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مقدمه

• زندگی خصوصی وسازمانی عبارتست از تصمیم گیری

• چه کنیم 

• کجا برویم 

• کی برویم 

• با چه کسانی 

• با چه امکانات ویا منابعی

• با چه وسیله ای 



هر تصمیمی مبتنی بر اطالعات است

اطالعات درست 
تصمیم درست



منابع اطالعات

• کتاب خانه ها 

• نخبگان 

• نشریات

• اینترنت

• ارشیو 

• افکار عمومی



نقش اطالعات در زندگی سازمانی 

• اخذ تصمیم درست 

• انجام درست کار 

• افزایش توان نظارت وکنترل 

• افزایش توان برنامه ریزی



کارگزاران اطالعات

• خبرنگاران 

• روابط عمومی ها 

• مدیران 

• نخبگان

• رهبران



فلسفه وجودی روابط عمومی

چرا روابط عمومی متولد شد و موجودیت پیدا کرد

راز مانایی روابط عمومی چیست 

چرا روابط عمومی هر روز با اهمیت تر می شود 



تعاریف روابط عمومی

• : مارستین می گوید

• عمومی عبارت است از هنری که به کمک آن می توان مؤسسه، سازمان و فرد را مورد عالقه و روابط 

احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد

( پدر روابط عمومی ایران)دکتر حمید نطقی 

استمدافع سازمان در بیرون و مدعی العموم در داخل سازمان وکیل عمومی روابط 



رکس هارلو

روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان ها آگاهانه می کوشند به 

مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای 

.مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند



اسکات ام کاتلیپ

عمومی، اداره کردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین روابط 

النگ و .جامعه ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است. سازمان و جامعه است

هازلتون؛ روابط عمومی کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان ها با محیط خود 

سازگار می شوند، آن را اصالح می کنند و تغییر می دهند یا آن را حفظ می کنند تا به اهداف سازمانی 

.دست یابند



:جهانی روابط عمومیکنگرهتعریف مکزیکوسیتی 1987

• روابط عمومی عبارت است از هنر ودانش اجتماعی تجزیه 

مشورت با روسای, پیش بینی آثار آنها , وتحلیل گرایش ها 

موسسات وتهیه واجرای برنامه های عملی که هم در جهت 
منافع موسسه باشد وهم در جهت منافع همگان 



روابط عمومی فلسفه اجتماعی مدیریت



عمومیرابرایروابطویژگیهایی

• استروابطعمومیعلمـ

• آگاهانهوبرنامهریزیشدهیاستکوششـ

• وسیلهجلبنظر،تفاهموپشتیبانیمخاطبانوحفظونگهداریآنبااستفادهازوسایلمختلفنظیررسانههاـ 

• بخشیازوظایفمدیریتسازمانـ

• ـفعالیتیمبتنیبرتحقیق



ویژگی های  های روابط عمومی

• روابطعمومیهنراست

• ـتوجهبهتجزیهوتحلیلگرایشها

• ـوسیلهمشاورةمدیران

• ـوسیلهتغییردرافکارعمومی

• ـوسیلهاطالعرسانیبهمردم

• وسیلهایجادارتباطاقناعی

• وبالعکسانمخاطبوسیلهایجادارتباطدوسویهبینسازمانباـ



تعریف انجمن روابط عمومی آلمان

وتفاهممنظوربهقانونىوآگاهانهتالشعمومى،روابط

قیقتحبراساسعموم،بامتقابلشناختواعتماداستقرار

.استمیسرمستمر،وصحیحعملىوعلمى



دفهکهاستمدیریتیبرجستهوظیفهیکعمومیروابط

اجتماعیگروه هایوسازمانمسائلحلبهکمکآن

هکاستممکنزمانیهدف،اینتحقق.استآنبامرتبط

جامعه،مدیراناختیاردردرستیاطالعاتعمومی،روابط

کیفیاطالعاتکندتالشدهد،قراراجتماعیگروه هایو

اتباشددقیقوشفافحقیقت،حاویودستکاریبدون

میبدستمقابلطرفازطرفینازیکهرکهفهمی

باشد؛واقعیفهمیکآورد،



یورگن هابر ماس

مورد بحث و با دید انتقادی، روابط عمومی را 

عقیده آگاه : "بررسی قرار می دهد، می گوید 

سازی، اطالع رسانی به مردم به وسیله 

کارشناسان روابط عمومی، به سمت پذیرش 

پیام و دستکاری افکار عمومی تغییر جهت 
داده است



 گویای آن است که نوعی روابط "هابرماس"دیدگاه های ،

عمومی وجود دارد که  گفتمان را توسعه نمی دهد، 

اطالعات را تحریف می کند، مشارکت مصنوعی ایجاد 

می کندو صرفاً مبلغ مدیران است



• روابط "، متوجه " هابرماس"انتقاد 

عمومی برنیزاست و روابط عمومی 

واقعی نه تنها زمینه ساز توسعه، بلکه 

به روی درهای سازمان باز کننده 

توسعه است



روابط عمومی چه کمکی به سازمان می کند

آگاهیتوسعهودانشنشر

عمومیافکارمطالعاتوتحلیلتوسعه

عملکردوسیاستهااصالحومردمیمشارکتجلب

مدیریتی

اطالعاتینابرابریهایوهاشکافکاهش

سازمانیقرهنگتوسعه

کازکنانوانگیزشنشاطارتقای



کاهش شکاف نابرابری اطالعات

• یکی از نکات راهبردی در روابط عمومی  فراموش نکردن 

دربرنامه ارتباطی، . گروه های اجتماعی حاشیه ای است

تعیین گروه های حاشیه ای و برنامه ریزی ویژه برای 

به عبارت دیگر، توجه . قدرت بخشی به آنها ضروری است

به گروه های مخاطب کلیدی، نباید به حاشیه رانی گروه 

یکی از وظایف بسیار . های مخاطب غیر کلیدی منجرشود

مهم روابط عمومی، رساندن اطالعات به کلیه بخش های 

جامعه است تا همه آنها فرصت مداخله و مشارکت را داشته 
باشند



عوامل موفقیت روابط عمومی

مدیرانبیندرعمومیروابطفرهنگشدنفراگیر

اجتماعیفرهنگدرعمومیروابطاصولپذیرش

خبرهکارگزارانتربیت

سازمانهادرعمومیروابطساختاریپذیرش

خوداختیاراتوحقوقبهمردمبندیپای



تیوری روابط عمومی

ازیبندتقسیممهمتریننظرانصاحبازبسیاریاعتقادبه

:بهاجتماعیارتباطاتتقسیماجتماعیارتباطات

وانسانیارتباطات:الف

استایرسانهارتباطات:ب.

شودمیاربرقرانسانهابینمستقیمبطورکهارتباطاتیواقعدر

ایلهوسییاکانالبواسطهکهارتباطاتیوانسانیارتباطات

مینامیدهایرسانهارتباطاتشودمیبرقرارانسانهابین

زندگیدراخیرسال100درکهارتباطاتازنوعی.شود

استیافتهگسترشبشر



آسیب های روابط عمومی

ازعبارتندهاآسیباینمهمترین:

۱-وظایفشدنجاجابه

۲-وظایفیافتنگسترش

۳-وظایفبودنناهمگون

۴-وظایفشدنبینیپیش

۵-وظایفبودنموازی



روابط عمومی هوشمند

مان با روابط عمومي هوشمند به عنوان پیونددهنده قدرتمند و سريع ساز
ی های در میدان بازسازمانبستر مناسب برای جديدترين فرد و جامعه  و

انمند، تکنولوژی و نرم افزارهای ارتباطي تو,با استفاده از ابزار يرقابت
نیاز پاسخگویاست نقش موثری در تعامالت اجتماعي ايفا كرده و قادر 

حاد رتباطي اومشاركت وهمکاری همه جانبه ا.ارتباطي مخاطبان باشد
اكنون ديگر مالکیت اطالعات ثروت ,را فراهم اوردسازمانجامعه با 

بلکه به گردش درآوردن هوشمندانه آن، افزايش . محسوب نمي شود
اد زمینه میزان و كیفیت دسترسي مخاطبان به اطال عات سازمان و نیز ايج

ذاری های هدايت مخاطبان و هرچه بیشتر فعال شدن آنها در به اشتراك گ
ی اطالعات سازماني در راستای اهداف سازماني است كه به ثروت اندوز

سازمان منجر مي شود



مشکالت روابط عمومی ها

مناسبساختارسازمانی،نبودجایگاه

ها،عمومیروابطبرایمصوببودجهفقدان

مشخص،وظایفشرحتعیینعدم

شناسی،مخاطبعدم

هارسانهباعمومیروابطتعاملعدم

وعمومیروابطجایگاهوشانبهشرکتهاارشدمدیرانتوجهعدم

گیریها،تصمیمدرعمومیروابطمسئوالناختیارعدم

عمومیروابطهایماموریتوهابرنامهاهداف،استراتژی،ابالغوتعیینعدم

الکترنیکیوهوشمندعمومیروابطباهاعمومیروابطماهیتانطباقکاهش



مشکالت روابط عمومی ها

پژوهش و سنجش افکار:

- انجام پژوهش و نظرسنجی های درون و برون سازمانی

در حوزه ارتباطات و روابط عمومی 

-سنجش افکار از مردم و مخاطبان برون / افکارسنجی

سازمانی در خصوص اقدامات و فعالیت های سازمان

-تهیه و تنظیم مقاالت تخصصی

- گزارش های تحلیلی و مطالب علمی در حوزه فعالیت ها



مشکالت روابط عمومی ها

برنامه ریزی مدون و منسجم در امور ارتباطی و رسانه ای و نیز 
ارائه طرح های عملیاتی و ایده های نو در زمینه روابط عمومی

اصالح روش و بهبود شیوه های ارتباطی

ز تهیه و تدوین ریز بودجه پیشنهادی روابط عمومی و دفاع ا-
آن تا تصویب نهایی

نظارت بر عملکرد مدیریت های این روابط عمومی و-

د تهیه گزارش عملکردهای هفتگی، ماهانه و ساالنه و گزارش درص
پیشرفت

تهیه طرحهای راهبردی ارتباطات و نظارت بر اجرای پروژه -
های روابط عمومی



کارگاه های آموزشی تخصصی در جهت ارتقاء سطح / برگزاری دوره ها

علمی روابط عمومی 

 حضور در سمپوزیوم ها، همایش ها و جشنواره های بین المللی روابط

عمومی

-برگزاری مصاحبه های تخصصی جهت جذب نیروی انسانی

تهیه برنامه عملیاتی و ساالنه مرکز و تدوین مناسب

مدیریت گردهمایی ها

برگزاری جلسات هم اندیشی روابط عمومی ها



مدیریت تبلیغات واطالع رسانی

-جمعیارتباطوسایلبهسازمانهایفعالیتواقداماتاخبارانعکاسوتنظیموتهیه

فیلمبرداریوعکاسیواینفوگرافیکتولیدوطراحی

-هاگردهماییوهاهمایشها،جشننظیرمختلفمراسمتصویریوخبریپوشش

مهمهایمناسبتدربیانیهصدورومواضعاعالم

-ومطبوعاتدرآگهیدرج

وتخصصیهایمصاحبهوهانشستبرگزاریجهترسانهاصحابباهماهنگی
مطبوعاتی

--فضایوروابطقالبدرخبرنگارانباارتباطیاقداماتکلیه
پیامکتوسط(الکترونیکی)مجازی

شاخصهایپروژهوهافعالیتازرسانهاصحاببازدیدتوربرگزاری

انعکاسوعمومیافکارتنویر

-شاخصهایپروژهازبازدیدوهارسانپیامواجتماعیهایشبکهدرحضور



قابلیت های کارشناس روابط عمومی

کاربرنامهتنظیمقابلیت-1

موقعبهپاسخگوییقابلیت-2

سازمانبیرونودرونگیریوارتباطعمومیروابطقابلیت-3

سازمنکالنبرنامهبراساسعملیاتکنترلقابلیت-4

تیمیصورتبهکارونجمپذیریمشارکتقابلیت-5

اتمامتاکارپیگیریقابلیت-6-

دیگرانبهمفاهیمانتقالقابلیت-7

سازماناسرارحفظقابلیت-8

سازماندهیقابلیت-9

نمایشگاهامور-10



مهارت های کارشناس روابط عمومی

جتماعیهایشبکه•
وتبلیغاتعمومیروابطکمپین•
ریزیبرنامه•
کیفیتمدیریت•
اطالعاتفناوریمدیریت•
شناسیجامعه•
روانشناسی•
ومخاطبانمشتریانامورمدیریت•
ارتباطیهایتکنیکباآشنایی•
هارسانه•
مجازیهایرسانه•
تبلیغاتهایتکنیک•
سخنوری•
نوشتاریارتباط•
چاپیهایرسانه•



دانش فنی وتخصصی مورد نیاز کارشناسان 

روابط عمومی



الگوهای شخصیتی

1-برونگرا

کارسازش

3-وجدانبا

4-ثباتبااحساسینظراز

گراتجربه

6-خودکامه

7-ماکیاولی



انواع قدرت

مرجعیتقدرتکاریزما

اطالعاتداشتنازناشیقدرت

تخصصقدرت

پاداشقدرت

قانونیقدرت

سنتازناشیقدرت



تاریخچه روابط عمومی

• روابط عمومی در دوران باستان 

• روابط عمومی در دوران صنعتی 

• روابط عمومی در دوران فراصنعتی



تاریخچةروابطعمومیدرجهان

اصطالح روابط عمومیکاربرد  (Public Relations)  این واژه در . باز می گردد۱۸۹۷بار به سال اولین

و امپراطوراهااگرچه از گذشته های دور . سالنامه ادارة اتحادیه راه آهن ایاالت متحدة آمریکا به کار رفته است

بردندمی فرمانروایان از برخی روش ها و تکنیک های روابط عمومی بهره 

اما تغییر و تحول در روشهای ارتباطی . این کوششها نشانگر نوعی برقراری ارتباطات و روابط عمومی است

.شدبه صورت مدرن و امروزی آن با تأسیس واحدها و دفاتر روابط عمومی از آمریکا شروع 



• بهعنوانمرحلةپسازجنگورشد۱۹۲۹تا۱۹۱۸سالهای
بسیاروسیعواحدهایروابطعمومی،بویژهدرزمینههای

اقتصادیونیزتشکیلنخستیندورةآموزشیروابطعمومیدر
(برینز.ال.ادوارد)دردانشگاهنیویورک،کهتوسط۱۹۲۳سال
کهبارشدپیگیر،منظمو۱۹۳۹تا۱۹۲۹ازسال.شدستدری

توسعهیافتعلمیروابطعمومیها



که با رشد بسیار سریع واحدهای اقتصادی، تولیدی و بازرگانی همراه بود و به ۱۹۱۴تا۱۹۰۰از سال 

و همین امر صاحبان . موازات آن مبارزه افکار عمومی برعلیه مقاصد سودجویانه صاحبان صنایع رشد پیدا کرد

.کردجهت جلب افکار عمومی متوجه عمومی صنایع و شرکتها را به فعالیت های روابط  .



• اولین شرکت خصوصی خدماتی تحت ۱۹۰۶در سال 

کرده  صیل تحلیعنوان روابط عمومی توسط آی وی 

ایجادپریستون و خبرنگار روزنامه نیویورک ورلد دانشگاه 
در آمریکا می نامندپدر روابط عمومی شد که این فرد را 



در این دوره در کنار : و جنگ جهانی دوم۱۹۴۵تا۱۹۳۹سال های

کمیته اطالعات عمومی، دولت اقدام به تأسیس ادارة اطالعات جنگ 

کرد و برخورداری از روابط عمومی بجز در آمریکا در سایر کشورها 

هم احساس شد... چون انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند و 



در این دوره در کنار : و جنگ جهانی دوم۱۹۴۵تا ۱۹۳۹سال های 

کمیته اطالعات عمومی، دولت اقدام به تأسیس ادارة اطالعات جنگ 

کرد و برخورداری از روابط عمومی بجز در آمریکا در سایر کشورها 

شدهم احساس ... چون انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند و 



تاکنون جهان با گسترش بسیار روزافزون ۱۹۴۵از سال 

واحدهای روابط عمومی روبرو بوده است و همراه با آن 

کتاب ها و مطالب زیاد در زمینة روابط عمومی تألیف شده 

مؤسسات آموزشی روابط عمومی، سازمانهای سنجش . است

افکار عمومی، انجمنها و اتحادیه های روابط عمومی و 

باالخره رشته های تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی بوجود 

روابط عمومی در تمام دنیا به عنوان یک امر و ه اند آمد 

ضروری مورد توجه قرار گرفت



روابط عمومی در ایران

هجری شمسی در نمودار ۱۳۳۲برای اولین بار در مرداد ماه سال 

سازمانی شرکت سهامی تصفیة نفت ایران مستقر در آبادان، 

۱۳۴۰از سال . اداره ای تأسیس شد که آن را روابط عمومی نامیدند

به بعد با الگوبرداری از این شرکت، وزارتخانه ها و مؤسسات 

بزرگ دیگر نیز به ترویج واحدهایی به نام های انتشارات، 

مطبوعات، تبلیغات و اطالعات که بعداً همگی به روابط عمومی 

تغییر نام یافت، پرداختند



• ادارات روابط عمومی با شکل و ترکیب ۱۳۵۰از سال 
فعلی و با آیین نامه ها، اساس نامه ها و شرح وظایف خاص 

خود از گسترش بیشتری برخوردار شدند و توسط سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور و وزارت اطالعات و 

از سال ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)جهانگردی وقت  
تشکیالت جدید روابط عمومی در سازمان ها به ۱۳۵۴

تصویب رسید و به تدریج رشد و توسعة ادارات روابط 
عمومی به حدی رسید که امروز شاهد ان هستیم که هر 

