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 پیشگفتار

 واقعیت است، شده امروز عصر در بشر زندگی ناپذیر جدایی بخش ارتباط برقراری

 .رود می شمار به ها انسان ما همه زندگی الینفک جز ارتباطات که است این کالم

 انکار غیرقابل نقشی است، ارتباطات نقش به متکی نیز جامعه سازی آگاه و رسانی اطالع

آبادانی  بستر ایجاد و همگانی آموزش امر در همچنین جامعه، توسعه  و پیشرفت در

 کمک ارتباطات نیز ای حرفه دنیای در اجتماعی، زندگی کنار در .باشد مؤثر تواند می

 همراهی و همدلی همگرایی، ایجاد با کرده پیدا را خود منطقی شکل روابط تا کند؛ می

 بپذیریم را واقعیت این باید .شود ارتباطی و کاری فضای هرگونه اعتباربخشی موجب

 و شفاف رسانی اطالع عرصه در ویژه به ها حوزه همه در ارتباطات نقش امروزه که

 امور از آگاهی باعث همچنین و جامعه سیاسی شعور و فهم افزایش موجب موقع؛ به

 معنی به آن التین ریشه از را ارتباط کلمه که طور همان است. شده بشر زندگی با مرتبط

 جامعه مختلف ابعاد در پیوستگی و اشتراک ایجاد و دادن پیوند کردیم، می معنی اشتراک

 وسایل .است شده نیز زندگی سبک و شکل در تغییر موجب ارتباطات، وسیله به امروزه

 کمک همگانی، آموزش با اند توانسته مردم دسترس در های رسانه ویژه به جمعی ارتباط

 تعالی سمت به حرکت و زیستن بهتر برای را شرایط آموزشی، ارزشمند بستر تقویت به

 .ببرند پیش

 امروز گیرد، می قرار بحث  مورد مختلفی اشکال به ارتباطات دانیم می که طور همان

 را ارتباطات توانیم نمی دیگر نیست نشستن وگو گفت به هم با ارتباطات تعریف فقط

 تعریف چنینی این های کلیدواژه و فردی درون ارتباط همچون کلماتی و ها واژه در فقط

 علمی های رشته به تبدیل تخصصی های بندی فصل با مختلف ابعاد در ارتباطات کنیم.

 های عرصه در توانسته مطالعاتی حوزه در ارتباطات مفهومی گسترش این ،است شده

 علمی حوزه در دانش و خرد پیوند. کند شگفتی با همراه تغییر دچار را جهان مختلف،

 که ندارد اهمیت دیگر امروز است، گذاشته ما پیرامون اتفاقات بر عجیبی تأثیر ارتباطات

 از که است این حیاتی و اساسی کنید مسئله می انتخاب را ارتباطاتی نوع چه شما



 

 کنید. می منتقل جهانی عرصه در را وسعتی و ابعاد چه با مفهومی چه خود؛ پیام طریقی

 شناسی، جامعه مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، علوم مختلف های حوزه در امروز ارتباطات

 در و است شده رشد بستر ایجاد و پیشرفت موجب... و وکار کسب و شناسی روان

 بین ناگسستنی پیوند موجب است توانسته ارتباطات نیز، علمی مختلف های حوزه

 شود. علوم مختلف های حوزه

 شدن ای حرفه با همراه بیشتر سهولت موجب ارتباطاتی مختلف های تکنیک حتی

 را جغرافیایی محدودیت توانسته، اصولی ارتباطات .است شده اجتماعی و اداری امور

 تسهیل را است امروز زندگی در بشری نیاز آنچه بیشتر دسترسی موجب و داده کاهش

 نیز گروهی و سازمان هر توسعه و رشد برای حتی است؛ این قضیه واقعیت .کند

 قدر آن تواند می ارتباطی های مهارت رود. می شمار به اساسی نیاز یک ارتباط برقراری

 گروهی هر پیشرفت و جامعه یک رشد وکار، کسب یک شکوفایی موجب که شود مؤثر

 برخی در بیافتد، اتفاق این اگر بگذریم، مؤثر ارتباط از سادگی به توانیم نمی شود. دیگر

 در .شد خواهد  ومرج هرج ساز زمینه  و شود می سردرگمی دچار نیز انسانی روابط حتی امور

 حتی و کارکنان با مدیر روابط تا است ای کننده کمک عامل ارتباطات نیز مدیریتی عرصه

 آن توسعه برای مؤثر ارتباطی نگرش این شود، معنادار روابطی باالدستی مدیران با مدیر

 موفقیت موجب تواند می مؤثر ارتباط مؤثر هدف مشترک به رسیدن همچنین و سازمان

 نقش این توانیم می مختلف های حوزه و تجاری اقتصادی، عرصه در شود، امور همه در

 کنیم. مشاهده وضوح به را

 کنار در تبلیغات و ارتباطات کلیدواژه دو به تبلیغات و ارتباطات اصول کتاب در

 فرایند یا تبلیغاتی عملکرد تبلیغ به است قرار اگر که شود مطرح تا پرداختیم هم

 علمی اصول بیشتر آشنایی نیازمند شود تبلیغاتی مؤثر جریان یک به تبدیل تبلیغاتی

 و خالقیت با همراه که کند کمک تواند می ارتباطات علمی هستیم. اصول ارتباطات

 خود به بخش نتیجه شکل تبلیغاتی امور هدفمند، اقدامات و مؤثر های ایده بکارگیری

 دارد اهمیت مجموعه هر کار فرآیند در فراوانی میزان به تبلیغات، امروز دنیای ببیند. در



 

  

 الگوی اصالح برای جدیدی های نگرش ارتباطات، علوم توسعه و رشد با. است مؤثر  و

 تبلیغات .بپردازیم آن به علمی  نگاه با باید که شود می نیاز  و ضرورت احساس تبلیغاتی،

  و گردد هدف جامعه رفتار و فرهنگ نگرش، دانش، سطح در تغییر موجب تواند می

 در تواند می  هم ای مجموعه هر حیات  و تداوم کند. نمایان مختلف ابعاد در را خود تأثیر

 مؤثر تبلیغاتی و ارتباطی درست الگوی با کارهایی باشد، تبلیغاتی اثربخش اقدامات گرو

 دارای تبلیغات عمومی، فرهنگ در اگرچه .باشد داشته همراه به را توسعه و رشد که

 نیز جامعه یک عمومی فرهنگ بر تواند می اصولی تبلیغات اما است، ارتباطی مفهوم

 بگذارد. تأثیر

 پرداخته بااهمیت و مهم حوزه چهار به تبلیغات و ارتباطات اصول کتاب در

 تبلیغات تبلیغات، فرهنگ و شناسی،مخاطب ارتباطات، پیرامون مباحثی شود، می

 بتواند، فرهنگی اثر این امیدواریم .باشد مخاطبان برای روان اثری شد تالش که فرهنگی

 .سازد برآورده مرتبط های حوزه در را علمی و مطالعاتی جامعه نیاز از کوچکی بخش

 این در که شود استفاده موردنیاز مفاهیم انتقال برای متنوع، و متعدد منابع از شد سعی

 موردپسند، کتاب این امیدواریم .گیرد صورت نیز داری امانت رسم تا شد تالش مسیر

 گیرد. قرار دانایی و خرد اهالی پسند مشکل طبع

 

