیوجود دارد. گ زین یروانهای تیمحدود ک،یارگانهای تیعالوه بر محدود

 افتیبود در یخاص کاف امیکه برای آن پ شترییب نمادهای ایکند. آمی افتیمقدار نماد در کی قتیدر حق

قادر  ایآ د؟ینمامی افتیدر یبرعکس نمادهای کم و ناکاف ایکند و می هیتصف را یاضافهای سمبل ایدارد؟ آنمی

وجود  زین یفرهنگهای تیو درك کند؟ و باالخره محدود افتیرا در امیو استنباط پ میقدرت تعم قیطر است از

با سنت  امیمتن پ ایآ شنوند. برای مثالها میو سنت ورسومآدابدارند که شامل اطالعات، تجربه، دانش، 

 ندارد؟ تضاد کنندهدریافتو عادات  موردپذیرش

از هرگونه  اندعبارت مزاحم مطرح هستند. عوامل زیفوق عوامل مزاحم در ارتباط نهای تیدر برابر محدود 

 یطیو مح یفنهای عوامل به مزاحم نیبرسد. ا امیپ رندهیکه در لحظه برقراری ارتباط به گ رضرورییمحرك غ

مانند وجود خشه ؛ امیدر نماد پ غیر الزم یاز وجود عوامل فن اندعبارتی شوند. عوامل مزاحم فنمی میقست

 .ینوشته ارتباط کیچاپ بد  ،یونیزیدر ارتباط تلو ریپرش تصو و،یراد صدای ( درتی)پاراز

 در لحظه برقراری امیپ رندهیکه برگ یطیهر عامل مح :عبارت است از یطیمح مزاحم عوامل

 ...و دودآلود، هوای گرم، صداهای مزاحم طیبگذارد، مانند مح ریتأث مایپ
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 از: اندعبارتبرسد که  امیپ رندهیعموماً در ارتباط چهار نماد ممکن است به گ

 عمدی یکالمهای . محرك3

 رعمدییغ یکالمهای . محرك4

 عمدی یرکالمیغهای . محرك1

 رعمدییغ یرکالمیغهای . محرك2

و  یقبل ریزیبرنامه بدون هستند کههایی آن دسته از محرك رعمدی،یغ یرکالمیغو  یکالمهای محرك

را  رعمدییغهای محرك نیکه مقدور است ا آنجا تا دیارتباط مؤثر با کی. در اندرسیده رندهیقصد و اراده به گ

و  دهیبرگز د،یعمدی الزم، مف یرکالمیو غ یکالمهای محرك را حذف کرد و در مقابل هاآنکم و 

 (333-332، 3121 ،یقاض )میر سعید .مخاطب نمود را روانه شدهریزیبرنامه

شود. خشه خود به چهار دسته می در ارتباط محسوب یعامل بازدارنده عموم عنوان یکبه تیپاراز ایخشه 

و منبع  نیب دارییو آن عبارت است از اختالل شن دینامخشه حقیقی  توانمی شود. نوع نخست رامی میتقس

 از حالدرعینشود و می دچار آن یاست که ارتباط فن یو اشکال بیع ترینشایع نوع خشه نی. اکنندهدریافت

نوع  نیاخشه زبانی خواند.  توانمی آن را شناخت و رفع کرد. نوع دوم خشه را توانمی ترآساناشکاالت  همه

. نوع سوم خشه شودمی دایر بر مداخله معنا پمشکالت مؤث بر اثر ایخشه احتماالً به علت فقدان زبان مشترك 

 لیو تأو نینماد بامعنای شتریآن ب سروکاراما  ست،ین ارتباطبی یبا خشه زبان اگرچهنوع خشه  نیادرونی است 

 را زیسرر ای یبار اضافکرد.  بندیردهخشه روانی  عنوان ریز توانمی چهارم را شده است. دسته افتیدرهای امیپ

 کنندهدریافتو  منبع نیهمان مداخله ب قاًینوع خشه دانست، اما دق نیظهور و بروز اهای از شکل ییک توانمی

، 3122باد، ) .گذاردمی ریتأث یبا بافت مشخص مرتبطهای امیاست که بر انتخاب پ ایپدیده شتریبلکه ب ست،ین

 (413-411ص 

 از: اندعبارت ونسکویارتباط از نظر  گریدو مانع عمده د

به  کینزد زییبه چ قا،یآفر . تنها در قارهاندشناختهزبان گفتاری را در گرداگرد جهان  1211. زبان. حدود 3

هستند؛ در  اریسهای دارای زبان آورشگفت نحوی از کشورها خود به اریی. بسندیگومی زبان سخن 3421

پانزده زبان برای  هاآن انیکه از م ردزبان و لهجه وجود دا 3221زبان، در هند  32سابق  شوروی ریاتحاد جماه
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 کنیاست، ل جهانی تنوع فراوان فرهنگ نیمب ها،زبان یگوناگون نیرود. امی به کار یو رسم یآموزش مقاصد

کند. عالوه بر می جادیا یفرهنگ یاجتماع مسائل ،یجوامع زبان نیآورد و در بمی شیدر ارتباط پ یهیبد یموانع

به زبان  ،یدرصد از کل ارتباط عمل 21برای مثال  المللیبین ارتباط د زبان برایآن، استفاده از تنها چن