دارای روابط عمومی ... مؤسسه، سازمان، کانون، نهاد و 
است



• براساس آنچه که بیان شد، می توان تعریف کاملی را برای 

روابط عمومی، مجموعه ای از : روابط عمومی ارائه داد

عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که

با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال ارتباط با 

مردم و اطالع یابی از نظرهای آنان، تجزیه و تحلیل 

گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با 

آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای 

ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است



فعالیت های روابط عمومی

• مردمیارتباطات

• پاسخگویی

• انتشارات داخلی 

• جلسلت پرسش پاسخ

• ارتباط مستقیم

• ندوق رتباط مستقیم 

• ارتباط با رسانه ها 

• سایت سازمان 

• مدیریت شبکه هی اجتمعی 

• جلسات منظم درون سازمانی 

• نظام پیشنهادها



• بسط و توسعه ارتباط بین مدیریت و کارکنان سازمان به 

منظور رفع مشکالت کارکنان

• مجرای مناسب برای آشنایی با نقطه نظرها، دیدگاهها، ایجاد 

پیشنهادها و مشکالت مردم و کارکنان



برگزاری جلسات تریبون آزاد

• در این شیوه، روابط عمومی با صدور اطالعیه ای از کلیه کارکنان داوطلب، درخواست ، 

آنگاه با اعالم قبلی، جلسه را در یک . می کند تا در صورت تمایل در جلسه بحث آزاد شرکت کنند

.روز معین برگزار می کند

• یکی از ویژگیهای عمده این گونه جلسات، اداره آن توسط خود کارکنان است و معموالً این کار با 

در این جلسات هریک از . انتخاب یک نفر از بین کارکنان به عنوان دبیر جلسه صورت می گیرد

کارکنان به طور آزاد و شفاهی نقطه نظرات خود را مطرح می سازد و مسئول مربوط پاسخ الزم را 

ارایه می کن



• مرسوم و مؤثر در ارتباطات مردمی، اختصاص چند شیوه های 

شماره تماس برای ارتباط تلفنی مخاطبان با روابط عمومی سازمان 

این شیوه به مخاطب . به عنوان سخنگوی دستگاه ذی ربط است

امکان می دهد تا هر آن، در صورت تمایل، از طریق تلفن، 

ددیدگاهها یا مسایل خود را مطرح ساز

ارتباطات تلفنی مردمی



ارتباطاتمردمیبرونسازمانی( ب

• برگزاریجلسهباهریکازاقشارمردم (۱

• بی تردید، هیچ خدمتی وجود ندارد که به نحوی کلیه اقشار مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، لذا در 

ضمن اینکه . برنامه ریزی ارتباطات مردمی، باید برای هریک از گروه های هدف برنامه ریزی کرد

باید توجه داشت که هر سازمانی باید به طور ویژه مخاطبان خاص خود را در طراحی ارتباطات 

کندمردمی منظور  .



حضورمدیراندربینمخاطبانخاص

• مردمی برون سازمانی خود باید مخاطبان خاصی را دعوت کرده و جلسه پرسش و پاسخ بین آنان ارتباطات 

و مدیریت برگزار کند باید افزود که شیوه دیگر ارتباطات مردمی برون سازمانی، حضور مدیران در بین 

.مخاطبان خاص است که حتی تاثیر مثبت آن بیشتر از شیوه های قبلی است



دریافتپیشنهادهایکارکنان

• دیگری که در ارتباطات مردمی می توان در نظر داشت، دریافت پیشنهادهای کارکنان است شیوه شیوه 

در این نظام هدف، بهره مندی سازمان از . است« نظام پیشنهادهای کارکنان»مورد نظر در این راه کاربرد 

در .باید به همه پیشنهادهای قابل قبول براساس درجه اهمیت، پاداشی اعطا کرد. پیشنهادهای کلیه کارکنان است

نظام پیشنهادهای کارکنان، پیشنهادها پس از بررسی در کمیته اجرایی و تائید آن در گروههای کارشناسی، از 

طریق کمیته مرکزی به باالترین مقام سازمان منعکس می شود و با امضای باالترین مقام سازمان قابلیت اجرایی

.پیدا می کند



ارتباطاترسانهای

• خبرهشاخارتباطاترسانهایدر( الف

• انتشارات

• آموزش

• اشتراکنشریاتعلمیتخصصی



نظام اطالع رسانی

• اطالعاتتولید 

• طبقه بندی اطالعات

• انتشار اطالعت 

• باز خورد اخذ 



سازماندهیارتباطاتمردمی

• ● انواعارتباطاتمردمی

• که روابط عمومی باید « ارتباطات مردمی»مهمترین انواع 

آنها را در برنامة عملی ساالنه خود منظور کند، عبارت است 



نظرسنجی



هاکارکردروابطعمومی،وظایف،

• ارتباط با رسانه ها 

• تاثیر بر افکار عمومی

• مخاطب مداری

• اموزش 

• سخنرانی ها 

• انتشارات 

• برگزاریمراسموگرامیداشتمناسبتها

• نمایشگاههایداخلیوخارجیبرگزاری

• برگزاریسمینار (۴

• مراسم 

• اطالع رسانی



• کاتالوگوبروشورچاپ

• هدایاتهیه

•  (برگزارینمایشگاه

• کنفرانسخبریبرگزاری



• ● فعالیتهایسمعیوبصری

• عکس

• ویدئوییمجله

• ▪ فعالیتهایفرهنگیونمایشگاهی

• رتلهکامپیوت



برگزاریسمینار



چارتتشکیالتروابطعمومی



جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی



چالش های روابط عمومی

• چالش های روابط عمومی در ایران را می توان در دو 

تشکیالت ، اعتبارات ، آموزش ، نحوه ) بخش اصلی 

و ( عمل ، نیروی انسانی و وجود نگرش های منفی 

نداشتن متولی مشخص ، نبود تشکل های ) فرعی 

حرفه ای کافی و نبود قانون مندی مسئولیت های 
تقسیم کرد ( استراتژیک و حرفه ای روابط عمومی 



منابع این فصل

• مدیریت روابط عمومی حسن نصیری قیداری نشر رسا -1

1382

• -اینترنت-2



فصل اول ارتباطات



• فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط ارتباطات
معنا در علم ارتباط شامل . همسان بودن معانی بین آن ها است

ارتباطات فرایندی . هر دو می شوداحساساتوذهنیمفاهیم
ست که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراک 

ارتباط به یک فرستنده، پیام و گیرنده . گذاشته می شود
درنظرگرفته شده نیاز دارد، هرچند گیرنده نیاز ندارد حضور 

داشته باشد یا از منظور فرستنده برای برقراری ارتباط در 
زمان ارتباط آگاه باشد ؛ بنابراین ارتباطات می تواند در سرتاسر

ارتباطات نیازمند . مسافت های گستردٔه زمانی و مکانی رخ دهد
آن است که بخش های ارتباط ناحیه ای از مشترکات ارتباطی را 

به اشتراک بگذارند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA


• رخی از دانشمندان و کارشناسان، در مورد این که ارتباطات یک علم 
)است  Science) هنوز برخی از استادان این . اختالف نظر دارند

)رابرت کریگحوزه مانند Robert T. Craig) « را « ارتباطات
)یک حوزٔه مطالعاتی  Communication Theory as a Field) 

این دیدگاه می خواهد تأکید کند که ارتباطات به لحاظ وسعت، . می دانند
عمق و تنوعی که دارد نمی تواند در یک رشتهٔ علمی گنجانده شود، 
چندبلکه فراتر از آن باید به آن به عنوان یک حوزٔه علمی و مطالعاتی

به . نگاه کرد که از آن چندین رشتهٔ علمی می تواند زاییده شودرشته
علم »قائل بود و نه « علوم ارتباطات»عبارت دیگر، باید به 

.«ارتباطات

• به دیگری از سازمانیاسوژهارتباط عمل انتقال معانی مورد نظر از
استنشانه هاطریق فهم متقابل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87


:مراحل مهم ذاتی هر ارتباط این است

1. یا دلیل ارتباطیانگیزهشکل گیری-1

2. (جزئیات ذهنی یا فنی بیشتر دربارٔه آنچه به طور کلی بیان می شود)پیام ترکیب -2

3. ، متن نوشتاری، دیجیتالبرای مثال، به داده های)پیام کدگذاری -3
(و غیرهژستها،نگاره هاگفتار،

4. پیام های رمزگذاری شده به صورت سیگنال های متوالی از طریق مجرا انتقال -4
خاصرسانه اییا

5. شروع به ( عمدی یا تصادفی)اختالل مانند نیروهای طبیعی یا فعالیت انسانی منبع -5
ا چند گذاشتن بر روی کیفیت سیگنال های منتشر شده از یک فرستنده به یک یتأثیر -6

.گیرنده می کند

6. پیام های رمزگذاری شدهدریافت -7

7. رمزگشایی-8

تفسیر-9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87


مطالعه علمی ارتباطات

• :مطالعٔه علمی ارتباط می تواند تقسیم شود به

• نظریه اطالعات.

• .که به ارتباط انسانی مرتبط استمطالعات ارتباطات.

• که به طور عمومی ارتباط در و بیوسمتیک.
زنده را بررسی می کندارگانیزممیان

• ، لمسی شنوایی،بیناییمجرای ارتباط می تواند
.اشدبزیست شیمیاییوالکترومغناطیسی،بویایی،(بریلمانند)

• ر ارتباط انسانی برای استفادٔه گسترده از زبان انتزاعی منحص
ارتباط از رابطٔه نزدیکی با پیشرفتتمدنتوسعهٔ . به فرد است

.دارددور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA


ارتباطات انسانی

• ]

• گاهی اوقات به )از نمادها سیستمبشر گفتاری و تصویر زبان می تواند به عنوان یک
)عنوان  lexemes) که در آن دستکاری از ( قواعد)و دستور زبان ( شناخته می شود

هم چنین به مشخصات مشترک از زبان اشاره " زبان"کلمه . نشانه هاست توصیف کرد
بیش از . آموزش زبان به طور معمول بیشتر در سنین کودکی بشر رخ می دهد. دارد

هزاران زبان بشری الگوهایی از صدا یا حرکت را به کار می برند برای نمادهایی که 
زبان به نظر . قادر می سازد همراه با دیگران در اطراف آن ها ارتباط برقرار کند

می رسد ویژگی های خاص خود را به اشتراک می گذارد اگر چه بسیاری از این ها شامل 
زبان های . بین زبان و لهجه هیچ خط تعریف شده ای وجود ندارد. استثنائات هستند
، زبان های برنامه نویسی، و فرمول های مختلف ریاضی به اسپرانتوساخته شده مانند

ه تنوع ب. ویژگی های به اشتراک گذاشته شده توسط زبان انسانی لزوماً محدود نمی باشد
، تماس چشمی، زبان زبان بدنمعنی شفاهی و غیر شفاهی از ارتباط وجود دارد مانند

paralanguageاشاره، ارتباطات المسه ای، ، chronemics و رسانه ها شامل ،
.، صدا، و نوشتنگرافیکتصاویر،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9


ارتباطات غیر کالمی

• غیر کالمی فرایند رساندن معنا را در صورت پیام های بدن ارتباطات 
از طریق ژست، زبان بدن یا استقرار؛ چهره و تماس چشمی، ارتباط 

جسم مانند لباس، مدل مو، معماری، نمادها و سمبل ها، همچنین از 
ارتباط غیرکالمی نیز به . طریق مجموع موارد فوق توصیف می کند

عنوان سکوت زبان نامیده می شود و نقش کلیدی در زندگی روزمره 
گفتار . بشر در روابط اشتغال به درگیری های رمانتیک را دارد

paraهمچنین دارای عناصر غیر کالمی معروف به  language 
این خدمات شامل کیفیت صدا، احساسات و سبک صحبت کردن . است

.  و همچنین ویژگی های عروضی مانند ریتم، تکیه صدا و استرس است
به همین ترتیب، موضوعات نوشته شده شامل عناصر غیرکالمی مانند 
شیوه دست خط، نظم معنایی از کلمات و استفاده از شکلک برای انتقال

.عبارات احساسی به صورت تصویری است



• [ویرایش]رتباطات تصویری

• ارتباطات تصویری انتقال نظرها و اطالعات از طریق 
درجه اول با تصاویر دو . ایجاد نمایش های تصویری است

بعدی همراه است شامل عالئم، فن چاپ، نقاشی، طراحی 
گرافیک، تصویر، رنگ ها ومنابع الکترونیکی، ویدئو و 

تحقیقات اخیر در این زمینه بر روی . تلویزیون است
ز طراحی وب سایت و قابلیت استفاده گرای گرافیکی متمرک

طراحان گرافیکی از روش های ارتباط تصویری . شده است
.در عمل حرفه می کنند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&section=3


ارتباطات کالمی

• کالمی، در حالیکه دردرجه اول به ارتباط کالمی سخن اشاره می کند گفته می شود، ارتباطات 
به طور معمول در هر دو واژه، کمک های کالمی و غیر کالمی عناصر برای حمایت از انتقال 

ارتباط کالمی شامل بحث وگفتگو، سخنرانی ها، نمایش ها، ارتباطات بین فردی. معنی تکیه دارد
در ارتباطات چهره به چهره زبان بدن و چگونگی صدا نقش . و بسیاری از انواع دیگر است

مهمی را بر عهده دارد و ممکن است تأثیر بیشتری بر شنونده داشته باشد نسبت به محتوای در 
مجری ماهر باید توجه مخاطب و ارتباط با آن ها را . نظر گرفته شده از واژه هایی که گفته شد

به عنوان مثال از گفتن یک جک توسط دو نفر یکی ممکن است مخاطب را با . در نظر بگیرد
همان توجه به زبان بدنش و تن صدایش بسیار سرگرم کند در حالیکه نفر دوم با استفادهٔ دقیق از

کمک های بصری می تواند به آسان [ نیازمند نقل قول]کلمات شنوندگان را خسته و عصبانی کند
.  کردن ارتباطات مؤثر کمک کند وتقریبا همیشه در سخنرانی ها برای مخاطبان استفاده می شود

اهمیت به طور گسترده ای گفته شد و به طور گسترده شکلی که به اشتباه تفسیر شداستفاده شد تا
محتوای ٪۷تن صدا، ٪۳۸زبان بدن، ٪۵۵ارتباطات شامل "حالت تحویل را تأکید کند

با این حال این چیزی نیست که تحقیقات اخیر [ ۱"]٪۵۵ـ٪۳۸ـ٪۷قانون "به اصطالح"کلمات،
ذکر کردـ بلکه، زمان انتقال احساسات، اگر زبان بدن، لحن صدا، و واژه ناسازگار باشند در آن 

به طور [ نیازمند روشن[]۲]هنگام زبان بدن و لحن صدا را بیشتر از یک کلمه باور خواهند داشت 
از مالقات شما "مثال شخصی در حالی که من من کنان، قوز کرده، با نگاه به دور می گوید

بحث بیشتر در آلبرت محرابیان، سه )به عنوان بی احترامی تفسیر خواهد شد "خوشحال هستم
نوشته شده شفاهی تصویری الکترونیکی غیر شفاهی:مدل ارتباطات( عنصر از ارتباطات



]تاریخارتباطات نوشتاری و توسعه آن در طول 

• تولید تکنولوژیطول زمان اشکال و ایده هایی دربارٔه ارتباط بین مراحل استفاده ازدر 
شده پیشرفت هایی شامل روانشناسی ارتباطات و و روانشناسی رسانه، پدیدار . شده است

انقالب »پیشرفت ارتباطات را به سه مرحله انقالبی به نام . رشته ای از مطالعهاند 
ده طول مرحله اول ارتباطات کتبی ابتدا با استفادر . تقسیم کرده اند« اطالعات ارتباطات

این عالئم تصویری از سنگ ساخته شده . از نشانه ها یا عالئم تصویری پدیدار شدند
در طی مرحله دوم نگارش . بودند، از این روارتباطات کتبی هنوز قابل حرکت نبودند

الفبای . با پدیدار شدن بر روی کاغذ، پاپیروس، خاک رس، موم و غیره آغاز شد
عمومی مرسوم شده بود و برای یکسان بودن زبان در میان مسافت های طوالنی 

یک جهش در تکنولوژی زمانی رخ داد که گوتنبرگ چاپ مطبوعات را . پذیرفته شد
مرحله سوم با انتقال اطالعات از طریق امواج و سیگنال های . اختراع کرد۱۵در قرن 

ارتباطات بنابراین فرایندی است که معنی . کنترل الکترونیکی مشخص می شود
.  اختصاصی داشته است و این تالش را نقل می کند تا درک مشترکی را به وجود آورد
این فرایند که نیازمند به فهرست وسیعی از مهارت در پردازش فردی، گوش دادن، 

مشاهده ، صحبت کردن، سوا ل تجزیه و تحلیل حرکات و ارزیابی امکان مشارکت و 
زمانیکه یک شخص پیام های )موانع ارتباط موفق شامل پیام اضافی . همکاری است

.، و پیچیدگی پیام است(بسیار زیادی در یک زمان دریافت می کند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C


غیرانسانیارتباطات 

• ین و ارتباطات واقع در ب( علم)ارتباط  شناسی :همچنین ببینید

رشته های خاص هر تبادل اطالعات بین موجودات زنده به 

معنی تبادل عالمت هایی که موجود زنده می فرستد و 

دریافت می کند می تواند به عنوان یک شکل ارتباطی باشد؛ 

و حتی موجودات اولیه مانند مرجان ها دارای سر رشته 

ارتباطات غیرانسانی اغلب شامل سلول . هستندارتباطی 

دات سیگنالینگ، ارتباط سلولی و انتقال شیمیایی بین موجو

اولیه مانند باکتری ها و در داخل گیاهان و پادشاهی قارچ ها 

است



ارتباطات حیوانات

• گسترده ای از ارتباطات حیوانی شامل بسیاری از مسائل حوزه 
ETHOLOGY ارتباطات حیوانات می تواند به عنوان هر رفتار . است

