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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 "علوم ارتباطات) ياانش آموخته دكتر(دجناب آقاي حسن فراهاني"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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  مولفمقدمه 
  

 از کـه  درسـی غیر و درسـی  مطالعـات  و اي هحرف فعالیت هايدوره در آن از بعد و دانشگاه هايسال طی
 و تعـاریف  بـا  عمـومی  روابـط  حرفه همواره است،داشته ادامه امروز تا و شروع شمسی هفتاد دهه اواسط

یشاهم و جلسات در یا و رشته این مدرسان و اساتید توسط چه ،است شده معرفی برایم مختلفی ابیرتع
  .شده ترجمه و خارجی متون خوانش در همینطور و ها
 و کرده حفظ ،خوانده را هاوتکنیک تعاریف این منظم و مرتب دانشجویی مثل ؛هم من پنهان چه شما از

 دوسـتان  به درس هايکالس در کرده مرور خود با را ها آن هم پنهان چه شما از باز و امگفته پاسخ عیناً
  .امکرده خود کار ،متفاوت تقریباً روشی با و دیگر شکلی به کار محل در و داده انتقال دانشجو
 در اي هعـد  کـه  ،اسـت  ایـن  کشـور  در آن آموزشی حوزه و عمومی روابط ايفض از هم من کلی احساس
 از آنچـه  یا و رشته این از خودشان درك اساس بر دیگر اي هعد و انندخومی و نویسندمی متفاوت فضایی

  .برندمی پیش را عمومی روابط کار خواهندمی آنان
 آموزشـی  هـاي دوره و هـا کالس در آنچه بگوییم اگر ؛است قبول مورد کدامش گفت شود مین که اتفاقی
 و علمـی  حـوزه  بـه  لطفـی کـم  ،کند می سیر تخیل فضاي در و نیست بیش يا پردازيخیال ست،ا جاري

اطـالع  مراکـز  و عمـومی  روابط ادارات در نماندوستا که بگوییم اگر بالعکس و است رشته این آکادمیک
 همـه  ایـن  خرهبـاأل  کـه  ،است دور به واقعیت از هم روند می هبیراه به و بوده علمی توشه از خالی رسانی
  .کرد کتمان شود مین را اتفاق همه این و اطالعات گردش

 مقـاالت  و کتب قالب در که است ايپیچیده فعالیتی حوزه ،راستیسر عین در عمومی روابط حال هر به
 از که  رسیده خوبی جایگاه به کشورمان در خود کوتاه نسبتاً عمر طول در و شده پرداخته آن به مختلف

  .واردانتازه و جوانان تا وگذشتگان کسوتانپیش از تقدیر ؛است تقدیر قابل بابت این
 بـا  ارتبـاط  دوران طـی  کـه  اسـت  ظریف اي هنکت کند می عالقمند سطور این نوشتن به مرا که چیزي اما

 مطالـب  کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  آن و استمانده فولغم همیشه رشته این اندرکاراندست و دانشجویان
 اي همایـ درون کـه  عمـومی  روابط ذاتی شخصیت رغمعلی و بوده عملیاتی تر کم حوزه این در شدهنوشته

 بـراي  تخصصـی  مطالـب  و هـا یـه نظر بـه  پـرداختن  طریق از مفاهیم به رسیدن ،دارد اجرایی و عملیاتی
  .نماید می سخت بسیار عالقمندان

 قابـل  کـه  کنند می تحریر را کتبی و مقاالت دانشگاهی فرهیختگان از اي هعد ،ترصریح و بهتر عبارتی به
 این هم دیگر اي هعد و گیرد می قرار ردیف همان در مخاطبش و است دانشگاهی طیف همان براي درك

 احسـاس  زیـرا  ؛ندارنـد  آن خواندن به تمایلی ولی ؛کنند می نگهداري هاکتابخانه در و خرندمی را مطالب
  .نیست تطبیق قابل ایرانی امروز جامعه واقعیات با مطالب این که کنند می
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 روابـط  يهـا  تکنیـک  هـا سـال  مثـال  بـراي  ؛هستم دوم دسته همین از هم من خود رویممی دور راه چرا
 ي هـا  کالس در ترجالب آن از و بودم خوانده تحصیل طول در دانشگاهی جزوات و ها کتاب در را عمومی

 در امـا  ؛بـودم  فهمانـده  هـم  و بودم فهمیده هم ظاهر به و بودم داده انتقال دانشجویان به هم دانشگاهی
 مکانیـک  یک یا نجار یک کار زاربا به را ها آن ها تکنیک این آموزش براي اتفاقی طور به ها کالس از کیی

 از بعد که آچار جعبه مثل ؛شده بنديتقسیم مختلف يها بسته در ها ابزار این از یک ره که کردم تشبیه
 گذشـته  از متفاوت مخاطبانم چهره که دیدم ساده ادبیات همین با و است بنديطبقه داراي باز شدن باز

 ایـن  در زدن حـرف  و مطالب نوشتن براي را روند این آن از پس ،رسیدند موضوع از بهتر درکی به و شد
  .دارید رو پیش که است مطالبی این آن جمع و دادم ادامه حوزه
 کلیاتی .است شده نوشته عملیاتی يها حوزه و کار براي بلکه ؛کادمیکآ يها حوزه براي نه که ییها حرف

  .بداند باید عمومی روابط کارگزار یا و کارشناس یا متصدي هر که عمومی روابط موضوع در
 ،عمـومی  روابـط  يهـا  ابـزار  بـا  برخـورد  نحـوه  تـا  حرفه این کلی شناخت تا ابتدایی تعاریف و شناخت از

 کمـک  رشـته  ایـن  بزرگان کتب و نسخنا کنار در درسیکمک جزوه یک صورت به دتوان می که مطالبی
 ضـعیف  رنو آن با دتوان می مسیر این در کوچک قوهچراغ یک مانند ؛کردن روشن صورت در که ،باشد راه
  .برساند را رونده ،است نوشتار این ضعیف نور از ترروشن و ترامن ،ترنورپر که آبادي اولین تا
 فاصـله  بـا  کـه  ،مایـ  هکـرد  روشن عمومی روابط و ارتباطات حوزه در نوريرپ بسیار يها چراغ ما نظرم به

 و دهـد  مـی ن مـا  به را آنجا به رسیدن اجازه تاریک اي هجاد ولی ؛بینیم می را آن دستدور در زیاد نسبتاً
 خواهـد مـی  نوشـتار  ایـن  .درسان می آبادي اولین به را راه نای پویندگان کوچک دستی يها چراغ طبیعتاً
  .نوررپ آبادي به رسیدن براي باشد کوچک چراغ همین

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