 با سپاس                                                                      
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 حامد باقری توستانی
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 فصل اول 

 ارتباطات

 مقدمه )ارتباطات(

 نیز و باستان فالسفه که است ای کلیدواژه این است، اجتماعی موجودی انسان

 اغماض غیرقابل اصل یک عنوان به را بشری آن تاریخ طول در فالسفه از بسیاری

 اما است؛ شده توجیه اصل همین انگاشتن مفروض با بشری جوامع بنای و اند پذیرفته

 تأمین عنوان به فیلسوفان آنچه ورای ای انگیزه است، داده شکل را جامعه که انسانی طبعاً

 همان از که است یافته خود درون کنند، می عنوان خطرها برابر در نسل بقای یا منافع

. است کشانده خود نوع از دیگر افرادی سوی به را او بشری تاریخ نخستین لحظات

 .شود می نامیده ارتباط به میل انگیزه، این

 ضروری انسان برای را عالئم و اشارات نیز و کالم زبان، خلق ارتباط، به میل

 روشن هنوز. یافت امکان ارتباط به میل بستر در نیز تجربیات انتقال چنانچه. ساخت

 تحذیری جنبه شده ردوبدل ها انسان میان ارتباط برای که هایی کالم اولین آیا که نیست

 ما برای اکنون شاید مسئله این ولی پیوندی و ارتباطی جنبه یا است داشته هشدار و

 یقین توان می زیادی حدود تا اما نشود، تلقی هم مهم اساساّ و نباشد کشف قابل چندان

 صورت به که ارتباطاتی. است بوده غیرکالمی صورت به ارتباطات اولین که داشت

 .شود توصیف می واژگان فاقد های پیام دریافت و انتقال فرآیند

 گرفته صورت بدن زبان از گیری بهره اولین یا ها ژست صورت به که اولیه ارتباطات این

 بوده شود، می گفته سخن از اکنون که بدنی زبان های فرهنگ از دور به طبیعتاً بود؛

 سایر مقابل در حیوانات های واکنش به زیادی شباهت شاید اولیه ارتباطات این. است

 دادن نشان صورت به که داشته اند، کرده می تجاوز ها آن زیست محیط به که حیواناتی
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 هم عاطفی روابط حوزه در. است داده می نشان را خود تهاجمی ژست گرفتن یا دندان

 .دانست مؤثر درونی سائق یک عنوان به بتوان را جنسی غرایز بیشتر شاید

( اجباری نوعی به) غریزی بلکه و غیراختیاری های انگیزه با هرچند ارتباطات این

 شمرده اولیه جوامع میان در تر گسترده ارتباطات نخست، های گام. باشد شده انجام

 اولیه اصول همان بر هنوز تری پیچیده اشکال در اکنون غیرزبانی ارتباطاتی. شود می

 حوزه به انسان ورود طبعاً. کند می عمل غیرکالمی ارتباطی پل مثابه به ها انسان مابین

 های گام در تصویری ولی غیرکالمی عالئم حتی و خط واژگان، نظیر وصفی عالئم

 .کرد تر پیچیده روز روزبه را بشر ارتباطات فرآیند و داد رخ بعدی

 و عالئم عبارات، وضع روند رسانی یاری میزان از علمی و صریح قضاوت هنوز

 که است این بر اعتقاد را بسیاری است، نشده ارائه ها انسان میان روابط در ها زبان

 موجب عالئم و خط زبان، از گیری بهره و ها انسان ارتباطی های رابطه شدن تر پیچیده

 واسطه که آن از بیش زبان که باورند این بر گروهی و است شده ارتباطات این تسهیل

 بوده ها انسان جدایی و بدفهمی موجبات گردد، ها انسان میان مشترک، فهم و ارتباط

 از گاه که ای نکته است، مطالعه قابل شاعران از ای پاره و فیلسوفان نظرات باب این در. است

 (97 ،9310محبیان،) .گیرد نمی قرار موردتوجه است شایسته که چنان آن ارتباطات منظر

 فلسفه و ارتباطات زبان،

 بر مدرن اندیشمندان انگیزترین شگفت از و آلمانی بزرگ فیلسوف هایدگر مارتین

 در او مشهور جمله. است "زبان" جهان ساختار اصلی عناصر از یکی که است باور این

 که بود معتقد او. است هستی زبان خانه که گیرد می قرار استفاده مورد همواره مورد این

 زبان، که دارد تأکید دلیل همین به. است اندیشه خود بلکه نیست اندیشه بیان برای زبان

 بلکه رود، کار به آشنا پیش از چیزهایی کردن مشخص برای که نیست ها واژه انباشت

 و برتر عنصری و انسان همراه زبان،: گوید می یا. است جهان با حقیقت اصیل همنوایی

 .ندارد تعلق ما به زبان و هستیم زبان آن از ما. است مقتدرتر
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 معتقد رود می باال جا بدان تا هایدگر نزد در زبان اهمیت که ندارد تعجب رو از این

 ساخته زبان جهان وسیله متن بر است تفسیری ما زندگی و است زبانی ذاتاً جهان است

 مقدمات این با پس. است ممکن و معنادار زبان، درون فقط آدمی وجود لذا. است شده

 این گوییم، نمی سخن زبان با ما": که کند می تصریح هایدگر اگر نماییم تعجب نباید

 روزهای آغازین در که است دلیل همین به شاید ".گوید می سخن ما با که است زبان

 و گرفت عقل معادل را نطق ارسطو شناسیم؛ می ما که گونه بدان فلسفه، گیری شکل

 سایر با انسان فصل یا ممیز وجه را نطق و برشمرد عاقل یعنی ناطق حیوانی را انسان

 (91 - 90، 9310محبیان،) .دانست انواع

 ها یامپراتور و ها تمدن تحول و ارتباطات
 مرحله از اجتماعی، ارتباطات تحول سیر مورد در تاریخی های بررسی نخستین

 و کتاب چاپ اختراع مرحله تا کاغذ از استفاده و دستی نوشتار و شفاهی گفتار

 ابنیس هارولد وسیله به رادیو، و تلفن و تلگراف ایجاد مرحله همچنین و مطبوعات

 ،9110 دهه اوایل در کانادایی، مشهور اقتصاددان و شناس تاریخ ،(9011 - 9116)