یک حیوان که به رفتار کنونی و آینده دیگر حیوانات تأثیر می گذارد 
گفته می شود جانورشناسیبه مطالعه ارتباطات حیوانی. تعریف شود

نقش مهمی را ( وتشخیص از انسان شناسی، مطالعه ارتباطات انسانی)
درتوسعه نژادشناسی، جامعه شناسی و مطالعه شناخت حیوانات بازی 

ارتباطات حیوانات، در واقع مفهوم درستی از دنیای . کرده است
به طور کلی، دریک رشته به سرعت در حال رشد، و . حیوانات است
میالدی تا کنون، بسیاری از برداشت های اولیه ۲۱حتی در قرن 

مربوط به زمینه های مختلف از جمله استفاده از نام شخصی نمادین، 
احساسات حیوانات، فرهنگ حیوانات و یادگیری، و حتی رفتار جنسی، 

در استدالل های طوالنی تغییرات اساسی به خوبی شناخته شده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


گیاهان وقارچ ها

• در داخل سازمان گیاه مشاهده می شود یعنی در داخل سلول های گیاهی و بین سلول های گیاهی، بین گیاهان از ارتباطات 
ریشه های گیاه هم زمان با ساقه زیرین . گونه های یکسان یا مرتبط و بین گیاهان و موجودات غیر گیاهی، به ویژه در ناحیه ریشه

این نشانه همزمانی با واسطهٔ متقابل قواعد نحوی، عملی . باکتری ها، قارچ ها و با حشرات در خاک ارتباط برقرار می کند
در یونانی « نورون»معنی اصلی کلمه . ومعنایی را معین می کند وممکن است به خاطر سیستم عصبی گیاهان غیر متمرکز شود

است و تحقیقات اخیر نشان داده است که بسیاری از فرایندهای ارتباطات درون سازمان گیاه مانند دستگاه عصبی « بافت گیاه»
گیاهان از طریق مواد فرار ارتباط برقرار می کنند زمانیکه در معرض رفتار حمله گیاه خوار هستند تا به گیاهان [ ۵]است

هم زمان آن ها مواد فرار دیگری تولید می کنند تا انگل ها را به خود جذب کنند که به این گیاه خوارها حمله . همسایه هشدار بدهند
بزرگ در شرایط استرس گیاهان می توانند کد ژنتیکی که ازوالدینشان به ارث بردند بازنویسی کنند و به بزرگانشان یا پدر. کنند

قارچ ها برای هماهنگ کردن و سازماندهی رشد و توسعه خود از قبیل تشکیل رشته رشدکننده . و مادر بزرگشان رجوع کنند
قارچ ها همراه با گونه های همسان و مرتبط و هم چنین با موجودات غیر قارچی در . قارچ و ثمره بدن ارتباط برقرار می کنند

انواع زیادی از تعامالت زیستی، مخصوصاً همراه با باکتری ها، یوکاریوت های تک سلولی گیاهان و حشرات از طریق منشأ 
ماشه های نیمه شیمیایی به سازمان قارچی به شیوه ای خاص واکنش نشان می دهند، در . حیاتی نیمه شیمیایی ارتباط برقرار مکنند

.  حالیکه اگر مولکول های شیمیایی یکسان قسمتی ازپیام حیاتی نباشند آن ها به ماشه های سازمان قارچی واکنش نشان نمی دهند
این به این معنی است که سازمان قارچی می تواند در میان مولکول های شرکت کننده در پیام های حیاتی ومولکول های مشابه که 

ز تاکنون پنج مولکول مختلف اولیه شناخته شده است تا الگوهای مختلف رفتار را ا. در این موقعیت بی ربط است، متفاوت باشد
یر هماهنگی رفتاری و تولید مواد سیگنالینگ از طریق فرایند تفس. قبیل رشته ای، جفت گیری، رشد و بیماری زایی هماهنگ کند

به دست می آید که سازمان را قادر می سازد تا بین خود و غیر خود، نماینده حیاتی، پیام حیاتی از گونه مشابه، مرتبط، یا 
.یعنی مولکول های مشابه بدون محتوای حیاتی متفاوت باشد« صدا»گونه های غیر مرتبط و حتی فیلتر کردن 



متقابلمدل ارتباطات 

• برای آزمایشگاه های وارن ویوروکلود شانونمدل عمده برای ارتباط به وسیلهاولین 
مدل اصلی به جهت بازتاب کردن عملکرد رادیو و فن . آمد۱۹۴۹در سال (۶)بل 

:مدل اولیه آن ها متشکل بود از سه بخش اصلی. آوری های تلفن طراحی شده بود

• ی کرد، فرستنده قسمتی از تلفنی بود که شخص با آن صحبت م. ، کانال و گیرندهفرستنده
وکانال خود تلفن بود، 

• . گیرنده قسمتی از تلفن بود که در آن یک نفر می تواند صدای فرد دیگری را بشنود
شانون و ویور همچنین فهمیده بودند که بیشتر اوقات ایستگاهی وجود دارد که مانع 

در یک مدل . گوش دادن به یک مکالمه تلفنی می شود، که آن ها پنداشتند پارازیت است
ساده، اغلب به عنوان مدل انتقال یا نمای استاندارد از ارتباطات، اطالعات یا مضمون 

از ( زبانبعنوان )به چند شکل فرستاده می شود ( برای مثال یک پیام در زبان طبیعی)
له ای برای گرفتن و فرستادن . رمز گشا/گیرنده/به یک مقصدرمزگذار /فرستندهیک 

:. نقاط قوت این مدل سادگی، کلی گرایی و کمیت گرایی است( اطالعات می بیند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1


دانشمندان اجتماعی کلود شانون و وارن ویور ساختار این مدل را بر اساس عناصر زیر 

بیان کردند

1. .یک منبع اطالعات، که پیام را تولید می کند

2. .یک فرستنده، که پیام را درون سیگنال کدگذاری می کند

3. .یک کانال، که سیگنال ها را برای انتقال تنظیم می کند

4. « رمز گشایی»یک گیرنده، که پیام را از سیگنال 

.می کند( بازسازی)

5. .یک مقصد، جایی که پیام می رسد



• شانون و ویور استدالل کردند که در این نظریه سه سطح از مشکالت برای 
.ارتباط وجود دارد

• چطور می توان با دقت پیام را انتقال داد؟:مشکل فنی

• دقیق است؟« انتقال»چقد رمعنی :مشکل معنایی

• چگونه به طور مؤثر معنی رفتار و تأثیرگذار را دریافت :مشکل عامل مؤثر
می کند؟

• :نقد و بررسی مدل انتقال با بیان دانیل چندلر

• .فرض می شود پیام دهنده ها افراد منزوی هستند

• .بدون هزینه برای اهداف متفاوت

• ..بدون هزینه برای تفسیرهای متفاوت

• روابط نابرابر قدرتبرای بدون هزینه 

• .بدون هزینه برای موقعیت متن



حوزه های تخصصی ارتباطات

تخصصی ارتباطات به حوزه های 

:مسایل مختلفی می پردازند از جمله

ارتباطات جمعی،•

ارتباطات توسعه،•

مطالعات رسانه ای،•

ارتباطات سازمانی،•

زبان شناسی اجتماعی،•

تحلیل گفتمان،•

زبان شناسی شناختی،•

• .معنی شناسی



مطالعات رسانه ای

• ]

• مطالعات رسانه ای نام حوزه ای از علوم ارتباطات است که به مطالعه رسانه های جمعی 
و مارشال مک لوهاناز پیشگامان این حوزه. و آثار آن ها بر افراد و جوامع می پردازد

در ایران مطالعات رسانه ای به عنوان زیر مجموعه ای از علوم . استوارت هال هستند
.ارتباطات در دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی تدریس می شود

• ند ارتباط فرای. است که به بررسی پدیدٔه ارتباط می پردازددانشگاهیرشته ایارتباطات
. مشترک انجام می گیردنمادهایازسامانه ایکه معموالً از رهگذرداده هاستتبادل

ارتباطات امروزه دارای دو حوزه کلی است، یکی ارتباطات به عنوان یکی از 
مطالعات که شامل زیرشاخه هایی از جملهعلوم انسانیشاخه های
است، و دیگری ارتباطات به عنوان یکی روابط عمومیوروزنامه نگاریوارتباطی

.از زیرشاخه های آن به شمار می آیدمخابراتکهفناوریاز شاخه های

• ارتباطات علم برقراری ارتباط است و دارای شاخه های گوناگون از جمله ارتباطات 
. ارتباط به معنای ایجاد رابطه تعامل و گفتگو است. انسانی و ارتباطات همگانی است

.در حال حاضر ارتباطات جزو مهم ترین و مورد عالقه ترین علوم است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA


رشته دانشگاهی

• ارتباط فرایند تبادل. رشته ای دانشگاهی است که به بررسی پدیدٔه ارتباط می پردازدارتباطات 
ارتباطات امروزه . داده هاست که معموالً از رهگذر سامانه ای از نمادهای مشترک انجام می گیرد

دارای دو حوزه کلی است، یکی ارتباطات به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی که به 
ارتباطات ارتباطات اجتماعی معروف است و در ایران شامل زیرشاخه هایی از جمله تحقیق در 

تبلیغات ، مدیریت رسانه خبرگزاری ها،روابط عمومی،روزنامه نگاریجمعی، مدیریت رسانه،
و خود ارتباطات اجتماعی است و دیگری ارتباطات به عنوان یکی از شاخه های بازرگانی

ITفناوری ارتباطات و اطالعات است که در ایران از زیرشاخه های  ITو مدیریت  ICTو 
.آن به شمار می آید

• ارتباطات در ارتباطات اجتماعی بر اساس سیستم اجتماعی مورد نظر تعریف می شود به طور 
قابل کاربرد ( علی اکبر فرهنگی)« تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی»مثال در ارتباطات انسانی 

انتقال پیام فراگرد»است ولی در رسانه ها از تعریف محسنیان راد استفاده می شود که می گوید 
از گیرنده به فرستنده مشروط بر اینکه مفهوم متجلی شده در گیرنده شبیه معنی مورد نظر 

البته برای موارد دیگر مانند موسیقی باید از تعاریف دیگری در ارتباطات « فرستنده باشد
.استفاده کرد

• تعریف ارتباطات در علوم پایه از مدل شنن و ویور استفاده می کند و در آن انتقال سیگنال و 
.اطالعات از مهم ترین ارکان به شمار می آید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF


• نخستین کالج هایی که به آموزش علوم . رشته ارتباطات دارای گستره وسیعی است
تا مدت ها میان متخصصین . ارتباطات می پرداختند، مدارس روزنامه نگاری بودند

روزنامه نگاری و اندیشمندان رشته تازه ایجاد شده ارتباطات بر سر موضوع علم 
از . این موضوع کماکان به صورت کامل حل نشده است. ارتباطات جدل وجود داشت

چالش های دیگر ارتباطات نسبت آن با حوزه های مثل جامعه شناسی، نقد ادبی، مطالعات 
واقعیت آن است که ارتباطات ماهیتی میان . است… فرهنگی، مطاعات فیلم و سینما و

.رشته ایی داشته و در ارتباطات با حوزه های متعدد علوم انسانی قرار دارد

• به طور کلی می توان گفت از نسبت میان علوم ارتباطات با سیاست، گرایشی تحت 
عنوان ارتباطات سیاسی از نسبت میان ارتباطات و توسعه گرایشی تحت عنوان 

ارتباطات و توسعه و از نسبت میان مدیریت و ارتباطات رشته روابط عمومی شکل 
.  رشته روزنامه نگاری نیز که بنیان اولیه این رشته محسوب می گردد. گرفته است

تحوالت به وجود آمده در حوزه ارتباطات راه دور اینترنت و شبکه نیز موضوع و 
مطالعه رسانه ها با رویکرد نقد . گرایش مهم دیگری در مطالعات ارتباطات است

…فرهنگی از حوزه های دیگر این رشته است



ارسطو

• سال پیش 2300 یونانی اولین دانشمندی است که فیلسوف 

او در تعریف ارتباط در . سخن گفته استدر باره ارتباطات 

ارتباط میداند که  آن را مترادف " علم معانی بیان"کتاب 

ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن: می نویسد

موجود برای ترغیب و اقناع به  کلیه  وسایل و امکانات 

ازهر  صورت که  برقرار کننده ارتباط دیگرن است به این 

نفوذ خود در اورده  روش ممکن، طرف مقابل یا مخاطب 

.بقبوالند اونظر وعقیده خود را به  



زندگی و اندیشه پیشتازان" شرام در کتابویلبر 

:می نویسد" علم ارتباطات

• رابه کار (  برای اولین بار یونانی ها کلمه  ارتباط معادل 
communicareبردند

• انها سابقه طوالنی در سخنوری بالغت داشتند ارتباط   
)ترجمه کلمه  )communicationاست

می تون ان کلمه را معادل اشتراک یا تفاهم معنا کرد  یعنی وقتی با شخصی 

ارتباط برقرار می کنیم  کار ما در واقع برقراری یک نوع اشتراک فکر اندیشه   
با اوست معنای واقعی ارتباط در میان گذاشتن وتقسیم کردن است



نژادکاظم  معتمد دکتر 

• :

• ارتباطات همیشه بر ارادة قانع کردن، انتظار توزیع یا تقسیم داشتن و
ضرورت با هم زندگی کردن، استوار است و به همین لحاظ، سه بعد 

باید در نظر . خاص، شامل انتقال، اشتراک و تبادل نظر را در بر دارد
داشت که در عصر حاضر، اطالع دادن برای ارتباط داشتن کافی 

زیرا استفاده از اطالعات و به عبارت دیگر، درک پیام های . نیست
ارتباطی، از شناخت ارتباطات، که ضرورتاً وجود رابطه با دیگری، 

در حال . یعنی دریافت کننده پیام را ایجاب می کند، آسان تر است
زمینه ساز فعالیت های بسیار پر اهمیتی است که " ارتباطات"حاضر، 

، همراه با پیشرفت های فنی ابزارهای ارتباطی و گسترش محتواهای 
بیش از پیش جنبة تجارتی پیدا کرده  است



آر.لی جان  ای 

ارتباط را به مفهوم فراگیر ارسال ها ودر یافت ها میان محل 

ها ومردم می دانند در نظر مسوالن برنامه ریزی  ارتباط 

معموال به معنای حمل ونقل کاال از راه زمینی دریای وهوایی 

وارسال پیامها از طرق تکنولوژی مخابرات است  ولی مفهوم 

ارتباطات با توجه به ظرفیت اطالعاتی الزم به منظور 

در . عملکرد موثر جریان ارتباط در جامعه معنا پیدا می کند 
نتیجه  نمی تواندبا معنی محدود فوق همخوانی داشته باشد



ادوین امری

• عبارت است از فن انتقال اطالعت و رفتار های انسانی از 

یک شخص به شخص دیگر است

• خندیدن سالم دادن ارسال نامه یا تبریک 



کولی  چارلز) Charles Coolly

• ه ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی برساس وبه وسیل

ان شکل می گیرد  تمامی مظاهر فکری ابزار انتقال وحفظ 

نها در مکان وزمان پایه ارتباط توسعه پیدا می کند  رتبط 

ارتباطات تممی حاالت چهره  حرکت طنین صدا کلمه ها 

ونوشته ها چپ  راه امن خطط هوایی دریای تلگراف تلفن 

انواع وسایل ی که اخیرا در سهلت رابط انسانی در مکان 
وزمان ساخته شده است را در بر می گیرد



حوزه های تخصصی ارتباطات

• حوزه های تخصصی به مسایل مختلفی می پردازند این 

ارتباطات جمعی، ارتباطات توسعه، : از جمله

مطالعات رسانه ای، ارتباطات سازمانی، زبان 

اجتماعی، تحلیل گفتمان، زبان شناسی شناسی 

...شناختی، معنی شناسی و 



نواع ارتباط

• نواع ارتباط

• مستقیم و رو   در روارتباط 

• شخصیارتباط غیر مستقیم و غیر 

• ارتباط درون فردی

ارتباط جمعی
نوشتاریارتباط 

• ارتباط غیر نوشتاری

• کالمیارتباط 

• ارتباط غیر کالمی 

• ماشینیارتباط ابزاری یا 



• :ارتباط ملی

• ارتباط فرا ملی

• ارتباط زمانی

• :ارتباط غیر زمانی

• سازمانارتباط 

• ارتباط غیر سازمانیا

• ارتباط نمادین

• .ارتباط انسانی

• .ارتباط فرا انسانی

• ارتباط با حیوانات

• ارتباط با ماشی

• ارتباط با ارواح و فرا آگاهی

• :ارتباط با موجودات فضایی.