های فناوری وها از پژوهش گیریبهرهقادر به  ایمردم دن شتریمعناست که ب نیبه ا ردیگمی صورت یسیانگل

 (31، ص 3122 ونسکو،ی) .ستندیامروزی ن

رود. می آنان به شمار یفرهنگ راثیاز م یبخش ،یطرف افراد است و از یزبان ابزار ارتباط ونسکو،یاز نظر 

 ،یادب راثیدر م شهیر زین یفرهنگهای و ارزش وندهایپ است و یعاطف یجنبهافراد، زبان دارای  ارییبرای بس

به  یابیبرای دست یمانع دیزبان کاربران شبکه نبا ل،یدل نیدارد. به هم هاآنی و آموزش یفلسف ،یخیتار

تنها در  یاطالعات توسعه هماهنگ جوامع ،دیگربیانبهشبکه باشد.  اییدر دن دسترسقابل ینگفرههای راثیم

 ونسکو،ی) .خواهد شد سریم یچند فرهنگ و چندزبانهبه اطالعات  یصورت باال بردن سطح امکانات دسترس

 (43-44، ص 3132

مردم در  ترپیشه آن دارد که اشاره ب ایتازهمانع بزرگ در ارتباط است. گزارش  نی. دومسوادیبی. 4

اتالف،  گریپول ... اما گونه د ایکنند؛ مانند اتالف منابع، انرژی می فکر کلمهی کیزیخصوص اتالف، به معنای ف

ها ونیلیاز م ریغی. انسان ریبالقوه فراگ روییدارد: اتالف ن یبر گره کور مشکالت جهان دتریشد مراتببه رییتأث

 مهیو دچار ن افتادهعقب ات،یح امیکه در ا هاآنکنند و می نوشتاری صحبت ریغهای نفری که به زبان

به  یاسیالزم س لیکه آنان تما علتاینبه ایفقر  به خاطر ایتن هستند که ها ونیلیشوند، ممی سوادیبی

 یجنگ جهان ، ازوجودبااین. اندنیافته ریی، فرصت فراگاندنداشته کشورهای در برخ سوادیبیکردن  کنریشه

 (33، ص 3122 ونسکو،ی) .است یافتهکاهش شدتبه سوادیبینرخ  سواین دوم به

 گیرینتیجه

شناساندن سازمان  یهدفمند داللت دارد که در راستا هایاز کنشای بر مجموعه ف،یدر تعر یروابط عموم

و در  یسازمانهای ا ارزشمنطبق بها کنش نیشوند و امی سازمان اعمال یجامعه برا ییبه جامعه و شناسا

 یابیاطالع ،یقاتیتحق ،یغاتیتبل ،رسانیاطالعهای تیسازمان در جامعه در قالب فعال یعیجهت تحقق اهداف ترف

 دهند.می خود را نشان
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ارتباط است؛  ندیاز آن فرا یروابط عموم یاصلهای تیمسلط بر مجموعه فعال میگفت پارادا توانمی روازاین

 شتریب تیباشد از مقبول ترتعاملیارتباط  نیامروز هر چه ا یایاز سازمان و در دن رونیب ایاط با درون اعم از ارتب

 است. ترنزدیکبرخوردار و به هدف 

و  گرددبازمینقش پل واره آن  یفایارتباط و ا جادیبه عامل ا یروابط عموم یوجود تیماه ،یعبارت به

و  ابندیمی تیارتباط هو نیهم هیو ... آن در سا یغاتیتبل ،یشاراتانت یقاتیتحق ،رسانیاطالع یکارکردها

 شوند.می اجراقابل

هم اثرگذار  یعموم روابطهای سازد بر ساختار، نحوه عمل و برنامه متأثرارتباط را  ندیهر آنچه فرا روازاین

 خواهد بود.

سو مخاطب قرار دارد  گریو در د رسانپیامآن  طرفیکاست که در  یوستاریتجسم از ارتباط، پ نیترساده

 وستاریساکنان دو سر پ یو بازخورد آن را برا امیانتقال پ مأموریتهستند که هایی محمل ،یارتباط یو ابزارها

 .دارند بر عهده
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 منابع

  و کتابداری. ترجمه محبوبه مهاجر، نوراهلل مرادی، ی. ارتباط شناس(3122)باد، جان 

 ،رانیا یجمهوری اسالم داوسیمایصانتشارات  تهران 

  روزهیتهران، ف ،یارتباطات جمع ی. مبان(3122)دادگران، محمد. 

 مؤلف. ز،یبا دانش ارتباطات، تبر یی. آشنا(3133) دیصبری، حم 

 ییطباطبا جلد، تهران، دانشگاه عالمه 4جلد نخست(، ) جمعیارتباط لیوسا .(3131)، کاظم معتمد نژاد 

 و ارتباطات، تهران، مبتکران. ی. تئوری و عمل در روابط عموم(3121) یعل ،یقاض میر سعید 

 پاد، تهران، رجی. ترجمه ادیشن مک برا شیرایصدا. و نیجهان چند کی. (3122) ونسکوی 

 رانیا یجمهوری اسالم صداوسیمای انتشارات. 

 ارجمند، تهران، الملوكتاج. ترجمه یدر جامعه اطالعات قیتحق تی. وضع(3132) ونسکوی 

 رانیا یجمهوری اسالم یاسناد و کتابخانه مل زمانسا. 


