
  روابط عمومی، ابزار کارآمد مدیران قوی

سال از فعالیت روابط عمومی در ادارات و سازمانھای ایران می گذرد و در این راستا روابط عمومی ھا دارای تغییر و  ۵۵مدت  
  ...  تحوالت بسیاری گشته اند و باید به دو گذر روابط عمومی بعد از پیروزی انقالب اسالمی اشاره نمود

   

  

سال از فعالیت روابط عمومی در ادارات و سازمانھای ایران می گذرد و در این راستا روابط عمومی ھا دارای تغییر و  ۵۵مدت  
تحوالت بسیاری گشته اند و باید به دو گذر روابط عمومی بعد از پیروزی انقالب اسالمی اشاره نمود اول مرحله ای که روابط 

اتی و بدون مصرف و فقط برای پرکردن یک چاله در پست ھای سازمانی موسسات و عمومی ھا را جزو شاخه ای تشریف
سازمانھا می دانست و دوم مرحله گذر از این تنگنا و ارج نھادن به مسئله روابط عمومی و یا بھتر بگوییم نگاه دقیق و 

ی دانند نقش روابط عمومی ھا در منصفانه به این مقوله، امروزه سازمانھای با مدیریت دارای کیفیت مطلوب، به خوبی م
سازمانشان آنقدر اھمیت دارد که باید با دیدی سازمان یافته تر به آن بنگرند، چرا که شاید در بھترین جمله روابط عمومی را 
بتوان چشم و گوش یک سازمان دانست و اگر این دو عضو حساس ضعیف عمل نمایند، مطمئنًا باید آن سازمان را رو به زوال 

  . نیدببی

برای داشتن یک روابط عمومی قدرتمند در سازمانھا باید تا حد امکان به نیازھای آن رسید و برای تقویت آن از ھیچ چیز دریغ 
  . تقویت آگاھانه ای که روابط عمومی را رشد می دھد موجب اعتالی سازمان خواھد شد. نکـرد

. مروز در کشورھای پیشرفته این حداقل به نھایت خود رسیده استدادن حداقل امکانات به روابط عمومی از لوازم امراست و ا
باید بگوییم امروزه دنیا دید دیگری نسبت به روابط عمومی ھا پیدا کرده و مدعای این اظھار نظر، برگزاری سمینارھای 

ر جھت تقویت روابط عمومی مختلف، ارائه مقاالت علمی در این رابطه، برنامه ھای رادیویی و تلویزیونی و دھھا برنامه دیگر د
پیش می رود و از مرحله  ITاین را ھم باید بدانیم که علم روابط عمومی در دنیا به سوی . ھا و به روز رسانی آنھا است

سنتی به روابط عمومی الکترونیک روی آورده است که متاسفانه در کشور ما ھنوز روابط عمومی ھا در مرحله اول، در حال 
  .... چه رسد که درجا زدن ھستند 

در یک جمع بندی و نگاه کلی به این . اینجانب خود شاھد تغییر و تحوالت چشمگیر جھانی در عرصه روابط عمومی ھا بوده ام
نتیجه می رسیم که کشورھا سرمایه گذاری وسیعی را روی این قسمت انجام داده اند و شاید گامھای بلندی باید از سوی 

گواه این حرفم شرکت در اولین کنفرانس بین اللملی روابط عمومی در تھران . به گرد آنھا برسیمما برداشته شود تا حداقل 
در این کنفرانس عالوه بر حضور شخصیتھای مھم کشوری و لشگری، دانشمندان زیادی . برگزار گردید ٨٣بود که در بھمن ماه 

در ذیل سعی کرده ام چکیده . بود که تصور می شداز سراسر جھان، شرکت داشتند و سطح کنفرانس بسیار باالتر از آن 
تعدادی از مقاالت ارائه شده در کنفرانس مذکور را بیان نمایم تا عالوه بر آشنایی بیشتر با وظایف روابط عمومی در سازمان ھا 

  : باید با توجه به دیدگاھھای کارشناسان، به اھمیت آنھا نیز پی ببریم

بر کار  ١٩٨٠عضو ھیات مدیره انجمن بین المللی روابط عمومی کسی است که از دھه  آقای ریچارد آلفرد لینینگ رئیس
موسسات اتحادیه ھای اروپا نظارت داشته و موکالن خود را برای سازگار ساختن تجارت و امور عمومی با یکدیگر راھنمایی 

ی گوید روابط عمومی اصًال یک علم و فن او در مدیریت بحران در روابط عمومی دارای تجارت ارزشمندی است و م. کرده است
  .یا صنعت نیست، اصول اساسی منطق ھم بر آن حاکم نیست