• . شبکه ایارتباط 



جدول کارکرد شبکه های ارتباطی 



منابع این فصل

غالمعلی طبرسا انتشارات پارسه(اصول ومبانی مدیریت ) مهندسی فناوری اطالعات 



فصل دوم

• افکار عمومی



تعریف افکار عمومی

• آرا و داوریهایی را می همجموعافکارعمومی : گینزبرگ

گویند که در جامعه ای که به گونه ای خاص شکل گرفته و از 

ثباتی معین برخوردار است، در جریان است و حاصل 

بنابراین افکارعمومی با . عملکرد بسیاری از اذهان می باشد

در بعضی موارد تشابه و اما .استتفاوت منظریات شخصی 

اما افکارعمومی زمانی .. نزدیکی بین این دو وجود دارد

شود که عموم دید شبوجود می آید که این موضوعات به قدری 

. گیری واداردمردم را به موضع 



گابریل تارد

• 19محقق و اندیشمند فرانسوی اواخر قرن 

• افکارعمومی مجموعه ای از داوریهای مردم درباره مسائل 

. روز است که مورد پذیرش بیشتر مردم جامعه است



• : دو جامعه شناس آمریکایی« دوب»و « برایسجیمز 

افکارعمومی، عبارتی است که برای بیان مجموعه ای از 

.  افکار و آرایی که مردم به آنها مؤمن هستند به کار می رود

این مجموعه افکار و آراء مربوط به همان گروه اجتماعی 

است و در ازاء مسائلی است که به نحوی بر منافع عمومی یا 

گذاردخصوصی آنها اثر می 



:می گوید« محمد عبدالقادرحاتم

• قضاوتی است که یک گروه در زمینه یک مسالة مهم بدان دست می افکارعمومی 
استایشان در ادامه شروطی را برای تحقق این قضاوت گروهی مشخص کرده .یابد

• باید در اطراف آن مسأله و موضوع مهم به اندازه کافی گفتگو صورت بگیرد(الف .

• باید تمامی حقایق مربوط به آن موضوع، از طریق رهبری جامعه یا دستگاه تبلیغ یا (ب
گردداز طریق گروهها و هیأتهای عمومی مطرح 

• سمت و سویی را که گروه در اطراف آن موضوع اتخاذ می کند باید کامال با معتقدات (ج
و باورهای عمومی مردم سازگار باشد مانند عقیده دینی یا قومی و نژادی یا سایر 

بنابراین افکارعمومی عبارت است از نقطه نظر 21. عقایدی که مردم به آن ایمان دارند
نسبت به یک موضوع یا مسأله اساسی و مهم که ( اکثریت فعال)گروهی از مردم جامعه

در مقطع خاصی شکل می گیرد و دارای این ویژگیها می باشد





1- افکارعمومی شامل رفتارهایی است که از جانب عده زیادی از افراد به زبان آورده می شود که 

٪ افراد جامعه ای قویا طرفدار یکی از جوانب 49همان اکثریت فعال می باشند به عنوان مثال اگر 

٪ آن جامعه به گونه ضعیفی از جانب دیگر مسأله جانبداری کنند نظریات گروه 51مسأله ای باشند و 

 .اول یعنی گروهی که به صورت فعال نظرات خود را ابراز داشته اند افکارعمومی را شکل می دهند
22. بنابراین منظور از اکثریت، اکثریت فعال و موثر است نه اکثریت عددی

2- به موضوعی مربوط می شود که مد نظر همه افراد یا الاقل اکثریت افراد جامعه قرار دارد و برای 

23. آنها از اهمیت برخوردار است

3- توام است با این فکر که دیگران هم هستند که به همین نحو « مشارکت»افکارعمومی اغلب با نیت 

24. می کنندعمل

4- 25.افکارعمومی باید به وسیله رسانه ها و مجاری مختلف اجتماعی ابراز شود

5- 26.باید در اطراف آن مسأله و موضوع مهم به اندازه کافی گفتگو صورت بگیرد

6- 27. افکارعمومی باید با معتقدات و باورهای عمومی مردم سازگار باشد



• : افکارعمومی انواع مختلفی دارد که عبارت است از

افکارعمومی جامعه کوچک، افکارعمومی ملت، 

. افکارعمومی جهانی



شرایط شکل گری افکار عمومی

• یک واقعه مرکزی و یا شماری وقایع متناسب و پشت سر هم از یک 

مرکزی مانند خبر یک زلزله، ترور سیاسی، واقعه باشدنوع وجود داشته 

یک پدیده . سانحه هوایی، پیروزی انتخاباتی و یا شروع یک جنگ

اجتماعی به خاطر اثرات سویی که پشت سر هم بر زندگی مردم می گذارد 

می تواند تدریجا به افکار مردم جهت بدهد و آن را متحد کند مانند پدیده هایی 

که یک واقعه مرکزی ... از قبیل گرانی، ترافیک، آب و هوای آلوده و

محسوب نمی شوند، اما به خاطر اثرات سویی که پشت سر هم بر زندگی 

مردم می گذارد ممکن است در شرایطی خاص به عنوان یک موضوع در 

.افکارعمومی مردم قرار گیرد



فضای مساعد وجود داشته باشدباید 

• این بستر  فضایی. در بستر مردمی شکل می گیردافکارعمومی 

است که در صورت وجود نیازهای مردم، برای ارضای این نیازها 

چنانچه مردم تشنه شنیدن خبری باشند که به . مساعد می گردد

سرنوشت آنها بستگی دارد به شایعه سازی دست می زنند تا خأل 

شایعه سازی و شایعه پراکنی شاخص های بارز . موجود را پرکنند

وضعیت بحرانی افکارعمومی هستند و باید به مثابه نشانه های 

ه بنابراین بستر فکری جامع. هشدار دهنده این وضعیت به شمار آیند

.زمینه ساز تشکیل افکارعمومی در آن جامعه می شود



باید محتوی افکار با الگوهای فرهنگ جمعی مطابقت داشته باشد

• اینکه واقعه ای افکار مردم را شکل دهد باید از برای 

الگوهای ضد . فرهنگ همان گروه و محل تأثیر پذیرفته باشد

ارزشی در یک جامعه اسالمی ولو به ظاهر طرفدارانی داشته 

.باشد نمی تواند موضوع افکارعمومی گردد



باید محتوای افکار پاسخگوی نیازهای ظاهری و باطنی افراد باشد

• که به افکارعمومی دامن می زند، واقعه ای است که به واقعه ای 

این نیاز می تواند ظاهری، . نیاز افراد یا جامعه کلی پاسخ می دهد

معروف، آشکار، قابل اعتراف و یا برعکس باطنی، نهانی و 

نیاز به امنیت، به مودت و وفاق اجتماعی، به راحتی . خودآگاه باشد

و فراوانی و باالخره نیاز به دانستن و آگاهی یافتن از جمله نیازهای

ی ظاهری و نیاز به بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، ملی گرایی و برخ

ایدئولوژی های شکست خورده که دفاع از آنها دشوار است، در 

.زمره نیازهای باطنی و شاید گاهی ناخودآگاه به شمار می آید



باید محتوای افکار پاسخگوی نیازهای ظاهری و باطنی افراد باشد

• که به افکارعمومی دامن می زند، واقعه ای است که واقعه ای 
این نیاز می تواند . به نیاز افراد یا جامعه کلی پاسخ می دهد

ظاهری، معروف، آشکار، قابل اعتراف و یا برعکس 
نیاز به امنیت، به مودت و . باطنی، نهانی و خودآگاه باشد

وفاق اجتماعی، به راحتی و فراوانی و باالخره نیاز به 
دانستن و آگاهی یافتن از جمله نیازهای ظاهری و نیاز به 

بیگانه ستیزی، نژاد پرستی، ملی گرایی و برخی 
ایدئولوژی های شکست خورده که دفاع از آنها دشوار است، 

در زمره نیازهای باطنی و شاید گاهی ناخودآگاه به شمار 
می آید



بهوسیلهرسانههایگروهیگسترشیابدافکارباید

• افکارعمومی در جوامع قدیمی بسیار کند بوده است و به همین نسبت از گسترش 

در جوامع جدید با ورود . حدت و شدت و بالنتیجه تأثیرگذاری بی بهره می مانده است

رسانه های گروهی به عرصه زندگی و اشاعه سریع اخبار و انعکاس بالمانع و 

منازع رخدادهای اجتماعی، افکارعمومی نیز از طریق مطبوعات و ادبیات و 

شایعات و نیز رادیو و تلویزیون و سینما و تئاتر و پوستر و کاست و ویدئو و در 

.بعضی موارد طنز و تصنیف گسترش می یابد در سابق افکارعمومی جز در اگر 

محیط های کوچک که در آن ارتباط بین افراد رو در رو و نسبتا کند بوده جریان 

.  نمی یافت ولی امروز سرعت توزیع و اشاعه افکار مدیون رسانه های گروهی است

می بنابراین اگر رسانه ها نباشند، نخواهند یا نتوانند هیچ واقعه ای تبدیل به افکارعمو

نمی شود، همچنانکه در قدیم هزاران رویداد رخ می داد ولی افکارعمومی حول آنها 

امروز هم حوادث مختلفی اتفاق می افتد ولی آن حوادثی که رسانه ها . شکل نمی گرفت

آن را برجسته می کنند افکارعمومی حول آن موضوعات شکل می گیرد



افکارعمومی با دخالت مستقیم مردم اشاعه یابدباید 

• چند رسانه ها نقش زیادی در شکل گیری افکارعمومی دارند هر 
اما همه روزه وقایعی اتفاق می افتد و رسانه ها اخبار زیادی را 
پخش می کنند بی آنکه بر مردم اثر چندانی بگذارد ولی روزی 

فرا می رسد که واقعه ای مردم را برمی انگیزد و یکباره به 
خیابانها می ریزند و در مورد آن موضوع به بحث و گفتگو 

در این شرایط است که مردم خود به یک رسانه . می پردازند
توانا تبدیل می شوند بنابراین رسانه ها اخبار زیادی را انعکاس 
می دهند اما آن خبری وارد افکارعمومی می شود که مردم به 

جای تماشاگر بودن، خود وارد صحنه شده و بازیگر آن واقعه 
گردند



عواملموثربرشکلگیریافکارعمومی

• ، مذهب

• تربیت،

• ،خانواده

• ، سنتمحیط، 

• ،عادات ملی

• ، شایعات

• ارتباطات میان فردی،

• ،ارتباطیوسایل  

• فشار، گروههای

• ،فکریرهبران

• زمان، 

• ، همسایگان

• طبقةحاکم،

• ،اوضاع بین المللی

• فرصت ها، 

• ، کلمات

• سانسور



عواملموثربرشکلگیریافکارعمومی

•

• در حکومتهای مردم ساالر، نقش رسانه ها، خلق و ایجاد 

نقش رسانه  های . موضوعات مورد گفتگو میان مردم است

جمعی در پاالیش و شکل دادن افکارعمومی از طریق انتخاب 

و ارائة رویدادهای اجتماعی و رجحان بخشیدن به برخی 

رسانه های جمعی با طرح . مسائل اهمیت بسیار زیادی دارد

موضوع ها و جلب توجه عامه مردم به آنها و نیز 

می کنندبرجسته سازی برخی موضوعات در مردم آگاهی ایجاد 



عواملموثربرشکلگیریافکارعمومی

• گوستاولوبن معتقد است مطبوعات با گسترش فزاینده خود، عقاید متضاد با عقاید توده ها را در 

رسانه های جمعی در . جامعه مطرح می کنند و از این طریق، نقش آموزشهای کهن را کمرنگ می کنند

تمامی مراحل شکل گیری افکارعمومی، از پیدایی آگاهی در میان مردم تا قضاوت نهایی همچنان 

آنها به مردم نمی گویند در بارة یک موضوع چگونه بیندیشند، بلکه به مردم این پیام را. فعال هستند

بنابراین رسانه های جمعی نگرش مردم را تغییر نمی دهند، . منتقل می کنند که به چه چیزی فکر کنند

. بلکه هدف آنها این است که به مردم بباورانند که چه موضوع هایی مهم هستند



سه دوره زمانی

• باور عمومی این است که رسانه ها مهمترین عامل 

اما در این دیدگاه مناقشه . شکل دهی به افکارعمومی هستند

برخی نقش رسانه ها را به طور افراطی باال .زیاد است

ن از ای. می برند و برخی نیز هیچ نقشی برای آنها قائل نیستند

رو باید تأثیر رسانه ها را از لحاظ جامعه شناسی مورد توجه 

متعددی که طی حدود نیم پژوهشی رویکردهای  .قرار داد

قرن پژوهش در مورد ارتباط جمعی ارائه شده اند، پاسخ های 

متفاوتی برمیزان تأثیر رسانه ها بر افکارعمومی فراهم 

تقسیم کرده اند  این دیدگاهها را می توان به سه دوره زمانی 

کرد



دوره قدرت تمام عیار رسانه ها از سال )دیدگاه تأثیر نامحدود 
.1943تا 1920

• . این دوره کار رسانه ها، تبلیغات و در پی آن اقناع بوددر 

ر بینش حاکم بر رسانه ها، بینش دستکاری فکری برای تأثی

از آنجا که در این . گذاری نامحدود بر مخاطبان بوده است

دوره تعدد رسانه ها کم و کانالهای ارتباطی معدود است، 

امکان تأثیر گذاری از طریق رسانه ها باالست و رسانه ها 

می توانند بر مخاطبان تأثیرات عمیق بگذارند و آنان را به 

هر شکلی درآورند



تا 1944دوره اثر محدود رسانه ها از سال )دیدگاه تأثیر محدود 
1960.

• این دوره مطالعات، بیشتر روی تأثیر رادیو و مطبوعات در 

تلویزیون پیشرفتی نداشت و فاقد قدرت بود و  .بوده است

ماهواره های ارتباطی هم تا آن زمان کاربرد پیدا نکرده 

الزارسفلد و همکارانش به این نتیجه رسیدند که . بودند

به عقیده آنها در این دوره . رسانه ها خیلی قدرتمند نیستند

فقط رسانه قدرت تغییر افکارعمومی را ندارد بلکه، 

در واقع قدرت . رهبران فکری نیز نقش اساسی دارند
رسانه ها تقویت عقاید موجود است



دیدگاههای انتقادی

• دورهجدیدیادورةپیچیدگیاثراتیااندیشهمتمرکزبه)دیدگاههایانتقادی
.1995تا1960قدرتتلویزیونازسال

• یر در این دوره، این نظریه گسترش یافت که با توجه به توسعه تلویزیون، تأث

برخی  .رسانه ها پیچیده و متفاوت است و آنها را در خدمت سرمایه داری می داند
متخصصان علوم ارتباطات بازگشت به دوره قدرت تمام عیار رسانه ها را 

مثل نظریه مارپیچ سکوت که توسط خانم نئومان ارائه شده . مطرح کرده اند
مطرحدرموردجایگاهوقدرترسانههادرشکلگیرینظریات. است

افکارعمومی

• در این زمینه نظریه های متفاوتی وجود دارد که در ابتدا این نظریه ها را به 

طور خالصه تشریح، و در انتها،تأثیر رسانه ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
.می دهیم



:نظریهتزریقییاتأثیرنامحدود

• اساس این نظریه می توان پیام را به نحوی تجویز کرد که در بر 

ذهن و قلب مخاطب اثر بگذارد در حدی که تأثیر مورد نظر 

پیام مثل ماده : این نظریه می گوید .فرستنده پیام در او ایجاد شود
داخل سرنگ می ماند که وقتی به بیمار تزریق شود ، تأثیر مورد 

پس رسانه ها سازنده تمام و کمال . نظر در او ایجاد می شود
ه در بین عناصر ارتباطی تکیه بر پیام است ک. افکارعمومی هستند

.  خوب طراحی می شود و اثر خود را روی مخاطب می گذارد
این نظریه در زمان جنگ . مخاطب منفعل است و نقشی ندارد

.  جهانی اول و دوم از طرف کافلین مطرح گردید و کاربرد یافت
. هیتلر و موسولینی از طرفداران این نظریه بودند



تأثیرمحدود)نظریهاستحکام

• رسانه ها فقط . اساس این نظریه قدرت پیام رسانه محدود استبر 

ادین به عبارتی رسانه ها تغییرات بنی. می توانند عقاید موجود را تقویت کنند

در بین عناصر ارتباطی به مخاطب توجه . در افکارعمومی ایجاد نمی کنند

این نظریه توسط برلسون و الزارسفلد در . می شود و مخاطب پویا است

معتقد است« فر انک بیوکا». زمانی که نظریه تزریقی حاکم بود،  بیان شد

که مخاطب فعال پنج ویژگی دارد که او را از مخاطب منفعل جدا می کند 

:ازکه عبارتند 

• - مخاطب فعال، گزینش گر است یعنی خود مخاطب، پیام مورد نظر 
را از بین مجموعه پیامهایی که از طریق رسانه ها فرستاده 

می شود،انتخاب می کند



• مخاطب فعال، فایده گراست یعنی پیام هایی را انتخاب می کند که برایش
.سود داشته باشد، یا نیازی را از او برطرف کند

• فعال، هدفمند است یعنی بطور آگاهانه و ارادی و بر اساس مخاطب 
.طرح ذهنی خود، رسانه ای را برای استفاده و پیام انتخاب می کند

• فعال، خود را با رویدادها درگیر می کند یعنی فکر می کند و مخاطب 
در واقع بعد از فکر کردن و . دنبال تکمیل و یا توقف اطالعات است

.درگیری با خبر، بهرة الزم را از آن می برد

• فعال، در برابر نفوذ رسانه ها، مقاومت می کند یعنی نفوذ مخاطب 
رسانه در او بسیار کم است، مقاومت می کند، انتخاب می کند و متفاوت 

عمل می کند



: دو یا چند مرحله ای ارتباطنظریه 

• ا اساس این نظریه پیام وسایل ارتباط ابتدا به رهبران عقاید یبر 
رهبران فکری می رسد و از طریق آنها به مخاطبین 

رهبران عقاید تنها نقش گزینش گر . منتقل می شود( مردم)واقعی 
خبر را ندارند بلکه اخبار را بر اساس دیدگاه های خودشان 

الهیوکاتز و . دستکاری کرده و به مخاطبین منتقل می کنند
اگر اخبار رسانه ها مورد . الزارسفلد این نظریه را ارائه کرده اند

توجه رهبران فکری واقع نشود، در افکارعمومی تأثیرگذار 
گاهی اوقات رسانه یا رسانه های همسو، با کمک . نخواهد بود