 و ارتباطات و امپراتوری " عنوان با خود، معروف کتاب در وی. اند گرفته صورت

 مختلف های تکنیک تأثیر ارتباطات، سوگیری نام به آن، مکمل کتاب در همچنین

 وسایل اثربخشی بر تأکید با و است کرده بررسی را انسانی جوامع تحول در ارتباطی

 تاریخی های دگرگونی در ها آن برای ،"مکان"و  "زمان"شرایط  در ارتباطی

کشورهای  اوضاع نیز و اسالم دنیای همچنین و ایران جمله از و باستانی های امپراتوری

 بعضی او عقیده به. است شده قائل بزرگی بسیار سهم رنسانس، از پس دوره غربی در

 روی های نوشته های نوشته سنگ مانند انسانی، ارتباطات در مورداستفاده وسایل از

 قابلیت سبب به حیوانات، پوست روی های نوشته و پاپیروس روی های نوشته سفال،

 از برخی و اند گذاشته تأثیر جوامع اداره و رهبری مسائل بر زمانی بعد در ها، آن دوام

 و وسایل و چاپی مطبوعات و ها کتاب کاغذ، روی های نوشته دست نظیر دیگر، وسایل

 ها، آن تحرک قابلیت علت به رادیو، و تلگراف همچون ارتباطی، نوین های تکنولوژی

 اند. نهاده اثر مسائل این بر مکانی بعد در
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 به را ها امپراتوری تاریخ ارتباطی، وسایل مکانی و زمانی تأثیرات بر تأکید با ابنیس

 بازنگری نوعی با طورکلی، به و است کرده تقسیم چاپ، از بعد و چاپ از قبل دوره دو

. است نموده معرفی ارتباطی، های تکنولوژی تاریخ را انسان تاریخ تاریخی،

 (91 ،9306فرقانی،)

 ارتباط تعریف

 به است، انگلیسی (Communication)معادل فارسی زبان در امروز که ارتباط واژه 

 معنی به (Coin rnunism) واژه آن، خانواده هم. است رابطه و پیوند کردن معنی برقرار

 (6، 9370)رشیدپور،. است کلمه اشتراک و تفاهم

 و اطالعات انتشار و انتقال زمینه در اجتماعی، ارتباطات علوم در ارتباط، کلمه

 "شانون کلود". رود می کار به فکر اشتراک و اجتماعی های همبستگی ایجاد و ها اندیشه

 تمام معرف با ارتباط، کلمه نویسند: می واژه این مفهوم درباره "ویور وارن" و

 قرار تأثیر تحت را دیگر اندیشه تواند می اندیشه یک آن، وسیله به که است هایی جریان

 تصاویر، دیگران، وجدان در انسان وجدان که شود می سبب ارتباط دیگر، عبارت به. دهد

 (36، 9376)معتمد نژاد،  .آورد پدید گوناگونی روانی آثار و رفتارها و تمایالت مفاهیم،

مکانیسمی است ارتباط  "نویسد:  محقق آمریکایی درباره معنای ارتباط می "چارلز کولی"

آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال  وسیله آن به وجود می که روابط انسانی بر اساس و به

کند. ارتباط، حاالت چهره، رفتار،  پایه آن توسعه پیدا می ها در مکان و زمان، بر و حفظ آن

ی است که آهن، تلگراف، تلفن و همه وسایل ها، چاپ، راه حرکات، طنین صدا، کلمات، نوشته

 (30، 9376نژاد، معتمد) اند. شده اخیراً برای غلبه بر مکان و زمان ساخته

 جمعی ارتباط

 ارتباطات ای حرفه اندرکاران دست آن طی که روندی: از است عبارت جمعی ارتباط

 گسترده وسیع، صورتی به پیام پخش برای آن از و کردند را طراحی ارتباطی ای وسیله

 و مشخص و معین مکان به رساندن و خاص اهداف به رسیدن برای پیوسته و سریع
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 توجه ها برنامه به گزینشی صورتی به که ناهمگون و انبوه مخاطبان در نفوذ اعمال

 واقعاً ارتباطی رسانه و وسیله کدام دانست باید تعریف این با .کنند می استفاده کنند، می

 .نیست یک کدام و است جمعی ارتباط وسیله

 :از است عبارت داد ارائه جمعی ارتباط از توان می که دیگری تعریف

 انواع کتاب، )روزنامه، مانند وسایلی با اطالعات انتقال عمومی، یا جمعی ارتباط

گیرد.  می انجام زیاد سرعت با مردم از غیرمحدودی گروه برای...(  و تلویزیون رادیو،

 (66، 9301)دانایی، 

 :است زیر شرح به ارتباطی یها نامه نظام نیتر مهم

 تبلیغات؛  .1

 هر در بنابراین است؛ ای رسانه وکار کسب جهانی و محلی های شبکه فقرات ستون

 ای رسانه های نظام همه از و دارد وجود فرهنگی الگوهای همه در و است حاضر جا

 تبلیغات طریق از و موبایل های تلفن و اینترنت تا رادیو و تلویزیون از کند می استفاده

 و فرهنگی تجلیات همه جهانی، داری سرمایه قلب در کردن، کاالیی فرهنگ که است

( Gluck and Roca- Sales,6000) .دهد می قرار تأثیر تحت را ها آن ای رسانه بسترهای

 مشترک؛ ای رسانه زبان یک ساخت  .2

 ارائه مثال، برای)ادغام ژانرها  و روایی مشترک فرمول یک بازسازی از استفاده با

. گیرد می کردن صورت دیجیتالی پذیری امکان واسطه به که( سرگرمی با همراه خبر

(6007,McClean) 

 گذاری؛ نشانه  .3

 الگوهای فرهنگی برابر در را اجتماعات و افراد بین روابط ،(آن غیر یا تجاری چه)

 محصوالت عمودی ادغام شرایط تحت گذاری، نشانه کند، می ساختاربندی متنوع

 شده اثرگذاری تر آسان فرهنگی صنایع سازی شبکه و شدن جهانی واسطه به که ای رسانه

 (Lash and Lury,6007. )است آورده دست به بیشتری
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 شده؛ ای شبکه دیجیتالی فرا متن یک ساخت  .4

 هر از که تعاملی ارتباطی بر الگوهای و شود می تغذیه چندالیه های مؤلفه از که

 تولید فرهنگ شود؛ می ساخته کنند می القاء را مشترک فرهنگ یک دیگر فرد به فردی

 چه آن محتوایی های ویژگی که این از نظر صرف شود مصرف که محتوایی مشترک

 (911-911-919-910-930-936کاستلز، ) .باشد

 ارتباطی یها نگرش
 مسائل بررسی برای پژوهشگر که است دیدگاهی ،"ارتباطی های نگرش" از منظور

 ارتباطات به نگاه برای دیدگاه، چهار رسد، می نظر به گزیند، برمی ارتباطات زوایای و

 پیدا ای ویژه نگرش کنیم، نگاه ارتباطات به هرکدام دیدگاه زاویه از و دارد وجود

 سه. این ترکیب و فلسفه علم، تاریخ،: از اند عبارت دیدگاه چهار این کرد، خواهیم

 نگاه نتیجه و است تاریخی نگرش پیدایش ارتباطات، به تاریخ دیدگاه از نگاه نتیجه

 پیدایش فلسفه، دیدگاه از نگاه نتیجه و است سیستمی نگرش پیدایش علم، دیدگاه از

 دیدگاه) چهارم دیدگاه از نگاه نتیجه و است حقوقی و گرا ضابطه و فلسفی نگرش

 (17، 9301زورق، ) .است ترکیبی نگرش پیدایش( ترکیبی

 ی ارتباطیها رسانهی بند گروه
 درگیر آن با ارتباط جریان در که افرادی تعداد به توجه با ارتباطی های رسانه