.  رهبران عقاید، پیام را برجسته می کنند و به مخاطب می دهند
اگر . پس با این دیدگاه، افکارعمومی را رهبران فکری می سازند

رهبران فکری بخواهند با سکوت خود جریان ارتباطی را قطع 
. می کنند



نظریه برجسته سازی

• نظریه می گوید، رسانه ها در انتقال پیام ها نوعی برجسته سازی یا این 

اولویت به وجود می آورند، به عبارت دیگر رسانه ها نمی توانند تعیین کنند

که مردم چطور بیندیشند اما قادرند به مردم بگویند درباره چه فکر کنند و

ساده تر اینکه رسانه ها با . از این طریق تأثیر کمی بر مخاطبان دارند

انتخاب تیترهای بزرگ و مورد نظر، مخاطب را هدایت می کنند که چه 

مطالبی را بخواند، البته محتوای آن، مورد توجه نیست، بلکه در تیتر به 

در واقع کار رسانه ها اولویت دهی . برجسته کردن یک موضوع می پردازند

البته این تأثیر هم . به مخاطب می شود و تأثیر فقط در رفتار مخاطب است

-1971مک کامب و شاو این نظریه را طی سالهای . خیلی عمیق نیست

. م ارائه کردند.1965



خشنودیاستفاده و نظریه 

• شکل دهی افکارعمومی بر اساس این نظریه، مخاطب به نیاز در 

است و به دنبال اطالعاتی می رود که دوست دارد و آگاه ؛خود 

منظورطالب آن است بدین 

• مخاطب پویا است و بر اساس نیاز خود تالش می کند و -الف

می آوردمطالب مطلوب را به دست 

• رسانه ها برای تامین نیاز مخاطبان با هم و با دیگر پدیده ها -ب

اگر چه زمانی که مخاطب حق انتخاب دارد، رقابت . رقابت می کنند

می گیردصورت 



• می کندمخاطب جستجوگر است و روش های مختلف را تجربه -ج

• مخاطب چون به نیازهای خود آگاه است از بین مجموعه رسانه ها -د

. و پیام ها دست به انتخاب می زند



نظریه مارپیچ سکوت

• از نظریه هایی که بیش از بسیاری از نظریه های دیگر یکی 

به رسانه های جمعی قدرت می دهد نظریه مارپیچ سکوت 

-استدالل نوئل. (1973-11980)نوئل نئومان الیزابت )است

نئومان این است که رسانه های جمعی حتما بر افکارعمومی 

اثرهای قوی دارند اما این اثرها به خاطر محدودیت های 

پژوهش، در گذشته کم اهمیت شمرده شده یا کشف نشده 
باقی مانده است



ویژگی ارتباط جمعیسه ونئومان -نوئل

• نئومان استدالل می کند که سه ویژگی ارتباط جمعی، -نوئل
در ایجاد اثرهای یعنی تراکم، همه جایی بودن و هم صدایی 
هم صدایی به . قوی بر افکارعمومی با هم ترکیب می شوند

تصویر هم شکلی از رویداد یا موضوعی که می توان توسعه 
داد اشاره دارد و اغلب میان روزنامه های مختلف مجالت، 

اثر هم . شبکه های تلویزیون و رسانه های دیگر مشترک است
د صدایی این است که بر مواجهه گزینشی غلبه می کند تا افرا
نتوانند پیام دیگری را انتخاب کنند و نشان دهنده این گمان 
ه است که بیشتر افراد به گونه ای به موضوع نگاه می کنند ک

رسانه های جمعی آن را عرضه می دارند



• در . عامل دیگری که وارد عمل می شود مارپیچ سکوت است

خصوص یک موضوع مناقشه برانگیز، افراد درباره توزیع 

افکارعمومی حدس هایی می زنند، آنها سعی می کنند تعیین 

د آیا در اکثریت قرار دارند یا خیر و سپس سعی می کننکنند

تعیین کنند آیا تغییر افکارعمومی در جهت موافق با آنهاست

اگر احساس کنند در اقلیت قرار دارند تمایل پیدا . یا خیر

می کنند که درباره موضوع سکوت کنند و اگر هم فکر کنند 

تغییر افکارعمومی در جهت فاصله گرفتن از آنهاست 

گرایش پیدا می کنند در خصوص موضوع ساکت بمانند



رسانه ها به سه طریق به مارپیچ سکوت اثر می 

گذارند

• رسانه ها، تصورات افراد را راجع به اینکه چه عقایدی مسلط -لفا

می دهنداست، شکل 

• می دهندرسانه ها تصورات مربوط به عقاید رو به افزایش را شکل -ب

• رسانه ها تصوراتی را شکل می دهند راجع به اینکه شخص چه -ج

شودعقیده ای را می تواند در افکارعمومی ابراز کند بدون اینکه منزوی 

• نئومان استدالل می کند که تمایل به سخن گفتن راجع به موضوعات به 
طور عمده تحت تأثیر تصور فضای عقیده است و اگر فضای عقیده بر

. خالف تصور شخص باشد ترجیح می دهد ساکت بماند



شايعه و افکار عمومي

حعصااا تباطعتااعا شاا عفت و ش ااه و شاا   فع  شااعه   •

 ب جاا تد ت  اا  تباطعتااعا شاا عفت و .وساا م دااا ت تسااه

   ن ز س تت، پعهگعه ق   اا   تب ، خعستگعه و جعهگعه شعه

شاعه   في ها  .تز زد    فع  دسععداا  باخ ب تب تساه

وجاا    تب  تدااع  ب زدااعن ب اااتن و بساا تهت فااع  تجتيااععت 

شااعفت تز  ن باا  ع اا تن تباازتب س عساات .بشااد داات هعبااد

غ و شعه   هکات تز تبزتبفاع  پ ناعن اط  ا.    دتست ع ه دت

عب ن عت تباطعتعا غ ا بسيت تسه     ب شکا ش ا  تفکا

.عي دت نقش ا   ن    ده ت   تب 

•



هاي آنمفهوم شايعه و ويژگي: قسمت اول

ب  هک  تستعن هع خطا  تسه    تص ال تز وتق  هشعه   •

شا   تهن  تستعن هع خطا  ب شاتهطت پخش دات.  وب تسه

شاعه  ،.    وتق  ه  ب د ب   ن د ض ع دطنم دعناده بعشاد

ت  تسه بات  ته ک  دا ت ا  الا و جاهعناعا تتاات وس   

خ  شعن بت ب  خص ص  ننعهت    دطنم دعنده بت بنتاا  ب 

.    د و  هدشعه و جنه ش اا  خ  شاعن بت دهاخم نيعه اد

 ق قع با  تهان  ل اا تساه  ا  داا ت  ن شاعه عات بت قطا  

.  تبند    بع جنه ش ا  و  هدشعه خ  شعن فيعف گ تساه

فاع ن از باا بشاد شاعه   دا  اد زتن  م و زهع  ب  ن بساعن 

.تسه



شايعه در چه شرايطي رشد پيدا مي کند: قسمت دوم

باا ن عاضاا  و اقعضااع  تتيعااعا، ه  اات زدااعنت  اا  ا ااعوا -1•
  شاعه . د زتن اقعضاع باات  تتيعاعا ب هاتا تز عاضا   ن بعشاد

. زتئ ده فاهب تتيعاعات، تتيعاعا غ ان، ناعقم و دتااع  تساه
شاتهطت وج    تب     عاض  تتيععا فاتوتن تسه، تدع بعز فم 

  ن ع تتيععا  ت ه شده  ب تهن زد  ا. شعه   بشد پ دت دت   د
.د  ا تسه

ب عن بخهات تز نگاتنات و تضاطاتف تفکاعب عيا دت شعه   -2•
ب   ل ا عدت تعتيع  دا ت نسطه ب  بساعن  فاع  ب زداعن . تسه

.ب اتن، شعه   بشد دت   د
فاا ها  تبناعت .   تبنعت و شک وج    تشات  بعشادزدعنت -3•

.ب هتا بعشد، زتهش شعه   ب هتا خ تفد ب  



ويژگي هاي شايعه: قسمت سوم

.1
نعدهخم هع س عه د طم 1

دخعتطعن دت  ع و پات  ده2.

دجاتفع  تنتقع  بسيت و غ ا بسيت3.

ساعه بعال و شگ ه تنگ ز 4.

تست ع ه تز ق د زدعن حع  5.

فزه   تند 6.

قعب  ه پذهاش بعال7.

قعب  ه   تا   ش تب8.

ا ل د سع ه 9.
 ش تب  دطعبزه بع  ن 10.



شايعه سازاهداف 

د طاام نعشاا عخت   تب  و تصاا ال  ب پاات بناااه شااعه   •

 ب زدعن ب اتن، فاع  دط ا بت. با تب  تز  ن فست د

تفدت  شعه   سعز بت د تا تن . بات  شعه   وج    تب 

طه تهجع  بادب  ت نسا( تلف: ب  تهن شاح خيص   ا  

تفااازتهش نگاتنااات و ( بااا  دساااک الن هاااک جعد ااا  ف

-بنااه( باا تب  س عسات  بنااه( تضطاتف  ب دا ت ج

تهجااع  فاااع ( ااااوب شخصاا ه و( بااا تب  تقتصااع   ه

تهجاع  اقعباا و صاف ب اد  د اعن( نعسعلم تجتيععت ز

ساشادت و وقه شذبتنت ( قهافع  دخت ف ح



روش مقابله با شايعه

ع  بوش باات  دقعب ا  باع بااوز شاعه   پ ها نه د 

ه  ات. فع تز با ن بااو ااع   ب ش ت ( 1: دت ش  

تتيععا عاض  شده  بباعبه هاک د ضا ع تز د اعبم 

تتيعاعا ( 2. دت عوا، نطعهد ا اعق   تشات  بعشاد

. ب  ت ب  عدا تبتئ  ش  



طول عمر شايعه 

شاعه عات -1: شعه   ن ز بع ا ج  ب  د ت   و د ض ع  ن دت عوا تساهعيا •

داالي  ب تنتخاعف وزبت ااع زداعنت  ا  وزهاا تنتخاعف .    ت   عيا دهخصت  تبناد

دالا شاتنت. شعه عات    ت   عيا  عبه ندتبند -2.ش  

د ض عت شعه   شده تسه ددات تز  ن . شعه عات    زدعن خعص  تبند-3•

. شعه   خطا  ن سه، تدع ه ن شاتهن فاتفم دت ش   باا ساا زباعن دات تفتاد

دالا زلزل  بم و شعه عا داب ت ب  زلزل  قطا

•



مجاري تشکيل دهنده افکار عمومي

ها رسانه: قسمت اول

فع دنيتاهن ععدا عي دت تهن تسه    بسعن بعوب •

تز ل عظ جعد   . شکا  فت ب  تفکعب عي دت فست د

: ش عست س   هدشعه تسعست  ب تهن زد    وج    تب 

عن ا تن د با دخعتطفع دت هدشعه اع  ا نعد دو ؛ بسعن -1•

.اع  اتا عي ق بگذتبند و  نعن بت ب  فا شک ت  ب  وبند

ت د، فع خ  ت قدباي د ن ساع  ا د دو ؛ بسعن  هدشعه -2•

.ا تن د عقعهد د ج   بت اق هه    دفقن دت

فع بت  ب خدده بسعن (:  وبه جدهد)تنتقع   هدشعه-3•

.   د  تند و اع  ا  ن بت پ چ ده تبزهعبت دت تب  دتسادعه 



رهبران افکار 

بفطاتن فکا  فيزدعن بع تاح نظاه   و تصطيح •

فااع ت  تباطااعت  ب خصاا ص اااع  اتا بسااعن داح اا 

فع تبتادت با  بفطااتن فکاا پ عت بسعن . دطاح شد

د و    ابسد،  ننع پ عت بت شزه ش و اس ه  دتدت

-تهان نظاها  دات. بساعن دب  دخعتط ن ننعئت دت

. فااع  تبت  قاادبا نعد اادو  ن ساات دش هااد بسااعن 

فاع قادباا تن د با  پ اعت بساعن بفطاتن فکا  دت

.  ف د



ويژگي رهبران فکري: قسمت چهارم

.اا فست د بون شاوه نسطه ب  سعهاهن ف ع  ب 1.

.   دفع ب هتا تست ع ه دتتز بسعن 2.

.ب  ل عظ ا ص يا،  يت بعالاا تز تفات  شاوه خ   فست د3.

.تز نظا سطح تجتيععت بع شاوه خ   فم سطح فست د4.



رهبران فکري به دنبال چه تاثيری هستند؟ 

نهاا نا  -1:رهبران فکرری در وروزه تجراری نقش •
 عالی جدید بت د افی دی    د یاع  ت  و( :تیده جدید) وبی 

.ستدفعی د ي لی تسه و بععث نها  ن دی ش  
 ب   ااعب نهااا ناا  وبی :مشررروعيت دادن برره کا هررا•

عن د د.بفطاتن فکای دی ا تن د ب   عالیی دهاوع ه بدف د
اط  غعا اجعبی بع عکس ف اد دتن

 ب حا زه :نقرش رهبرران فکرری در وروزه سياسر •
. س عسی، ب ث پذیاش تز تایق بفطاتن فکای زیع  تساه

 ب تنتخعبااعا نقااش بفطاااتن فکااای .د ياا ال تلگاا  فساات د
.بعالسه

•



گروه های فشار

ا فعی فهعب ن ز  ب شکا ش ای و شستاش تفکعب عي دی  ببعبه دساعیشاوه •
شااوه فاعی داذ  ب ديکان تساه باع .داب ت ب  خ   نقش دنيی با عناده  تبناد

-عن دسعئا س عسی، تقتصع ی و عق دای  ب تباطعت بعش د و تغ ب تز تایق بسا
د ازتن . فاعی  نناع بت ا اه ااع  ا قااتب  ف ادفعی جي ی س ی  تبند ااع  یادشعه

علی فعی فهعب با تفکعبعي دی دی شذتبند، بستگی ب  قادبا دااع  ای    شاوه
.و ن اوی تنسعنی، سعختعب و سعزدعندفی  ن شاوه  تب 

دعن اد )شاوه فاعی فهاعب بااتی اسا ن باا تفکاعب عيا دی تز اادتب ا تقتصاع ی •
تعيااع  نظااا  ب د ااعن )ااادتب ا حقاا قی ( بشاا ه،  ت ن وتت فااعی ش نااعش ن و فاادتیع

 ام دسک الن اصي م ش انده حقا قی و اادوین قا تن ن و دقاابتا تجتياععی با  ن
م یاع بته تندتزی اظعفاتا و تعيع  اخایطی ب  ت ب دستق )، ادتب ا اخایطی ( خ  

ت ع ه تسا(باع تسات ع ه تز بساعن  فاعی دخت اف)و ادتب ا اط  غعای(غ ا دستق م
.دی    د

•



دولت و افکار عموم 

ژت  بس  ف  س   فاتنس ی د تقد ب   ايعت ق تن ن باتسعسژتن •
،  سی    وظ    تو ا   ن قعن ن باتی دا ت تسه.تفکعبعي دی تسه

بعید  شعه بعشد    هط ب  یدشعه فعی دا ت بت ا ه اع  ا قاتب  فد و تز 
. تایق  ننع تحسعسعا ا د دا ت بت ا ه   تا   ب  وب 

• قدبا تفکعبعي دی فقن  ب ا   ن س عسه فعی   ی  ولتی د  ا 
تز تین بو ايش . تسه و قع ب ب  ا ه اع  اقاتب  ت ن جزئ عا ن سه

 ب تنتخعف ن ا -تفکعبعي دی-تص ی  وله فع با تین قاتب  تب     دا ت
تو   ه ب یع ه د دقعت بسيی دهعب ه  تشت  بعش د و یع حدتقا تز 

تنتخعف تو تعيت بضعیه    د و ب د تز  ن  يتا ب  خ تسه فعی  نعن 
تشا  وله بت دجي ع  وزتباخعن  فع، سعزدعن فع و . ا ج  دی    د

شا ه فعی  ولتی بدتن م، تز  نجع    فایک تز  نعن ايش  تبند  ب 
اصي يعا خ   خ تسه، نگاش و  یدشعه دا ت بت ددنظا  تشت  

ت الا اصي يعا  وله فع  ب ج تدم : بعش د، شعید بت تن ش ه
 د  اتا ک، باخ تست  تز ا کاتا تفکعب عي دی تسه



هدف مدیریت افکار عموم 

 ده و بی ت اسعختن تفکعب ، عقعید و نظاتا نعد عسب یع خصاغ  ا -1•
 د ز

.  جنه  فی تفکعب و عقعیدی     ب حع  شکا ش ای فست د-2•
و نگندتبی تفکعب عي دی و عقعید دسععد و د تفقح ظ -3•
تیجع  تفکعب عي دی جدید-4•
تز باوز شعی    ب سعزدعن ج  ش ای -5•

بوتبن عي دی، دسک   فدتیه تفکعب عي دی6.
•

• فع، ش عخه دخعتط ن فع د ت تن د بع ش عخه نگاشبوتبن عي دی
بسعنی جعد  ، اق یه ددیایه دهعب تی، تعتيع  سعزدعن، تتيع

سعزی، تباطعت بع بفطاتن فکای  بون سعزدعنی و باون سعزدعنی 
فدتیه تفکعب عي دی بت باعنده بگ اند



نقش روابط عموم  در مدیریت افکار عموم 

عيا دی  ب تخ ا، دادیاتن بوتبان عيا دی فادتیه و   تاا  تفکاعب بسع  فعی •
تز تین بو ايش.  تن د بون و ب اون سعزدعن بت یکی تز فد  فعی    دی خ   دی

فعی تباطعتی خا   بت ساعزدعن  فای    د، بع ش عخه تفکعب عي دی، بانعد دی
.    د

ث  ب وتقم بوتبن عي دی فع بع اک   با ش عخه تفکعب عي دی دی ا تن د ح ت •
فاعی فاعی د  ای و بااوز ب ااتنو نگااش. و بخدت فعی  ی ده بت پ ش ب  ی    اد