 شوند: می تقسیم گروه سه به گیرند می بهره آن از و شوند می

 فردی؛ ارتباط وسایل  .1

 و( دهنده )فرستنده پیام شخص بین واسطه بدون ارتباط ایجاد برای که وسایلی

 ... و خط زبان، مثل. گیرد می قرار مورد استفاده( گیرنده) گیرنده پیام شخص

 گروهی؛ ارتباط وسایل  .2

 این. گیرد قرار می استفاده مورد دور راه از و با واسطه ارتباط هنگام که وسایلی

 ...و تلکس تلفن، مثل باشند، نوشتاری یا گفتاری تواند می وسایل
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 جمعی؛ ارتباط وسایل  .3

 از منظور. گیرند قرار می استفاده مورد جامعه های گروه تمامی برای که هستند هایی رسانه

 (69-66 ،9379 نژاد، معتمد) است. تلویزیون و رادیو مطبوعات، بیشتر جمعی ارتباط وسایل

 پیشرفت اثر بر که است ارتباطی وسایل از دسته آن جمعی ارتباط وسایل از منظور

 ویژگی و آمده وجود به اخیر های سال طول در بشر تمدن و ارتباطی های تکنولوژی

 (96 ،9376 نو، کاز) است. وسیع و عمل شعاع و زیاد توانایی و قدرت آن اصلی

 انسانی ارتباط مدل

 .نماید منتقل دیگران به را خود ذهنی معانی با و پیام خواهد می که است شخصی فرستنده؛  .9

 تبدیل نماد به را خودمان ذهنی معانی و پیام ما که است مرحله این در رمزگذاری؛ مرحله  .6

 بفهمد. را آن معنی بتواند کننده دریافت که شود طراحی طوری باید نماد این .کنیم می

 طرف به و شده و صوتی نوری امواج به تبدیل پیام مرحله این در پیام؛ فرستادن  .3

 شود. می فرستاده گیرنده

 تحت پیام از هدف و است شده فرستاده او خاطر به پیام که است شخصی گیرنده؛  .1

 داشته مشترکی فرهنگ فرستنده شخص با باید گیرنده است، بوده دادن او قرار تأثیر

 کند. درک را پیام معنی تا باشد

 تا نماید می پیام معنای و درک و تفسیر به شروع گیرنده مرحله این در رمزگشایی؛  .1

 .نماید درک را ذهن فرستنده معانی

 هدف و گیرد می قرار فرستنده پیام تأثیر تحت گیرنده مرحله این در تأثیرپذیری؛  .6

 (16 ،9316)بهرامی،  .است دادن قرار تأثیر پیام همین تحت از اصلی

 سنتی ارتباطات تعریف

 تاریخ، باورها، پایه بر که شود می اطالق ارتباطات از ای گونه به سنتی ارتباطات

 تقویت و ترویج را ها آن حال درعین و گرفته شکل جامعه عمومی عقاید و فرهنگ
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 گرا عوام و گریز نخبه محتوای و ساخت و است چهره به چهره و فردی میان غالباً کند، می

 (71، 9306فرقانی، ) .است دوسویه صورت به و دارد

 معاصر ارتباطی مطالعات در سنتی ارتباطات جایگاه
 از و روند می شمار به صمیمانه و رو در رو مستقیم، ارتباطاتی که سنتی ارتباطات

 ها، آن دیرین سوابق وجود با اند، بوده آنان همراه و همزاد ها انسان زندگی آغاز

 این. بودند شده سپرده فراموشی به ارتباطی، تخصصی مطالعات در طوالنی های مدت

 خاص های دیدگاه از هنری، و ادبی مطالعات در تنها اخیر، های قرن طی در ارتباطات،

 ورود. گرفتند می قرار توجه طرف نمایشی، و فرهنگی نمودهای و بیانی و کالمی

 جنگ از پس دوره از ارتباطی، تخصصی تحقیقات و مطالعات عرصه به سنتی ارتباطات

 تحول در ارتباطات نقش درباره تاریخی های بررسی برخی دنبال به دوم، جهانی

 برای غرب بزرگ کشورهای های برنامه و ها سیاست مقتضیات تأثیر تحت و ها تمدن

 از بسیاری تکیه و سوم جهان االستقاللجدید و نیافته توسعه کشورهای نوسازی

 سنتی جوامع بین بنیادی تمایز وجود بر غربی و اقتصاددان شناس سیاست پردازان نظریه

 است. یافته صورت نوین، وضعیت به سنتی وضعیت از گذر ضرورت مد جوامع و

 چند در تاکنون 9110 دهه از ستی ارتباطات به مربوط غربی تخصصی مطالعات

 بررسی ها، تمدن سقوط ظهور در ارتباطی های شیوه تأثیر شناخت مانند مختلف زمینه

 چاپی، و مکتوب فرهنگ و شفاهی فرهنگ دارای جوامع فکری و ذهنی های تفاوت

 ملی توسعه در ارتباطات این کاربرد چگونگی نیز و توسعه و نوسازی های نظریه عرضه

 در مذکور ارتباطات نقش همچنین و ها آن درباره ریزی برنامه و گذاری سیاست و

 .اند شده دنبال توسعه، درحال کشورهای سیاسی های انقالب و مردمی های جنبش

 و اند گردیده معرفی منفی های دیدگاه با سنتی ارتباطات مطالعات، این از بسیاری در

 و " یونسکو" مانند المللی، بین های سازمان از بعضی حمایت با که ها آن از برخی در

 در مثبت های دیدگاه اند، گرفته انجام آفریقایی و آسیایی نظران صاحب و محققان توسط

 (93–96،9306)فرقی، .اند شده  ارائه زمینه، این
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 تعریف ارتباطات

 و است مشکل بسیار ارتباطات تعریف: نویسد می ارتباطات تعریف در استوت دانیل

 معنا به چندانی کمک حاضر دنیای مشکالت ترین مهم از یکی بر مبنی همگانی اجماع

 ناشی از آنجا واژه برای تعریف ارائه مشکل. است نکرده پدیده این مشخص کردن

 از ترکیبی واژه این. است بحث غیرقابل و مشخص معنایی دارای ارتباطات که شود می

 اولین برای معنا این در ارتباطات واژه. است گوناگون درباره موضوعات آمال و ها ایده

 دور، راه از رسانی پیغام وسایل دیگر و الکتریکی تلگراف رشد با و نوزده قرن در بار

 به ارتباطات نوزده قرن از پیش تا. یافت رواج اینترنت و تلویزیون رادیویی، تلفن، مانند

 که شد می اطالق ربایی آهن خاصیت و جاذبه گرما، مانند ناملموسی فیزیکی فرایندهای

 همچنین ادامه دقیقاً الکترونیکی مخابرات و کنند می فعالیت دور راه از رسید می نظر به