تفکااعب عياا دی بزبشتاااین قاادبا .  بون و باااون سااعزدعنی بت باا  حاادتقا باسااعن د
 وب  و تیان فاعی تجتياععی و فاف گای بت با  وجا   داینعدائی تسه    جایعن

  د ب  في ن  ل ا قطاا تز تجااتی فاافع، ق یتا تز فا س عستی عيا دیجایعن
ب  وله فع  . س عستی تبتدت بعید زد     ن بت  ب تفکعب عي دی جعد   فاتفم  ا 

سطح  اين و بوتبان عيا دی فاع  ب ساطح خاا ، با  بابسای و دطعل ا  تفکاعب 
عي دی دی پا تزند و ايش دی    د وض  ه و جعیگاعه خا   بت  ب  ن دهاخم 
ساعزند، ااع بت تن اد د ازتن حيعیاه داا ت بت تز بانعدا  فاع و س عساه فاعی خاا   

.تبزیعبی و زد    فعی دهعب ه  ننع بت فاتفم سعزند



ج ب و شستاش تعتيع ، تیجع  حسن ا اعفم، تق اعع و ااغ اب و فاا  نچا   ب وظاعیف •

الزدا  .ش جد، ه زی جز پعسخگ یی  بساه با  تفکاعب عيا دی ن ساهبوتبن عي دی دی

جعد    زت ، دا دی پ هافت ، ب  حسعف  وب ن دا ت و تبتئ  تخطعب، تتيعاعا و تفکاعب ااعزه 

بوتبان عيا دی فاع بعیاد با  ع عصاا دا  ا  ب جناه . ب  ص با  بسه و  ق ق ب   ننعسه

ش ع   ا ن بوتبن تجتيععی، ج ب بعوبفعی عي دی،  بستگ یی و  بستکعبی و حا اه 

. بوتن و هاخش تتيععا اطدیا دی ش ند

و بع با تشتن  ی تبفعی د عن بوتبن عي دی فع و بسعن  فع و ن ز بع ش عف ه ساعزدعن•

باا س عسه فعی  ن  وس ی  شدن تباطعت بع دا ت ا قق دی یعبد و بع تیجع  بوتبن ساعلم

صا با خ تفاد تسعس ا عفم و تعتيع  دتقعبا، دهعب ه  ب بانعدا  فاعی ا سا   د ای،

بوشاان  ااا ن تفکااعب عياا دی و تیجااع  بتبطاا  تی  وساا ی  فياااته بااع تعتيااع  و . شافااه

تحتاتت،پعسخگ یی  بسه و د طقی ب  تنتقع فعی دطاح  ب جعد   یع ساعزدعن با   وب تز 

ج جع ، عي دع تز تایق بسعن  فع و ب  ت ب خعص تز تایق بوتبن عي دی فع صا با دای 

.ش ا  و زد    بت باتی جعد   دهعب ه ج  فاتفم د ک د



مزایای سنجش افکار یا نظر سنج 

ش عخه نظااتا عيا دی یاع وسا     ساب خطاا بااتی دادیاتن ععدا 1.
.تسه

.س جش تفکعب بععث صاف  ج یی  ب فزی   فع دی ش  2.

.س جش تفکعب تز ب اتن فع ج  ش ای دی   د3.

و بف ي  فااعی تبتئاا  شااده ا ساان بااع ساا جش تفکااعب، پ هاا نع فع4.
پ. عبش عسعن تجتيععی و بوتبن عي دی د ب  اعئ د قاتب دی ش ا 

.س جش تفکعب، تباطعت و تق عع بت د  ااا دی سعز 5.

نظاس جی ع يی، بنتاین تبزتب ا   اا جعد ا  تز فيا  تب اع  دخت اف 6.
.تسه

نظاساا جی  ئ  اا  ايااعت نيااعی سااعزدعن تسااه و بااع  ن خاا بی و باادی 7.
فع  ب پیبعزتبیعبعن، س عستيدتبتن و سعزدعن. سعزدعن ع عن دی ش  

.ش عخه تفکعب عي دی فست د
•



روش های نظرسنج 

-4پاسهاا عد  یااع بوش پ يعیهاای -3دصااعحط -2دهااعفده-1•
ج ساا  بااع تفااات ی  اا   تبتی دهااکيا خااعص -5ا   ااا د تاا ت 

ايااعس  تئاام بااع  وسااتعن،  عبد اادتن و داتج ااعن باا  -6. فساات د
بابسی شازتبش نيعی ادشعن و فاوشا دشعن ساعزدعن -7د سس  

اهک ا ف کاه فاعی -8.    دستق يع بع دا ت  ب تباطعت فست د
بابسی حا ب  عب  عن  ب بانعدا  -9ده بای بع دهتایعن بزبگ 

ديقاعا فاعی عيا دی باع  عب  اعن و -10فعی عي دی سعزدعن 
شاا ه  ب -12 بیعفه پ ها نع فعی  عب  اعن و داا ت-11دا ت 

ج سااعا و سااي  عبفعیی  اا   ب جعد اا   ببااعبه حاا زه ف عل ااه 
.د سس  یع سعزدعن باشزتب دی ش  

•



هاارزیاب  علم  نظرسنج 

  د زتن ع يی با  ن یاک نظاسا جی تز تایاق پعساخگ یی باتبزیعبی •
ها   سای نظاسا جی بت تنجاعت -1: ه دین پاساش تدکاعن پاذیا تساه

اعد ن    ده دعلی نظاسا جی ها   سای تساه؟و هاات تیان -2د دفد؟
ني ناا   دااعبی هگ ناا  تنتخااعف شااده -3نظاساا جی تنجااعت شااده تسااه؟ 

 یاع نتاعیب باتساعس پعسا  -5ا دت  ني ن   دعبی ه د ن ا تسه؟-4تسه؟
تز ها   ساعنی بعیاد پاسهاگای دای -6فعی في  پعسخگ یعن تساه؟ 

-8نظاسا جی ها  د قام تنجاعت شاده تساه؟ -7شد    نهاده تساه؟
پاسهاا عد  هگ ناا  ا ظاا م -9بوش تجاتیاای نظاساا جی هگ ناا  تسااه؟

نظاس جی فعی  یگا  ببعبه تین د ض ع ب  ه  نتعیجی-10شده تسه؟
ا  ن  سه یعفت  تند؟  یع یک ه ز بت ش ت  تند؟تشا بع فام ا اعوا  تبناد  ل ا

 یع نظا س جی فد   یگای ب  جز ش عخه تفکعب عيا دی -11ه سه؟ 
  د؟بت  نطع  دی



منابع این فصل

• دکتر داوود زارعیان  شناخت افکر عمومی

• کتبی،الزار،افکارعمومی،ترجمه مرتضی ژودیت 

• ،دادگران،افکارعمومی و معیارهای سنجش آنمحمد 

• کارداناستوتزل،روانشناسی اجتماعی،ترجمه علی محمد ژان 

• کرمیُسّکری،درآمدی بر افکارعمومی، تبلیغ و آوازه گری،ترجمه حسین رفیق 

• ،بهار و تابستان 13اجتماعی،شعلوم ه نام،«بررسی تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی»دهقان،علیرضا 
صالح نصر،جنگ روانی،ترجمه محمود حقیقت کاشانی1378

• کریستنسن،صدای مردم،ترجمه محمود عنایت

• اسالمیواعظی،استعمار فرانو،جهانی سازی و انقالب حسن :ک.را ام .ریو

• محمد شیرازی (مفاهیم و کارکردها)روانی و تبلیغاتجنگ 



فصل سوم

• رسانه ها



اهداف این فصل

• .به خاطر بسپارندراتعریف رسانه

• رسانه یارسانه های گروهییا)رسانه های جمعیبتوانند مفهوم

توضیح دهند را( های انبوه

• .ذکر کنندرارسانه های جمعیکلیدیویژگی های بتوانند 

• .تمایز قائل شوندرسانه های اجتماعیورسانه های جمعیبین



رسانه

• وسیله یا ابزاری برای رسانه،ارتباطاتعلمدر 

استاطالعاتیادادهرساندن

تکنولوژی هایی که پیام ها را به مخاطبانی در شاید راه حل این باشد که رسانه را به صورت

.تعریف کنیمنقاط مختلف منطقه، کشور و حتی جهان منتقل می کنند

رسانه، صنعتی است که 

محصوالت و خدمات اطالعاتی و 

سرگرمی را تولید کرده و 
می فروشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA


هفت گانه رسانه های جمعیدسته بندی 

• (و سایر رسانه های مبتنی بر صنعت چاپ)و مجالت کتاب 

• و بعدها نوار کاست و )صفحه گرامافون  CD)

• سینما

• رادیو

• تلویزیون

• اینترنت

• موبایل



رسانه های اجتماعی چه هستند؟

• به وجود آمدند رسانه های ارتباطیشکل دیگری ازفناوری اطالعاتتوسعهبا 
از انها نام برده می رسانه های اجتماعیرسانه هایی که امروزه به عنوان

Social Mediaشود

• رسانه های اجتماعی این است که زمینه ی ارتباط دو سویه را ویژگی
در این رسانه ها، هم چنان یک سمِت رابطه، . فراهم می کنندمخاطبوفرستندهمیان

اما طرف دوم هم، به علت زیرساخت موجود، (. فرستنده)قدرت و تسلط بیشتری دارد 
.خود را در تعامل دو سویه با او می بیند

• توجه شبکه های اجتماعیورسانه های اجتماعیدر این جا الزم است که به تفاوت
:داشته باشید

• با وجودی که ممکن است رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی هر دو از 
تباه استفاده کنند، اما نباید آنها را با هم اش( مثالً موبایل یا کامپیوتر)ابزار رسانه اییک

.بگیریم

• .استمخاطب رسانهوصاحب رسانهارتباط دوسویه بینرسانه اجتماعیهدف

• ایجاد ارتباط میان مخاطبان یا مشتریان یا هدف اصلیشبکه اجتماعی،اما در
.قرار می گیرندیک سطح از قدرت و اختیاراست که همگی درافرادی



:سانهریک خصوصیات 

توزیعوتهیهطبیعیمجاریوبستررسانه ها•

موجبوهستندشهروندانبرایجامعهدراطالعات

آگاهیووقوفضمناجتماعینیروهایکهمی شوند

.نمایندطلبقدرتازراخودسهمخویش،حقوقبه



به.استکردهدگرگونرارسانیاطالعشیوهنوین،رسانه هایانواعپیدایش•
دروکردهایجادمجازیمسیریمردم،ورویدادمیاندررسانهکهطوری

سایت هایوخبرگزاری هابرکهرسمیغیریارسمینیمهرسمی،مدل های
رایبخاصیکاروسازدارد،داللتمعتبرنسبتاسایت هایووبالگ هارسمی،

نه هایرساتوسعهوپیدایش.استکردهتعریفاطالع یابیورسانیاطالعامر
آندتعدابرروزانهکهنیزوبالگعنوانباجهانیرسمینیمهیارسمیغیر

باجدیدمدل هایدررسانیاطالعامربربسزاییتاثیرمی شود،افزودهها
حدتاجهاندرراشدهتولیدمحتوایحجممسئلهاین.داردکاربرمحوریت

ارکاربراناجتماعیمشارکتمیزاندیگرسوییازمی دهد،افزایشزیادی
در.دمی بخشارتقاءنیزراکاربرانروزآمدآگاهیآنموازاتبهوکردهبیشتر
ونیکیالکتررسانه هایگسترشوتولدواطالعاتیجامعهعصربهورودنتیجه

تاسکردهمعرفیقبلازباریک تررامردمورویدادمیانمرزاینترنتی،و



:سانه هاد ربررهمیتکاا

آنبهیكدنزیاواولستدیگیردیاربهیتجادشكل •

آناومتدبهكمكویگیردیاهنگیزادیجاا•

زشموآنمازدرجوییصرفه•

بهترتفهیموترن ساآطتباار•

ترارپایدوعمیق تر،سریع تریگیردیاهیدشكل •

ناممكنیگیردیاربتجاهیدشكل •



:کارکرد های رسانه ها

استاهمیتحائزهمهازبیشآنچهجدید،جامعهبهسنتیجامعهازگذاردورهدر•
.استرسانه هارشدچگونگی

ندمی توانآنهافراگیرند؛امریرسانه ها.آن هاستبودنجاهمهرسانه ها،اصلیویژگی•
محیطزاحراستوظیفهرسانه ها.دهندتشکیلمستمعمیلیاردهابابی دیوارکالسیک
هاینیازبهپاسخدرجامعهاجزاءبینراکلیهمبستگیبایدآنهادارند؛عهدهبهرا

عهدهبهرادیگرنسلبهنسلیازاجتماعیمیراثانتقالمسئولیتوکنندایجادمحیطی
.دارند

رسانه هایکهمی کندتعریفبسته ایمدارصورتبهراجامعه«هالاستوارت»•
انه ها،رس.می کنندپیدانقشجامعهدربخشیهویتفرآینددرشاهراهعنوانبهجمعی

ولیتنبورخوتهمومی کنندتولیدوتقویترازندگیسروپویائیوحرکتهم
ازوبرمی انگیزندراصداقتومحبتعاطفی،احساس هایسویکاز.راسستی
این.می کنندزندهراخشونتودروغبی اعتمادی،دشمنی،زشتی،احساسدیگرسوی

وفردیمقیاسدررفتاری-درونیتضادپیدایشموجبطبیعیطوربهکارکرد
.می شوداجتماعی

•.



بامثالً .رسانه هاستکارکردهایازدیگریکینیزآموزشیوخبریوظایف•

بهنسبتفردشخصیعقیدهامروزجوانانزندگیبهمربوطفیلم هایدیدن

خود،دراستممکنحتیومی شوددگرگونجوانانزندگیشرایطواخالق

.کنداحساسراآنهاآشفتهزندگیبهگرایش

یکیویبشرپیشرفتدستاوردهایمهم ترینازیکیکنونیشرایطدررسانه ها•

سررعتسباوپیوستهکههستندهمگانیرسانیآگاهیوسیلهارزشترینبااز

حالدرمتقاضیاننیازمندیطبقوکلیدیاهمیتوجایگاهدلیلبهسام آوری

پرتودرکهمی کندکفایتنکتهاینرسانه هااهمیتدر.فراگیری اندوگسترش

میانازفرهنگیوسیاسیحدودیتاوجغرافیاییموانعآنها،آگاهی دهی

همابرسانه هاوسیلهبهنفرمیلیاردهاوزیادوسعتبازمینوشدهبرداشته

ومعلوماتدستدورمناطقیازمی توانندسادهبسیاروشده اندمرتبط
بیاورنددستراخودنیازمورداطالعات



• .فرهنگ پذیری

• و القاعبارت است از فرایندفرهنگ پذیری

و معیارهای رفتاری، و سنت ها، باورها،ارزش هاتقویت

خاص پذیرفته فرهنگدیدن واقعیتی که توسط اعضای یک

.شده است

• .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF


:سانه هارشی زموآتوان 

نكهآبروطمشر؛ندداریگیرافرایسانهرهراز،قصدونبدیاارادیرتبهصودممر•
تباطارلكانابهیحدتاسانهرهرشیزموآانتو.كندجلبرانیشااتوجهنهاآایمحتو

.داردبستگیرنتظااردموشیزموآافهداوشكلع،موضوبهیتاحدوآن

چیست؟رسانهابزارهایباوقتگذراندنبرایمردمانگیزه های•

تفریحوسرگرمی-۱•

هستیجهانازدانستنوآگاهی-۲•

اجتماعیارتباط-۳•

خودتعریفوشخصیهویت-۴•

رسانهنتخصصی تریکموگسترده ترینتلویزیونکهداده اندنشانپژوهش هابرخی•
کردکارهمینداراینیزرادیو.کندارضاراچهارگانهنیازهایاینمی تواندکهاست،
پاسخشخصیهویتنیازهایبهاصلدرکهامریعنوانبهکتابمقابلدر.است

عنوانبهسینماواطالعاتی،نیازهایارضایوسیلهعنوانبهروزنامه هامی دهد،
.می کنندعملسرگرمینیازارضایبرایوسیله ای



:رسانه هامهمترین

ایراستدرواجتماعیفرهنگی،سیاسی،مختلفعرصه هایدررسانه هامهمترین

دعبارتنرسانه هاسایررویکردجهت دهیوعمومیافکارهدایتوفرهنگ سازی

:از

، ( سی دیکاست،،حلقه ای)رادیو،نوارشنیداری:رسانه هایشنیداری

.شنیداریکارتوتلفنرادیو، صفحه، 

قابلتوعمومیافکاربهشکل دهیدررادیونقشبهکهاستکسیکمترامروزه

نباشدواقفسیاسیجمعیت هایوکشورهامیانرسانه ای

شرقلوکبفروپاشیدالیلازیکیکهرفته اندپیشآنجاتانظرانصاحببرخی

.دانسته اندآزادیرادیوفعالیتراسابقشورویو



رادیو

 ایرسانهرادیو.کردطبقه بندیقدرت،وپخشبرحسبمی توانرارادیو•
تمامبارادیو.می پردازدمطالبانتقالبهامواجازاستفادهباکهصوتیاست

است،(برقبدونحتی)همیشگیدسترسیآن هاجملهازکهفایده هایش،
ومسؤوالنواستبی بهرهتصویرنعمتازرادیواست،نقایصیدارای

ازاتکنندصداصرفراخودهنرینیرویوتوانتمامبایدرادیومجریان
زااگرشنونده.شودایجادشنوندهذهندرمناسبیسازیفضاطریقاین