 قرن مفهوم همان شبیه نیز ارتباطات درباره امروزی عام تفکرات است؛ اما پیموده مسیر

 بدن، زبان دخالت بدون احساسات و تفکرات تقسیم معنای به ارتباطات: است نوزده

 (97 ،9301 استوت،) است زمان یا فضا

 انواع ارتباطات

 مستقیم ارتباط  .9

 گاه. دیگر های انسان با انسان یا ها انسان با انسان بین واسطه بدون است ارتباطی

 در گیرد می صورت واسط افرادی یا فرد به نیاز بدون دیگر افرادی. یا فرد ارتباط

 وسایل) واسط ابزار یا سایر و نیز و واسط افراد یا فرد به نیاز بدون ارتباط چند، موردی

 نیاز بدون که است ارتباط نوعی آن مستقیم ارتباط گاه،(. گیرد می صورت جمعی ارتباط

...(  و زبان) حامل با واسط نمادهای هم و واسط ابزار یا وسایل واسط، افراد یا فرد به

 (61 ،9371 ساروخانی،...( ) و حرکتی بدنی، ای، اشاره ارتباطات) گیرد می صورت
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 :از عبارتند ارتباط نوع این های ویژگی

 دهنده پیام و گیرندهپیام جایی جابه فرصت - الف

 یکدیگر تصحیح فرصت -ب

 عمیق و چهرهبهچهره ارتباط -ج

 (61 ،9301 دادگران،) پیام آثار بودن روئیت قابل -د

 واسط ابزار با وسیله نیز و واسط افراد یا فرد به نیاز بدون ارتباط چند، مواردی در

 .گیرد می صورت( جمعی  ارتباط وسایل)

 ارتباط جهانی  .0

 به را ارتباط (آن از فراتر یا ملی مرزهای درون) ارتباطات محدوده گرفتن نظر در با

 ابزار و ونقل حمل وسایل گسترش با .کنند می تقسیم المللی بین یا جهانی و ملی نوع دو

 .هستیم المللی بین ارتباطات بسط شاهد جمعی ارتباط جهانی

 برانگیز احساس ارتباط  .9

 این جریان در. شود می برقرار گوناگون نمادهای یا سخن طریق از که است ارتباطی فرایند 

 آمادگی و اجتماعی همبستگی و شوند می منتقل گونه احساس صرفاً حاالت ارتباطی، فرایند

 انتقال موجبات نمادها آن در که است ارتباطی نوع این. آورند می پدید مشترک روانی

 آورند. می بار به همبستگی و سازند می فراهم را روانی های آمادگی

 هدف به معطوف ارتباط  .4

 پیش از خاص، هدفی دارای ارتباط برقرارکننده آن در که است ارتباط از خاص نوعی 

 .پاسخگویش با پرسشگر ارتباط نظیر است، مدون ای برنامه از برخوردار و شده تعیین

 بازتابی ارتباط  .0

 شده تعیین پیش از هدفی ارتباط، نوع این در هدف، به معطوف ارتباطات برابر در

. گیرند می قرار ارتباط جریان در آگاهی هیچ بدون و باره یک افراد یا فرد ندارد، وجود

 .سازند می فراهم را ارتباطاتی چنین زمینه چند مواردی در خلق های انبوه
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 ارتباط فرا  .6

 من" جمله. سازد مشخص را بعدی های ارتباط یا ارتباط قواعد که است ارتباطی معنای به

. است مستقیم ارتباط ماورای یا ارتباط فرا "بزنم حرف تو با سیاست مورد در خواهم می

 ارتباط نوعی خود این نماییم، می سیاست زمینه در گفتگو به شروع مقدمه بدون که هنگامی

. است مستمر آن در کنم صحبت سیاست از تو با خواهم می من مفهوم چه، است، غیرمستقیم

 نگاه. حتی و لبخند یک یا باشد، بدنی حرکت یک تواند می ارتباط ماورای

 اجتماعی ارتباط  .7

 در هایی پیام یا معانی انتقال شود که موجبات می اطالق ارتباطی به خاص معنای در 

 جریان در نفر یک از بیش وجود ارتباط نوع این در. سازند می فراهم را جمعی بین

. اند پیام حامل که نمادهایی یا ها نشان وجود و پیام گیرنده یا فرستنده) سو هر از ارتباط

 مجراها گسترده کاربرد و است اجتماعی ارتباط ابزار ترین مهم از یکی زبان میان این در

 .است الزم جمعی ارتباط وسایل چون اجتماعی ارتباط ایجاد و پیام انتقال در

 حرکتی ارتباط  .8

 موجبات بدنی زبان مثال، عنوان به حرکات، با بلکه سخن، طریق از نه است ارتباطی

 (30-31 ،9371 ساروخانی،) سازد. می فراهم را حرکتی ارتباط پیدایی

 عمومی یا جمعی ارتباط  .1

 بکار( Mass hedia) مفهوم برای آمریکایی شناسان جامعه که است ای تازه تعبیر 

 یا (Mass) انگلیسی اصطالح و( وسایل -Madia) التینی ریشه از که واژه این اند، برده

 ها آن طریق از که است ابزارهایی معنای به لغوی نظر از است، شده تشکیل توده

 کثیر جماعت با بلکه همگون، و خاص های گروه یا جداگانه طور به نه افرادی با توان می

 رادیو، روزنامه، وسایل این امروزه. کرد پیدا دسترسی یکسان طور به مردم از ای توده یا

 .است اجتماعی دیگر های شبکه و رسانه هر و تلویزیون
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 از: اند عبارت ارتباط نوع این های ویژگی

 پراکنده ناآشنا، گیران پیام - الف

 تأخیر با بازخورد یا پیام بازگشت -ب 

 زیاد عمل سرعت -ج 

 پیام تکثیر -د 

 ناپایدار و سطحی ارتباط -ه 

 :(ای توده) جمعی ارتباطات .95

 مقوله این در تجاری ها آگهی رادیو، تلویزیون، سینما، مجالت، ها، روزنامه معموالً

 و( پسند عامه های داستان خصوص به و) کتاب انتشار هم اغلب و گیرند می قرار

 نگاهی اصطالح این تعریف مورد در. شود می شامل هم را( پاپ صنعت) موسیقی

 معنا این به. دارد وجود ها رسانه کننده تحقیق و کنندهیکدست اثرات به نسبت انتقادی

 قرار تأثیر تحت یکسان شکلی به را مخاطبان همه که است حدی به ها رسانه تأثیر که

 نکته این از اما کنند می متأثر را مخاطبان همه جمعی شکلی به ها رسانه گرچه. دهد می

 از متفاوتی تأثیرات جایگاهشان و موقعیت به بسته نیز مخاطبان که کرد غفلت نباید

 (90، 9316حشمتی،  –آقاجانی ) گرفت. خواهند ها رسانه

 نوشتاری و غیر نوشتاری ارتباط .99

 کاغذ بر قلم طریق از اطالعات آن در که است ارتباطی نوشتاری؛ الف ( ارتباط

 (9301 بنای، صدیق... )و روزنامه، کتاب نامه، مثل بندد، می نقش

...  و اطالعیه حکم، ابالغیه، دستورالعمل، جلسه، صورت بخشنامه، گزارش، نامه،

 .آیند می حساب به ها سازمان در نوشتاری ارتباط نوعی و اداری مکاتبات زمره در همگی

 مانند امواج طریق از افکار و اطالعات که است ارتباطی غیرنوشتاری؛ ارتباطب ( 

( 9301 بتائی، صدیق. )شود می ردوبدل مردم میان... و تلگراف تلفن، تلویزیون، رادیو،
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 باشد غیرچاپی و مکتوب غیر و نباشد نوشتاری که ارتباطی هرگونه توان می طورکلی به