.دمی دهدستازراخودکارآییرادیودیگرنیایدخوششبرنامهموسیقی
ارچیزهمهصداقطعباآیدبه وجودتلویزیونمورددراگرمسألههمیناما
.بردلذتوکرداستفادهتصویرازکماکانمی توانبلکهنمی دهد،دستاز

مجله ها،کتاب ها،تصاویر،انواعماهواره،وتلویزیون:دیداریرسانه های•
روزنامه ها،کاریکاتورها،پوسترها،نقشه ها،نمودارها،مطالعه،راهنماهای

س/.منبراینترنت،فیلم،وسینما



شبکه های اجتماعی



شبکه های اجتماعی

• انسانها از قرن ها پیش که گرد آتش . شبکه های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند
.ندمی نشستند و برای یکدیگر داستان می گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بود

• اما چیزی که باعث شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه 
قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های 

.اجتماعی بوده است

• ک بنابراین، برای تعریف شبکه های اجتماعی باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تفکی
:کنیم

• )شبکه های اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی  Social Networks)

• )سرویس های ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی  Social networking 
services)

• )سرویس های دیجیتال ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی  Digital social 
networking services)

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service


اجتماعیواژه شبکه های تاریخچه 

• های اجتماعی، اصطالحی است که برای نخستین بار شبکه 
که در حوزه ی انسان جان بارنزتوسط۱۹۵۴در سال 

.شناسی اجتماعی فعالیت می کرد، ابداع شد

• او تحقیقی در مورد گروه های اجتماعی در بخشی از نروژ 
را در آن تحقیق شبکه اجتماعیانجام می داد و اصطالح

برای توصیف رابطه بین انسانها و تحلیل مکانیزم های 
 ً .آنها به کار بردتصمیم گیریارتباطی و خصوصا

• اگر ما هم بخواهیم به تعریف شبکه های اجتماعی از نگاه 
:او رجوع کنیم، می توانیم بگوییم

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Arundel_Barnes
https://motamem.org/?p=5526


• شبکه های اجتماعی، هنگامی به وجود می آیند که ساختاری 

.از گره  های مرتبط به هم شکل می گیرند

• .هر گره، یک فرد یا یک گروه یا یک سازمان است

• شبکه اجتماعی، به معنای نمایش و مطالعه ی ارتباط بین این

.گره ها و جریان دانش و اطالعات بین آنهاست



سرویس های توسعه شبکه های اجتماعی

• توجه به تعریف عمومی ارائه شده از شبکه های با 

اجتماعی، هر فضایی که با هدف شکل گیری و تسریع و 

تسهیل رشد شبکه های اجتماعی به وجود بیاید، یک 

.خواهد بود SNSسرویس شبکه اجتماعی یا 

• سمن ها یا)شاید بتوان سازمان های مردم نهاد  NGO را ( ها

به عنوان یکی از بهترین نمونه های سرویس های توسعه 

شبکه اجتماعی حول یک محور خاص و موضوع مشخص،  

.مطرح کرد

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization


سرویس های دیجیتال توسعه شبکه های اجتماعی

• و ، توییتراینستاگرام،فیس بوکپالس، لینکدین،گوگل 

ای های مشابه، ابزارهای دیجیتالی هستند که برپلتفرم #سایر

.ایجاد شبکه های اجتماعی و توسعه آنها طراحی شده اند

http://bestanswer.info/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DA%A9/
http://bestanswer.info/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
https://motamem.org/?tag=%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85


شبکه اجتماعی برتر جهان کدامند؟15

در هر نقطه از جهان برای استفاده از انواع شبکه مردم •

های اجتماعی دالیل مخصوص به خود را دارند ولی این 

تماعی نکته بسیار جالب است که بدانیم کدام شبکه های اج

ده توانستند سالیق و نیازهای مردم جهان را بهتر درک کر

.و درنتیجه محبوب تر گردند



)فیسبوک 

ارتباط بزرگ  ترین شبکه (Facebook)فییسبوک •
هم از نظر تعداد کل کاربران و هم اعضای )اجتماعی 

این . در سراسر جهان است( حقیقی ثبت شده
تاسیس و در ۲۰۰۴محبوب در فوریه سال اجتماعیشبکه
میلیارد ۱.۵۹سال موفق به جمع آوری بیش از ۱۲طی 

ک یبنا بر آمارهای رسمی بیش از.کاربر فعال ماهانه شد
ای میلیون کسب و کار کوچک و متوسط از این رسانه بر

حال فیسبوک در. تبلیغات تجاری خود استفاده می کنند
میلیون فعالیت ماهانه توسط 10میلیارد و 2حاضر حدود 

.کاربرانش دارد



)یوتیوب 

•Youtube)

ی در یوتیوب بزرگ ترین و محبوب ترین رسانه ی تصویر•

۲۰۰۵فوریه سال ۱۴در بین شبکه های اجتماعی است که

ر با همکاری سه کارمند سابق پی پال تاسیس و بعدها د

میلیارد دالر توسط کمپانی ۱.۶۵به قیمت ۲۰۰۶نوامبر 

1زاین وبسایت در حال حاضر بیش ا. گوگل خریداری شد

داردمیلیون بازدید ماهانه 500میلیارد و 



اینستاگرام - Instagram

فرم در این پلت. یک شبکه اجتماعی تصویری استاینستاگرام•
میلیون ۴۰۰راه اندازی شد و بیش از ۲۰۱۰اکتبر سال ۶

د تعدا. کاربر فعال دارد و مالک اصلی آن هم فیسبوک است
بسیار زیادی از کاربران از این شبکه برای پست کردن

تصاویر سفر خود، دنیای مد، غذاهای مختلف و مورد عالقه 
ز یکی ا. خود، هنر و سایر موضوعات مشابه استفاده می کنند

ر به دالیل محبوبیت اینستاگرام به واسطه ی فیلترهای منحص
فردی است که امکانات ویرایش عکس و ویدیو را ایجاد 

هم درصد کاربران این شبکه عضو فیسبوک۹۵تقریبا . می کنند
را هدف هستند و بدین ترتیب شما می توانید با یک تیر دونشان

میلیون بازدید ماهانه 800هم اکنون اینستاگرام حدود . بگیرید
دارد



Twitterتوئیتر 

تاسیس شد و دفتر اصلی آن در ۲۰۰۶مارس سال ۲۱توییتر در •
ما هم شاید این پرسش به ذهن ش. سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است

کاراکتر ۱۴۰با استفاده از حداکثر رسیده باشد که ارسال پست
بر آمار، درتوییتر، روش مناسبی برای تبلیغات تجاری نیست اما بنا

میلیون کاربر ماهانه ی فعال ۳۲۰این رسانه ی ارتباط اجتماعی بیش از 
کاراکتری اطالعات خود ۱۴۰دارد که با استفاده از همین محدودیت 

در زمینه تجارت، مشاغل مختلف از این رسانه ی. را انتقال می دهند
 ها و پربیننده برای تعامل با مشتریان خود، پاسخ د هی به سواالت آن

رای انتشارآخرین اخبار استفاده می کنند و هم زمان تبلیغات ویژه ب
مخاطبین خاص خود را هم پیگیری می کنند



ِردیت - Reddit

.  شبکه ی اجتماعی مربوط به اخبار و سرگرمی استیک •
 ها و افرادی که در این سایت ثبت نام می کنند می توانند پست

ادر به کاربران همچنین ق. لینک های مستقیم خود را ارسال کنند
ت با سازماندهی و تعیین موقعیت خود را بر روی صفحات سای

سب ارسال هایی که بیشترین رای مثبت را ک. رای دادن هستند
.  رندکرده باشند در صفحات اول و یا اصلی سایت قرار می گی
و این شبکه توسط دو هم اتاقی به نام های الکسیس اوهانیان
کا استیو هافمن که از دانشجویان دانشگاه ویریجینیای آمری

تاسیس شد و در حدود یک دهه بعد 2005بودند، در سال 
میلیون 36تعداد کاربران ثبت شده در این وبسایت بیش از 

250کاربر است و بازدید های آنالین ماهانه ی آن هم بیش از 
. میلیون نفر است





مسئولیت اجتماعی

• Corporate social responsibility (CSR)



• مفهوم مسئولیت اجتماعی بیانگر ان است که یک کسب 

بهتر وکار باید سئوتیت مستقیمی برای تبدیل دنیا به مکانی

داشته باشد

• این مفهوم شامل موضوعاتی مرتبط با رفتار سازمان در 

محیط اجتماعی بوده وفراتر از قلمرو صرفا قتصادی است 
که سازمان ها با صورت سنتی با ن ها در ارتباط هستند



اصول مسئولیت اجتماعی 

• به این معنا که سازمن فقط به زمان حال نگاه )پایداری-1

نکند ونسل های آینده رانیز در نظر بگیرد

• اثرات اقدامات سازمان هم برای درون      )پاسخگویی -2

سازمان وهم بیرون مشخص تعریف گردد

• سازمن در مورد اقدامات خود باید به گونه ای شفافیت -=3
روشن اطالع رسانی کند که برای همه قابل فهم باشد



باید پاسخگویی

• برای همه افراد قابال فهم باشد -1

• اطالعات در آن موجود باشد [ مرتبط با کاربران -2

• از نظر دقت در سنجش معرفی کردن اثرات وعاری =3

بودن ز سو گیری پایایی داشته باشد

• -4قابل  قیاس باشد 



اهمیت مسئولیت اجتماعی 

• رفتار نمناسب کسب وکار ها در برابر مشتریان -1

• اهمیت ندادن به محیط زیست -2

• تغیررات آب وهوایی وانتشار گازهای گلخانه ای -3

• نگرانی جوامع از بهره کشی  از افراد به ویژه کودکان -4
در کشورهای در حال توسعه 



هزینه های پنهان 

• تحمیل هزینه های پنها ن به مردم در قالب هزینه های 
درمان تصادفات  مرگ ومیر هزینه زمانی ومکانی



ذینفعان یک سازمان 

جامعه

دولت

مشتریان کارکنان

محیط زیست 



انواع مسئولیت  های یک مدیر 

مسئولیت 
احتیاطی 

اخالقی 

قانونی

اقتصادی



سازمان به عنوان شهروند مسئول

• شهروند مسئول توصیف کننده مسئولیت اجتماعی سازمان  

در راستای تحقق حقوق اجتماعی شهروندی افراد در جامعه 
است 



انگیزش•



اهداف فصل

• انگیزش چیست ؟

• انگیزش چه کاربردی در رفتار فرد دارد؟

• کاربرد انگیزش در روابط عمومی چیست؟

• چگونه افراد منزوی وبریده از محیط کار را بهره ور 

سازیم؟

• تخصیص منابع سازمانی برای پرسنل بر چه مبنایی باید 
باشد



انگیزش 

• به فرآیندهایی ارتباط دارد که به رفتار، نیرو و انگیزش

نیازها، شناخت ها، : این فرآیندها عبارتند از. جهت می دهد

نیازها با شرایط درونی فرد . هیجان ها و رویدادهای بیرونی

که برای ادامٔه زندگی و رشد و سالمتی ضروری است، 

شناخت ها، عقاید، باورها و رویدادهای ذهنی، . مرتبط است

انتظارات و خودپنداره را شامل می گردد که نحؤه تفّکر را 

هیجان ها، به صورت پدیده های ذهنی، . بیش تر نشان می دهد

ایزارد، )زیستی، هدفمند و اجتماعی و چند بعدی هستند 
۱۹۹۳ .)



• رویدادهای بیرونی، مشّوق هایی است که رفتار فرد را 

نیرومند می سازد و به سمت رویدادهایی هدایت می کنند، 

گرچه ممکن است این رویدادها از پیامدهای مثبت یا 

مازیارمیر معتقد است انگیزش . آزاردهنده خبر دهند

خیزشی از قدرتها است که فرد یا مجموعه را به سمت 
مشخصی رهنمون می نماید



• رفتار، : را معموالً به سه طریق نشان می دهندانگیزش 

:  رفتارهای باانگیزه شامل. فیزیولوژی و گزارش شخصی

تالش، نهفتگی، پایداری، انتخاب، احتمال پاسخ، جلوه های 

فعّالیّت سیستم . صورت و حالت های بدن را شامل می شود

عصبی مرکزی و هورمونی که برای درک شالودٔه زیستی 

که اّطالعات بیش تری را در اختیار ما )انگیزش و هیجان 

در نهایت، . ، فیزیولوژی انگیزش را بیان می کند(می گذارند

گزارش شخصی از طریق مصاحبه ها و پرسش نامه ها 

. اندازه گیری می گردد



چرابه انگیزه توجه داریم

• .انگیزش برای سازگاری و انطباق مفید است

• .انگیزه ها توّجه را هدایت می کنند

در طول زمان تغییر می کنند و بر رفتار تأثیر طول موج انگیزه ها 
.گذارند

• .انگیزش انواع مختلفی دارد

• .انگیزش گرایش های نزدیکی و دوری را در بر می گیرد

• در بررسی انگیزه ها، می توان متوّجه شد که افراد چه چیزی را 
.می خواهند

• .استبرای شکوفا شدن انگیزش، به شرایط حمایت کننده نیاز 



• به انجام کار در گروی توانایی فرد است تا بر این اساس تمایل 
. نوعی نیاز تأمین گردد

• کسانی . انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کردمی توان 
که تحریک شوند نسبت به کسانی که تحریک نشوند تالش 

.بیش تری می نمایند

• .علّت رفتارها استانگیزش 

• انگیزش به عوامل موجود در یک فرد اشاره دارد که رفتار را 
. می سازددر جهت یک هدف فعال 

• در صدد پاسخ دادن به پرسش هایی دربارٔه رفتار انگیزش 
"  به چه عللی"چراً و "سوالی هایی چوِن که با است انسان ها 

؟.آغاز می شود



• تالش برای درک علل رفتارهای خاّص انسان ها در کار 

از نظر . موجب ارائٔه نظریه ای تحت عنوان انگیزش گردید

آن ۹۰٪نبوغ را الهام تشکیل می دهد و ۱۰٪آینشتاین، 

این یک واقعیّت است که . سخت کوشی و عرق ریختن است

برخی افراد نسبت به دیگران تالش بیش تری می کنند؛ 

این گونه افراد نسبت به همکاران با ذکاوت خود، عملکرد 
بهتری ارائه می دهند



• نتیجه گرفت، عملکرد فرد در سازمان، تنها تابعی می توان 

از توانایی های وی نیست، بلکه انگیزش هم در این فرآیند 

روان شناس آمریکایی، فردریک هرزبرگ . نقش مهّمی دارد

یکی از مؤثّرترین نام ها در مدیریت بازرگانی است که 

بیش تر اشتهار وی به دلیل ارائٔه نظریه های غنی سازی شغل
و بهداشت انگیزش است



انگیزش، برای دادن بهترین پاسخ، بر دو سؤالبررسی 

:اساسی استوار است

• چه چیزی موجب رفتار می شود؟

• چرا شدّت رفتار تغییر می کند؟

• ، باید «چه چیزی موجب رفتار می شود؟»برای این که توضیح دهیم 
:این سؤال را به بخش های جزئی تر تقسیم کنیم

• رفتار شروع می شود؟چرا 

• بعد از این که رفتار شروع شد، چرا ادامه می یابد؟

• چرا رفتار به سمت برخی هدف ها و به دور از هدف های دیگر گرایش 
دارد؟

• چرا رفتار جهت خود را تغییر می دهد؟

• چرا رفتار متوقّف می شود





نیازهای مزلو

• .فیزیولوژیکی؛ مانند نیاز به آب، غذا، خواب و غیرهنیازهای 

• نیاز به امنیّت؛ مانند مسکن، تأمین و محفوظ ماندن در برابر 
.خطرات محیطی و عاطفی

• .نیاز اجتماعی؛ مانند عشق و محبّت خانواده

• .نیاز به احترام؛ که به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود
احترام به خود -درونی شامل  Self Respect - اعتماد به نفس 

Self Confidence - آزادی و استقالل فردی و بیرونی مانند 
.شهرت، پرستیژ وجهه و احترام

• خودشکوفایی؛ که به معنی بهره گیری از استعدادها و رشد و 
توسعٔه فردی است



رشد -تعلّق -نظریٔه زیستی  ERG)

• :نظریه از سه جهت با نظریهٔ سلسله مراتب مازلو تفاوت دارداین 

• :این نظریه، ابتدا نیازها را به سه دسته تقسیم می کند

• . )نیازهای زیستی که به رفاه مادی افراد مرتبط است Existence)

• . نیازهای تعلّق که میل به ارضای روابط میان فردی را شامل می شود
(Relatedness)

• نیازهای رشد که به بیان میل برای رشد و توسعهٔ مستمّر فردی 
. )می پردازد Growth)



نیازهای اکتسابینظریٔه 

• )نیازهای اکتسابی نظریٔه  Achievement Motivation 
Theory)  به این شده، که توّسط دیوید مک کله لند مطرح

.  موضوع می پردازد که انگیزش، ریشه در فرهنگ دارد

مک کله لند بیان می دارد که همٔه انسان ها سه نیاز مهم 

:دارند

• -موفّقیّتنیاز به کسب 

• تعلّقنیاز به 

• نیاز به قدرت 



X  وYتئوری

• شیوه از یک جهت شاهد دیدگاهی منفی هستیم، این  xS
ر کارکنان عالقٔه زیادی به کار کردن ندارند، مسئولیّت پذی

ا نیستند و باید بر رفتار آنان نظارت کرد؛ وی این دیدگاه ر

ه کاست دیدگاه دیگر به عنوان نظریٔه . کردنظریٔه معّرفی 

دیدگاهی مثبت نسبت به کارکنان دارد و آنان را 

مسئولیّت پذیر و مشتاق به کار کردن در نظر می گیرد و در

گروهنیازی به کنترل خود نظارتینتیجه به دلیل y .ندارند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1