 است. نوشتاری غیر ارتباطات

 کالمی ارتباط .90

 .گویند کالمی ارتباط را شود می حاصل گفتگو و گفتن طریق از که روابطی مجموعه

 از: اند عبارت کالمی ارتباط چهارگانه های مهارت

 الف ( شنیدن

 ب ( گفتن 

 ج ( خواندن 

 .د ( نوشتن 

 غیرکالمی ارتباط .99

 دامنه به و دهد می تشکیل را فردی میان ارتباط بخش ترین مهم غیرکالمی ارتباطات

 تا گرفته نمادی وضعیت از و مد تا گرفته اشاره و چهره بیان از ها پدیده از وسیعی

 .شود می گفته پانتومیم و موسیقی و تئاتر و رقص

 است کرده مشخص غیرکالمی مطالعات پیشروان و پیشتازان از یکی "دویسل بیر"

 و شود می منتقل دیگری به کالم با خاص وضعیت یک در معنی از درصد 31 تنها که

 است. غیرکالمی زمره در آن باقیمانده درصد 61

 وتحلیل تجزیه از پس غیرکالمی تحقیقات عرصه پیشگام "محرابیان آلبرت، "

 با معنی از درصد 7 فقط که شد متوجه فردی، بین ارتباط یک در شده فرستاده های پیام

 غیرکالمی صورت به پیام از درصد 13 و است شده منتقل مخاطب به کالمی های پیام

 آن درصد 11 و "آوایی های نشانه" آن درصد 30 که ای گونه به است شده فرستاده

 با مختلف های پژوهش در ها یافته چند هر. شود می شامل را "ای چهره های نشانه"

 ارتباط در "غیرکالمی های نشانه " که گرفت نتیجه توان می اما هستند، متفاوت یکدیگر

 است. مهم بسیار فردی میان
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 انسانی ارتباط .94

 روابط توسعه و حفظ و خلق به ها انسان آن طریق از که است ای وسیله ارتباطات

 به حتی و شده وتار تیره روابط آن طریق از نیز گاهی و پردازند؛می یکدیگر با خویش

 .انجامد می روابط تخریب

 فردی درون الف ( ارتباط

 اعمال ارتباط، این. شود می گفته "فردی درون" ارتباط خودش، با فرد هر ارتباط به 

. شود می شامل یادآوری را و تخیل ریزی، برنامه محاسبه، تفکر، قبیل از آگاه خود ذهنی

 (9301 بتای، صدیق. )است ارتباط نوع این نیز جزء فرد دیدن خواب همچنین

 فردی میان ب ( ارتباط

 احساسات و اطالعات آن وسیله به و شود می ایجاد ها انسان بین که است ارتباطی 

 توانایی این. گذاریم می میان در دیگران با غیرکالمی و کالمی های پیام طریق از را خود

 و روانی سالمت و شود می خانواده اعضای ویژه به دیگران با فرد رابطه تقویت موجب

 آورد. می فراهم را اجتماعی

 غیر در. گیرد انجام معین زمان در پایه اطالعات انتقال که است ارتباطی زمانی ارتباط .90

 .ندارد چندانی ارزش صورت، این

 نیست خاصی زمان به محدودزمانی ارتباط برعکس درست که غیرزمانی ارتباط .96

 .باشد معتبر پیوسته تواند می آن اطالعات و

 سازمانی ارتباط .97

 که یافت دست جدیدی مفهوم به توان می سازمان و ارتباط واژه دو ترکیب از

 ارتباطات انواع از یکی که سازمانی ارتباط در. دارد نام سازمانی ارتباطات یا ارتباط

 در بودن محتاط و مداری وظیفه ساختارمندی، هدفمندی، ویژگی چهار است، انسانی

 است. توجه مورد بیشتر ارتباط دیگر انواع با مقایسه در سازمان، یک

 با معنی تبادل و اطالعات گرفتن برای را مدیران که است فرایندی سازمانی، ارتباط 

 توانا سیستم آن از خارج به مربوط های ارگان در افراد و سازمان داخل مختلف افراد
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 برای مشترک زمینه ایجاد و سازی یکپارچه و هماهنگی برای نظامی ارتباطات. سازد می

 .است سازمان وری بهره افزایش نهایت در و سازمان فعالیت

 یعنی است، آن سر مدیریت، که کرد تشبیه انسان بدن به را سازمان یک توان می

 های پیام انتقال برای انسان که طور همان است، یافته نظم و زنده موجود یک سازمان

 به هم سازمان یک دارد، تکیه عصبی سیستم به... و بخوابد کی بخورد، کی که مغز

 اختالل انسان، بدن در اگر. است نیازمند خود اهداف به رسیدن برای سازمانی ارتباطات

 شود، ایجاد ها پیام آزاد جریان راه در مانعی یعنی بیاید، وجود به عصبی یا فیزیکی

 ارتباطات در مشکلی اگر صورت همین به داشت، خواهد دنبال به منفی عواقب

 ارتباطات مفهوم درک. شود برطرف کامل و سریع صورت به باید شود، ایجاد سازمانی

 ارتباطات اصول کمبود و دهد می افزایش را سازمان کارکنان اثربخشی سازمانی،

 (9301 داودآبادی،. )شود می سازمان در مشکل ایجاد باعث سازمانی

این مدل  فنی امکانات به ،سازمانی ارتباط برعکس درست غیرسازمانی ارتباط .98

 .ندارد نیاز دهی سازمان و ارتباطی بودجه

 نمادین ارتباط  .91

 فرد حواس طریق از ها نشانه و عالئم قالب در ها پیام آن طی که است ارتباطی 

 (66 – 69 – 60 ،9316 حشمتی، – آقاجانی) .شود می دریافت

 تصویری ارتباط .05

 تصویر و شکل طریق از ها آن درک که هستند مفاهیمی ترین اساسی بصری، مفاهیم

 جهان کل از را ما دانش ی مجموعه لحاظ بدین و پذیرد می صورت اجسام و اشیاء

 نیز ما احساسی های انگیزش و لذت اسباب ترین مهم و ترین اصلی از و بخشد می شکل

 در. است انسانی حواس ترین مهم و ترین قوی از یکی دیدن، حس. روند می شمار به

 شرکت متفقاً ما حواس دیگر حدودی تا و شنوایی حواس دیدن، واقعی جریان یک

 .سازند پذیر امکان را دیدن جریان تا دارند
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 نیاز احساس گفتن سخن طریق از خود، های ایده و افکار انتقال به که زمانی انسان

 که طور همان. گرفت بهره بصری مفاهیم بیشتر درک و انتقال جهت بینایی حس از کرد

 بدون نیز نوشتن نبوده، پذیر امکان شنیدن حس وجود بدون گفتن سخن توسعه و رشد

 حس وجود دلیل به تنها بشر،. است نداشته گسترش امکان بینایی حس از گرفتن بهره

 مفاهیم ی مبادله و وگو گفت. بشناسد را حروف ی اندازه و شکل توانست که بود بینایی

 تمام از و بوده مکمل تصویر نمایش و با تجسم همواره نوشتن و گفتن سخن طریق از

 (9313– ذاکر است. )عبداله گرفته بهره بصری امکانات

 بصری هنرهای تکامل روند

 به را مختلفی های زبان خویش، ذهنی های آرمان و آرزوها ها، ایده بیان برای همواره بشر

 که زمانی. هاست زبان این گویاترین و ترین زنده از یکی بصری هنرهای که است گرفته کار

 تصویری خطوط او، ذهنی مفاهیم بیان ی وسیله تنها بود، نشده خط اختراع به موفق هنوز بشر

 غارهای ی دیواره و ها صخره بر خود، های اندیشه و عقاید ابراز برای بشر که تصویرهایی. بود

 رازهای به ها، آن معانی کشف با که هستند نمادهایی است، کرده حک خود زندگی محل

 .بریم می پی یکدیگر با هایشان ارتباط چگونگی و اولیه بشر زندگی

 ترکیبی که را خطی ها چینی و هیروگلیف خط ها مصری پیش، سال 1000 حدود بار اولین

 و کردند ابداع را میخی خط ها سومری بعداً. آوردند وجود به بود، تصویری نمادهای و  واژه از

 .شد ریزی پی ها فنیقی توسط الفبا حروف میالد، از قبل سال 9100 حدود در سپس

 است استوار کلمه اساس بر سازد، می فراهم را بشر افراد بین ارتباط  وسیله که زبان

 در ما از بسیاری اما است؛ پذیر امکان مفاهیم انتقال کلمات، معانی درک طریق از و

 چهره، و رنگ حاالت طریق از بیشتر را شماری بی مفاهیم دیگران با مکالمه جریان

 راه از تا کنیم می دریافت مقابل طرف بدن اعضاء دیگر و صورت و دست حرکات

 حرکات و است عصبانی که کسی صورت شدن سرخ مثالً. او جمالت و کلمات درک

 همه بر را، حالش حقیقت آورد، زبان بر ای کلمه که آن بدون زند، می سر او از عصبی

 افتادن پایین و ها آرواره عضالت انقباض پیشانی، های وچروک چین. سازد می آشکار
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 بدن اعضای و ها دست مختلف حرکات و چهره رنگ سرخی و چشم هایپلک

 و شناسیم می را ها آن  تجربه اثر در و  ناخودآگاهانه طور به ما  همه که هستند عالئمی

 در و نداریم ای ویژه لغت کتاب یا و کالس به نیازی ها آن درک برای و کنیم می درک

 بیاموزد، را کلمات ی وسیله به زبان طریق از گفتن سخن بشر که چه آن از بیشتر حقیقت

 رود می شمار به انسان تکامل و رشد از بخشی که را چهره های نشانه و عالئم خواندن

 .نامند کالم می بی یا زبان کلمه بی ارتباط را مفاهیم درک و ارتباط نوع این. گیرد می فرا

 (9313- ذاکر عبداله)

 ارتباطات حقوق تعریف
 خود بطن در تعاریف تمامی اما دارد؛ وجود اجماعی ارتباطات، حقوق تعریف در

 از تعریفی در. دارند و داشته آن های موضوع و ارتباطات حوزه حدود تحدید در سعی

 ارتباطات صنعت قواعد به ارتباطات حقوق که است آمده (Lisa Sockcut) سوکت لیزا

 خطوط که است کوچکی متعدد های بخش دارای ارتباطات صنعت و شود می مربوط

 جان. شود می شامل را...  و انتشارات و کابلی های تلویزیون و تلفن رادیویی، و سیمی

 ای حوزه از عبارت را ارتباطات حقوق نیز (John W.Berresford)  برسفورد دابلیو

 ارتباطات صنعت تعریف در و پردازد می ارتباطات صنعت بررسی به که کند می تعریف

 .(39 ،9316 درونکال، آرایی) شمرد برمی را صنعت این گوناگون های صورت نیز

 ارتباطی حقوق ارکان
 از متفاوت حوزه یک به ارتباطی حقوق رکن هر که دارد رکن چهار ارتباطی حقوق

 اساسی فعالیت یک ارتباطات ها آن در که است مربوط اجتماعی حیات و عمل تجربه،

 یک شامل یک هر که است این رکن چهار این منطق. دارد کلیدی عملکردی و است

 به دستیابی برای کدام هر هم باز اما شود می اجتماعی فعالیت از مستقل نسبتاً حوزه

 .است وابسته ارکان دیگر به اش نهایی هدف

 



 اصول ارتباطات و تبلیغات | 36

 عمومی؛ حوزه در ارتباطات برقراری  .9

 .جامعه در دموکراتیک سیاسی مشارکت در رسانه و ارتباطات نقش  .6

 ارتباطی دانش  .3

 استفاده برای شود، می تولید جامعه توسط ها آن با دانش که ابزاری و شرایط  .1

 (61 ،17 فر، سلطانی - بیابانی. )است متفاوت های گروه

 ارتباطات الملل نیب حقوق
 به اینجا در ما که است شده بیان متعددی تعاریف ارتباطات الملل بین حقوق از 

 یک عنوان به ارتباطات المللی بین حقوق :اول تعریف کرد: خواهیم اشاره نمونه چند

 قبیل از موضوعاتی با که است ارتباطی مطالعات رشته از ای شاخه و تحصیلی رشته

 سطح در مردم مردم با و یکدیگر با تجاری های بنگاه دولت، با دولت تعامالت وسعت

 .دارد سروکار جهانی،

 المللی رخ دهد. بین مرزهای سوی آن در که ارتباط برقراری و انجام حق :دوم تعریف

 نفوذ و افزایش تأثیرات دلیل به المللی بین ارتباطات حق داشتن به نیاز :سوم تعریف

 داخلی سطح در ارتباط ایجاد و برقراری حق :چهارم تعریف. است سازی جهانی روند

مطبوعات  کنترل و مالکیت آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی شامل المللی بین و

 (60، 17سلطانی فر،  -بیابانی ) .شود می

 مدرن دنیای در ارتباطات شدن جهانی
 مقیاس در که است این مدرن جهان در ارتباطات چشمگیر های ویژگی از یکی