دو عاملی)انگیزش -تئوری بهداشت

• عوامل انگیزشی بهداشتیعوامل 

• پیشرفت

• پاداش
• کار;

• مسئولیت

• ترفیع

• رشد

• حقوق و مزایا

• سیاست های شرکت و مدیران

• روابط با همکاران

• سرپرستی

• امنیت شغلی



Equity theoryنظریٔه برابری 



: به انگلیسی)نظریٔه انتظار  Expectancy 
theory

• :شامل سه متغیّر استنظریه 

• اهمیّت-۱

• رابطٔه بین عملکرد و پاداش-۲

• عملکردرابطٔه بین تالش و -۳







ماشین رفتارانسان(ویلیام گالسر)

• :رفتار شامل

• افکار -1

• عمل-2

• احساسات -3

• -فیزیولوژی-4



پاسخ به )هدایت کنیمانتخاب با ماست که ماشین را به کدام خروجی 

بی محلی:عمل (یک اهانت

من خودم ماشینم را می :فکر

رانم

آرامش : احساس 

بدن ازاد ورها :فیزیولوژی

عمل

فکر

احساس

فیزیولوی

عمل

فکر

احساس

فیزیولوی

مقابله به مثل:عمل 

تنفر:فکر

عصبانیت:احساس 

فیزیولوی

شهر سربلندی

شهر پرآشوب





دوگروه عادات انسان از دید گلسر عادات خوب 

وبد

هفت عادت مهلک هفت عادت مراقبتی

و نکوهشانتقاد  حمایتگری و پشتیبانی

مالمت و سرزنش تشویق و دلگرمی

غرولند کردن گوش دادن

نق زدن پذیرا بودن

تهدید اعتماد و اطمینان

تنبیه احترام

تطمیع برای کنترلگری مذاکره



ده اصل تئوری انتخاب 

• .تنها فردی که می توانیم رفتارش را کنترل کنیم، خودمان هستیم:اولاصل 

• .تمام چیزی که می توانیم به دیگران بدهیم، اطالعات و دانش است:اصل دوم

• .تمام مشکالت ریشه دار و طوالنی در روانشناسی ناشی از مشکالت در روابط است:اصل سوم

• .مشکالت ارتباطی همواره بخشی از زندگی کنونی ما است:اصل چهارم

• اما تنها در زمان. آنچه در گذشته اتفاق افتاده، منجر به شکل گیری شخصیت کنونی ما شده است:اصل پنجم
.حال می توانیم نیازهای خود را ارضا کنیم و برای رضایتمندی در آینده برنامه ریزی داشته باشیم

• تنها با ارضای تصاویر موجود در دنیای کیفی و مطلوب خود است که می توانیم نیازهای خود :اصل ششم
.را ارضا کنیم

• .تمام آن چیزی که ما انجام می دهیم رفتارهای ما است:اصل هفتم

• .اقدام، فکر، احساس و فیزیولوژی: همه ی رفتارهای انسان دارای چهار جزء اصلی است:اصل هشتم

• تنها راه . اما فرد تنها روی اجزای اقدام و فکر کنترل دارد. تمام رفتارها انتخاب فرد هستند:اصل نهم
.کنترل احساس و فیزیولوژی به طور غیر مستقیم، ازطریق انتخاب فکر و رفتار است

• .تمام رفتارها با فعل بیان می شوند و نام گذاری آن ها براساس بخش شناخته شده ی آن رفتار است:اصل دهم



سه سخن اصلی گلسر

• .تمام آنچه انجام می دهیم، یک رفتار است

• .تمام رفتارها و کردارهای انسان، یک انتخاب است

• نیاز اصلی ۵پایه ی رضایتمندی انسان بر ارضای این 

: استوار است

• .، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و تفریحبقا



انواع نیازها از دیدگاه گالسر

• فیزیولژیک-1(بقا)

• نیازهای روانشناختی شامل -2

• عشق وتعلق 

• آزادبودن 

• بدست اوردن قدرت

• سرگرمی  داشتن



زیر فرد ناخرسند درگیر یک یا چند حالت هر 

است

• .می خواهد، فرد دیگری را کنترل کند–

.فرد دیگری در صدد کنترل اوست–

.او و فرد دیگری متقابالً در صدد کنترل همدیگر هستند–

او می خواهد خود را مجبور به کاری کند که دوست –

مانند ادامه دادن ناگزیر یک شغل : درگیری درونی)ندارد 
(یا ادامه دادن زندگی مشترک به خاطر فرزند



هدف  ونیازها

• نیازهای درونی 

• نیازهای بیرونی شامل 

• تهدید رشوه  پاداش ویا تقویت مثبت 

• ترس یا تقویت منفی



کاربرد نظریه انگیزشی در روابط عمومی

• مخاطبان وکلیه ,مدیران ,برای برقراری ارتباط با کارکنان 

ا ذینفعان می توان از نظریه انگیزشی در جهت تقویت وارتق

ویا هدایت آنان ویا خروج  افراد وکارکنان از انزوا استفاده 
کرد



هدف ها

• تشدید کننده موج نیازها

• ویا کاهنده طول موج نیازها 



انواع انگیزش

• نظریه پردازان درباره انواع مختلف انگیزش صحبت می کنند، در واقع میان رفتاروقتی 
مشاهده شده و دالیل فرضی یا انگیزه هایی که زیربنای رفتار هستند، پیوندهایی را 

از مهم ترین انواع انگیزش به نظر روان شناسان به قرار زیر ، برخی برقرار می سازند
:است

• در اساسی ترین یا پایه ای ترین سطح، ما می توانیم: روان شناختی–فیزیولوژیکی . الف
نیازهای فیزیولوژیکی شامل . درباره نیازهای جسمی یا فیزیولوژیکی صحبت کنیم

غذا، آب، پوشاک و نیازهای جنسی است و نیازهای روان شناختی با فعالیت های ذهنی 
و اجتماعی ارتباط دارند که برای برآورده شدن هر یک از نیازهای مطرح شده، یک 

.انگیزش مفروض وجود دارد

• وایت، مشاهده کرد که کودکان در حال رشد، محیط خود را فعاالنه : صالحیت. ب
ه وایت، احساس می کرد که این رفتار اکتشافی ذاتی، نتیجه نیاز فرد ب. کشف می کنند

کارآیی؛انگیزش این نیاز، به آنچه وایت، آن را انگیزش . تأثیرگذاری بر محیطش است
.صالحیت یا انگیزش تسلط نامیده، ارتباط دارد

• دیگر از انگیزش های روان شناختی مهم، تمایل فرد به یکی تعلق پیوندجویی یا . پ
.ایجاد وابستگی ها یا نیاز به پیوندجویی یا تعامل با دیگران است



اقدام استراتژیک

• فعالیت روابط عمومی  اقدامی استرتژیک است



اهداف این فصل

• استراتژی را بشناسیم 

• استراتژی را طراحی کنیم

• فعالیت های غیر استراتژیک را از استراتژیک تشخیص 

دهیم 

• در روابط عمومی استراتژیک فکر کنیم

• وبدانیم که فعالیتهای روابط عمومی یک سازمان فعالیتی 

است از نوع استراتژیک 

• فعالیت ها ای استراتژیک وغیر استراتژیک کدامند



این فصل به چه سوال هایی پاسخ می دهد



اقدام استراتژیک

• روابط عمومی اقدامی استراتژیک است



استراتژی 

• تطابق بیرونی      انسجام درونی

درون بیرون



چیستی استراتژی

• استرتژی مجموعه ی از انتخاب هایی است که به طور 

منحصر به فرد جایگاه شرکت را در صنعت مشخص می 

سازد تا شرکت از این طریق به خلق مزیت پایدار وارایه  

ای ,کتباب بازی برد)ارزش برتر نسبت به رقبایش بپردازد 
(الفلی انتشارات گروه آریانا, جی ,



• انتخاب 5استراتژی مجموعه ی  یک پارچه وهماهنگ از 

حوزه فعالیت  ,تعیین محل بازی ,شامل آرمان پیروزی 

تعیین محل بازی , وپیروزی ,روش دستیابی به موفقیت 

وحوزه فعالیت  وقابلیت های اصلی وسیستم مدیریت 
(همان منبع)است



آرمان پیروزی•
چگونه به فعالیت دست خواهید یافت•
باشدداشته چه قابلیت هایی باید وجود •
چه سیستم های مدیریتی ای مورد نیاز است•
ارتباطات با مخاطبان بنیاد•
اطالع رسانی •
(رادیو تلوزیون روزنامه های کثیراالنتشار تهران)رسانه ها •
ی سیستم تولید وتوزیع اطالعات  تحقیقات ونظرسنج•



ع آبشار استراتژی موجود مرکز روابط عمومی واطال
رسانی 



وانواع استراتژیپورتر (ژنریک )

• استراتژی تمرکز-1

• استراتژی تمایز -2

• استراتژی رهبری هزینه-3



رول منطقی استراتژی

• (صنعت وجذابیت)تحلیل محیط -1

• (کانال ها؛ مخاطب نهایی )تحلیل ارزش مشتری -2

• 9قابلیت ها وهزینه ها)تحلیل جایگاه نسبی -3

• تحلیل رقبا وپیش بینی رفتار آنان)تحلیل رقابتی -4

• (همان منبع) انتخاب استراتژیک -5



مدیریت استراتژیک در اغما

• عقیم بودن از زایش

• حلزون در مسیر تند باد

• محیط براساس تقویم ما رفتار نمی کند

• یک باز ی فکری  جذاب ولی بی ربط 

• خالقیت گمشده 



(مدیریت استراتژیک)مدل موعود 

• منعطف بودن 

• واکنش سریع 

• عمل گرا واقعیت گرا 

• واقعیت نگر

• دوراندیش



چشمه های زایند تصمیمات استراتژیک و استراتژی شرکت راهبرد 
ارکان استراتژیک هوشمند شهر

دیدگاه راهبردی 
اصول و بینش های )

(کلیدی

تصمیم گیری  
استراتژیک بهنگام

تحلیل گری راهبردی
کاوشگری و  

تحلیل گری راهبردی 
یکنشگری راهبرد

اختصاص 
شرکتی 

پرداختی  به 
بانک شهر

بهره برداری از 
خدمات 
pspها

ورود به تولید 
سوییچ 

پرداخت رایان 
پارسی

ورود به حوزه 
پرداخت 
موبایلی

مدیریت 

پرتفولیو ی 

استراتژیک



استراتژی ساز  های سازمانویژگی 

• اصل مشارکت ومالکیت

• اصل گفتگوی آزاد فراگیر

• اصل پرسش های کلیدی یا استراتژیک

• اصل همزمانی تمرکز وتنوع

• اصل گردش آزاد اطالعات



منابع این فصل 

• مدیریت روابط عمومی نصیری قیداری انتشارات رسا 

1382

• جی  ,ای , راههای دستیابی به استراتژی برد ,بازی برد 

1393اللی 

• ی هنر رقصیدن با استراتژ)مدیریت استراتژیک پیشرفته 
1396مجتبی لشگر بلوکی انتشارات آریانا 



سازمان

• اهداف این فصل



سازمان 

• پدیده ی اجتماعی به شمار میرود که به طور آگاهانه 

هماهنگ شده ودارای حدود وثغور نسبتا مشخصی بوده 

بر اساس یک سلسله مبانی ,وبرای تحقق هدف یا اهدافی 
دائمی فعالیت می کند 



برخی معیارهای کلیدی اثربخشی سازمان

• اثربخشی

• بهره وری

• کارایی

• سود

• کییفت

• رشد

• میزان غبت کارکنانجابجایی شغلی 

• رضایت شغلی 

• انگیزش 

• روحیه انسجام 

• انعطاف پذیری اجماع در هدف 

• مهارت های ارتباطی مدیر 

• ارزش منابع انسانی 

• مشارکت ونفوذ  تاکید بر آموزش 

• تاکید بر موفقیت 



اجزای ساختار سازمانی 

• پیچیدگی

• رسمیت 

• تمرکز



اندازه سازمان

• تعداد کارکنان



تکنولوژی

• فنون وفرایندهای الزم برای تبدل , تجهیزات ,اطالعات 
نهده ها به ستاده ها اطالق می شود



تکنولوژی 

• تک وساختا ر

• تک وپیچیدگی 

• تک ورسمیت



محیط سازمان 

• انواع محیط واجزای انها 

• محیط ساده ومحیط پیچیده 

• محیط ایستا و پویا 

• اطمینان وعدم اطمینان



انواع محیط 

درون سازمان 

محیط صنعتی 

محیط عمومی



کنترل,قدرت ,نفوذ 



عناصر پنجگانه  سازمان

• بخش عالی سازمان

• بخش میانی 

• بخش فنی 

• ستادپشتیبانی 

• بدنه اصلی



انواع ساختار های یک سازمان 

• هرمی بلند 

• تخت



بروکراسی

• سازمانی کامال عقالیی با حداکثر بهره وری

• تقسیم کار 

• سلسله مراتب اختیار مشخص

• رسمیت زیاد

• ماهیت غیرمشخص

• استخدام برااساس شایستگی 

• مسیر شغلی برای کارکنان 

• تمایز بین کار وزندگی شخصی



عوارض بروکراسی 

• از خود بیگانگی کارکنان 

• تمرکز قدرت

• سرخوردگی ارباب رجوع



روش های مقابله با مقاومت کارکنان در برابر 

تغییر سازمان

• آموزش وتباطات

• مشارکت

• تسهیل وحمایت

• مذاکره



فرهنگ سازمان

• مفروضات وباورهای بنیادین مشترک بین کارکنان



فرهنگ سازمان چگونه بین کارکنان تسری می 

یابد

• داستان ها 

• (داب ورسوم)شعائر

• نماد ها ی فیزیکی

• زبان



منابع این فصل

• تالیف  ( کاربرده , طراحی ,ساختار )تئوری سازمان 

استیفن رابینز ترجمه الئانی ودانایی فردنشر صفار چاپ
1383هفتم 



نواوری



نوآوری

• باید تمام ,همان طور که می بینی , این جا :ملکه سرخ گفت 

تالشت را به کار ببندی تا بتوانی همین جا که هستی باقی

اگر می خواهی جایی دیگر بروی دست کم دو برابر .بمانی 

باید بدوی 

• آن سوی آینه ,لوییس کارون 



چیستی خالقیت ونواوری

• بهره برداری موفق از ایده های جدید

• تولیدی , طراحی ,نواوری صنعتی شامل فعالیت های فنی 
تجاری در بازاریابی یک محصول است,مدیریتی ,



چرانواوری مهم است

کسب وکار؛برایجدیدبازارهاییجادا•

تولیدی؛محصوالتتمام شدهقیمتوهزینهکاهش•

کارکنان؛کاراترمدیریت•

شرکت؛محصوالتسبدرشدوبازارسهمافزایش•

شرکت؛سودآوریافزایش•

.بنگاهدررقابت پذیریافزایش•



ابعاد نواوری

• نواوری در محصول 

• نواوری در فرایند

• نواوری در موقعیت 

• نواوری در پارادایم



انواع نواوری 

• تدریجی 

• (انجام کاری بطور کلی متفاوت)انقالبی 



فرایند نواوری کسب وکار

–جستجو 
چگونه می 

توانیم 
فرصت های 
نواوری را 

پیدا کنیم

چه –انتخاب 
کاری انجام 
بدهیم وچرا

تصاحب 
–ارزش 

چگونه از ان 
بهره مند 
خواهم شد

چگونه –اجرا 
آن را محقق 
خواهیم کرد 



منابع 

• بازار ,یکپارچه سازی تغییرات فناورانه )مدیریت نواوری 

,وسازمان  

• ترجمه محد رضا آراستی ودیگران , جوتید وجان بستنت 

1391جلد اول انتشارات رسا



ب  ح  ر   ا      ن



اهداف این فصل

دانشجویان بتوانند تعریفی از بحران ارائه کنند

منشائ مولد بحران در سازمان وجامعه را بشناسند 

توانایی ارائه راه حل برای بحران های مختلف را داشته باشند



سئوال های این فصل

• بحران چیست

• عالیم بروز یک بحران کدام هاست 

• بستر ومنشائ های زاینده بحران کجاست 

• نحوه حرکت بحرانها چگونه است

• چه تفاوتی بین بحران سازمانی واجتماعی هست 

• تاثیر بحران ها بر سازمان وجامعه چیست

• برای مقابله با بحران چه روش هایی وجود دارد



بحران

• پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده بحران

رخ می دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، 

بحران باعث به وجود . جامعه می انجامدسازمان یا ,گروه 

آمدن شرایطی می شود که برای برطرف کردن آن نیاز به 

بحران ها بر حسب نوع و . اقدامات اساسی و فوق العاده است

بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است . شدت متفاوتند

که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف و 

واکنش های گسترده می شود و آسیب ها، تهدیدها، خطرها و 
.نیازهای تازه ای به وجود می آورد



بحرانویژگی های 

• نی یعنی نمی توان پیش بی)غیرقابل پیش بینی است معموالً 

اما معموالً غیرمنتظره ( کرد که کی و در کجا اتفاق می افتد

.نیست بجز بالیای طبیعی که باعث بحران می شود

• بیشتر یک وضعیت اضطراری و آنی است تا یک حالت 

ماندگار

• .پویا و متغیراست



نواع بحران

• در پدیده هایی که بحران خوانده می شوند،هنوز کمتر از تنوع 
بعضی از . تنوع هایی است که از این واژه ارائه شده اند

:دسته بندی های بحران ها به صورت زیر است

• شخصیبحران 

• بحران اجتماعی

• بحران اقتصادی

• بحران سیاسی

• بحران بین المللی

• بحران مدیریتی

• زیست محیطیبحران 

















برندینگ