 ارسال آسانی به و دور بسیار فواصل از ها پیام. گیرد می صورت جهانی ازپیش، بیش

 دسترسی الکترونیکی، های رسانه طریق از زمان و مکان جدایی با این، بر شود، افزون می

 با مسافت یا فاصله. باشد آنی تواند می مکانی نظر از دور منابع از صادره های پیام به

 با توانند می افراد. است شده محو عمل در الکترونیکی ارتباطی های شبکه فزاینده رشد

 به( ای رسانه) واسطه با تعامل شبه های چارچوب در یا باشند داشته تعامل یکدیگر
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 ارتباطات به نسبت مدرن مقیاس در جمعی های رسانه امروزه واقع در بپردازند، کنش

 :از اند عبارت ها آن ترین مهم که دارند هایی تازگی گذشته سنتی جامعه در

 جمعی ارتباطات های پیام بودن یکنواخت و بودن غیرشخصی  .9

 و مستقیم ارتباط هرگونه با جدید، فنی وسایل طریق از ها پیام جمعی انتقال امروزه

 ارتباطات نوع این .است مغایر باشد، چهرهبهچهره تماس مستلزم که انتقال هرگونه

 تماس بدون را مختلف اطالعات و ها پیام دهند، می اجازه دهندگان پیام به جمعی

 تمام اساس تماس رو در رو که درحالی سازند، منتقل ها آن به گیرندگانپیام با مستقیم

 .است ارتباطی وسایل بدون جوامع در ارتباطات

 بسیار تعداد به را واحد پیام یک انتقال امروز، مدرن دنیای در جمعی های رسانه

 وجه هیچ به گیرنده پیام افراد تعداد و سازند می پذیر امکان واحد زمان در افراد از زیادی

 تکثیر که ای نسخه تعداد هر با چاپی های روزنامه کنند. نمی دگرگون را شده منتقل پیام

 کنند، می حفظ را خود واحد شکل کنند، استفاده آن از که ای خواننده تعداد هر و شوند

 قرار شمار بی بینندگان و شنوندگان اختیار در نیز تلویزیونی تصویر و رادیویی گفتار

 .کند نمی ایجاد تغییری ها آن ماهیت در بینندگان و شنوندگان فراوانی و گیرند می

 جمعی ارتباطات بودن نهادی  .0
 عمدی و طور ارادی به امروز جمعی ارتباط های تکنیک سنتی، ارتباطات خالف بر

 های مؤسسه. کنند می دنبال را خود کار خاص اجتماعی نهادهای چارچوب در
 به نهادها این از سینمایی استودیوهای و تلویزیونی و رادیویی های فرستنده مطبوعاتی،

 زیرا هستند "اجتماعی نهادهای" معنی تمام به جمعی ارتباط های مؤسسه آیند، می شمار
 ارتباط مدرن و جدید های موسسه. اند یافته سازمان معینی اصول موجب به ها آن همه

 و ها حکومت و هستند سیاسی و اجتماعی منازعه موضوع خود، که آن لحاظ از جمعی
 خاص نهادهای نیز دهند می قرار خود مبارزات دستاویز و وسیله را ها آن احزاب،

 شوند. محسوب می

 



 اصول ارتباطات و تبلیغات | 31

 اجتماعی زندگی عناصر سایر به جمعی ارتباطات وابستگی  .9
. دارد نزدیک رابطه ای مدرسه تحصیالت و سوادآموزی پیشرفت با مطبوعات توسعه
 گفت توان می که جایی تا. است وابسته جامعه زندگی سطح به نیز تلویزیون و رادیو گسترش

 ارتباطات. دارد وجود خاص تقارن نوع یک زندگی سطح و جمعی ارتباطات توسعه بین
 :باشند یافتگی می توسعه علت و معلول حال درعین خود، مخصوص نهادهای با جمعی

 به ارتباط نوع این گسترش زیرا هستند، یافتگی توسعه معلول جمعی ارتباطات :والًا

 کانون و کند می تشویق مطالعه به را انسان آموزش،. دارد بستگی آموزش چگونگی
 استفاده و خوانی روزنامه به را مردم و دهد می افزایش را عمومی عالقه و توجه هستی

 اقتصادی توسعه بدون جمعی ارتباطات توسعه. دارد می وا سینما و تلویزیون و رادیو از
 جوامع که است اقتصادی یافتگی توسعه شرایط در تنها چون نیست، پذیر امکان نیز
 تلویزیونی و رادیویی گیرنده و فرستنده های دستگاه تولید مخصوص توانند صنایع می

 .بگذارند اجتماعی وسیع های گروه اختیار در را نوین ارتباطی وسایل و کنند ایجاد

 جمعی ارتباط وسایل اگر چون هستند یافتگی توسعه علل از جمعی ارتباطات :ثانیاً

 توسعه ممتاز ابزار از نتوان نیافته، توسعه کشورهای و یافته توسعه کشورهای برای را
 شدن صنعتی و یافتگی توسعه عوامل از را ها آن توان می الاقل کرد، تلقی انگیزی
 (691 - 693 - 696 ،9301 دانایی،) .شناخت

 ارتباطات جهانی حقوق
 جز چیزی البته که (Global Law of Communications) ارتباطات جهانی حقوق

 حقوق و (International Law of Communications) ارتباطات الملل بین حقوق
 قواعد از دسته آن است، ( the Law ofGlobal Communications) جهانی ارتباطات
 حاکم ای رسانه های فعالیت و ارتباطات عرصه بر که است شمولی جهان نسبتاً حقوقی

 شدن جهانی فرآیند از ناپذیر تفکیک بخشی توسعه، درحال حقوقی قواعد این. است
 (Globalization) شدن جهانی گریزناپذیر فرایند از بخشی عام صورت به و حقوق
 و تصور قابل ارتباطات جهانی حقوق چرا که است این پرسش واقع در. است
 (.9300 ضیایی،) شود؟ می جاری ها سرچشمه کدام از و است پذیر امکان
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 گفت توان یم

گنجد حوزه وسیع  پرداختن به موضوع ارتباط و ارتباطات در قالب یک فصل نمی

مطالعاتی و پژوهشی و با ابعاد مختلف علمی در خصوص ارتباطات به قدری قوی، 

عنوان یک رشته علمی در  بهتوان گفت به درستی ارتباطات  غنی و زیاد است که می

گیرد. نکته حائز اهمیت این است که اگر ارتباطات را  ها مورد تدریس قرار می دانشگاه

عنوان روند تبادل مفاهیم از طرق مختلف در نظر بگیریم باید بدانیم  در واقعیت کالم به

ی اما مضامین دیگر حوزه ارتباطات که دارای قدرت و متک که یک مفهوم کیفی است؛

 عنوان عقالنیت ارتباطی نیز نام برد. تواند به است در جامعه و دولت نیز می

اگرچه در گذشته وجود تنگناهای گوناگون در حوزه ارتباطات موجب این شد که 

ها و مجاری ارتباطی  های ارتباطی وجود داشته باشد اما تعدد کانال مشکالت زیادی در حوزه

 احتی بحث ارتباطات در فضای جامعه امروز شد.موجب سرعت؛ سهولت؛ روان بودن و ر

 ی فصل ارتباطات:ها پرسشنمونه 
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