نظم یک اولویت درجه یک است و ھر چند وقت یک بار که مفھوم مدیریت در تعاریف روابط عمومی : و در ادامه اظھار می دارد
ایشان روابط عمومی را یک . قیت روابط عمومی وجود داردتغییر می کند این سئوال را مطرح کنید که چه کلیدھایی برای موف

جریان مواج می داند که نمی توان برای آن یک تعریف کلیشه ای ارائه داد و باید در ھر زمانی یک مدیریت خاص در جھت آن 
  . تعریف کـرد



لویزیون ایرلند می گوید، روابط جان ساندرز عضو ھیات مدیره شورای بین المللی ارتباطات و عضو انجمن بین المللی رادیو ت
عمومی به معنای آن است که چگونه با یکدیگر تعادل داشته باشیم و ارتباط برقرار کنیم روابط ما با دیگران است که در نھایت 

  . موجب شھرت و موفقیت ما خواھد بود

فه روابط عمومی می داند و می ھارون سوگیچ از بنیانگذاران خدمات ارتباطات خالق عربستان سعودی نوشتن را جوھر حر
  . گوید استفاده از تصویر ذھنی در ساختن یک داستان و نشانه تجاری امـر مھمی در جھت موفقیت یک برنامه ارتباطی است

و صاحب نظریه جھانی بازار پیام، نقش روابط عمومی ھا در آینده ) ع(دکتر مھدی محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق 
  . ره سیستم و سازگار می داند که بیشتر دیده بان است تا فرستنده پیاممشابه یک پا

در این باره دکتر علی اکبر جاللی استاد دانشگاه علم و صنعت و ویرجینیای غربی آمریکا و نیز صاحب نظریه جھانی موج 
می داند و می گوید در عصر اطالعات  چھارم، با اشاره به روابط عمومی الکترونیک آنرا واحد اصلی ارتباط سازمانھا با مخاطبین

در بستر توسعه فناوری . روابط عمومی باید اولین واحد در دسترسی به شبکه ھای ارتباطی داخلی، ملی و جھانی باشند
  . اطالعات و ارتباطات درکل، و دولت الکترونیک به طور خاص نیز باید جایگاه روابط عمومی ھا به صورت ویژه ای دیده می شود

این عرصه باید فرصت ھا، تھدیدات نقاط ضعف و قوت کاربردی ھای فناوری و اطالعات و ارتباطات از دیدگاه روابط عمومی در 
ھا شناخته شود و این شناخت باعث خواھد شد تا روابط عمومی ھا بتوانند از فناوری اطالعات، ھم از نظر توانمندسازی و 

زم را از نظر فنی و مھندسی و نیروی انسانی در راستای چشم انداز سازمانھای ھم از نظر ابزاری استفاده کنند و بستر ال
  . خود ایجاد کنند

با توجه به نظرات ارائه شده توسط کارشناسانی که ذکر شد روابط عمومی ھا با تکیه بر سرمایه ھای اجتماعی به ویژه در 
با تقویت احساس تعلق کارکنان به مشارکت، آنان را در حوزه فعالیت خود می توانند موجب افزایش کارآمدی سازمان شده و 

تحقق برنامه ھای سازمان که زمینه ساز تحقق توسعه کشور است، راھنمایی نمایند و ھمانطور که قبًال گفته شد این امور 
مت سازمان قرار باید با تجھیز روابط عمومی ھا به شکل اساسی درآمده تا در کلیه برنامه ھا، یک روابط عمومی پویا، در خد

  . گیـرد

درصد از بزرگساالن ایاالت متحده آمریکا از خانه مدرسه یا محل کار خود به اینترنت دسترسی دارند و  ۵٠امروزه بیش از 
متخصصان روابط عمومی تسلط به این ابزارھای جدید اطالع رسانی سعی در تبلیغ و نفوذ بر اذھان آنان دارند روابط عمومی 

  . که از یک سمت جامعه قرار دارد و سمت دیگر آن درون سازمان را ھدف قرارداده استپنجره ای است 

یک . ھدف یک روابط عمومی خوب باید حل مشکالت مشترک بین سازمان و مردمی باشد که با آن سازمان سروکار دارند
گفت که مھمترین رسالت یک روابط در یک جمله می توان . روابط عمومی مطلوب باید مجرای تبادل اندیشه ھا و افکار باشد

عمومی آگاه کردن مردم از تالشـھا و مشکالت سازمان، جویا شدن نظرات مردم و جمع کردن و انتقال آن به سازمان و ترتیب 
در اینجا نقش رسانه ھا و . اثر دادن به آنھا در برنامه ریزی ھای آتی به منظور رسیدن به رشد و توسعه بیشتر سازمان است

ل ارتباط جمعی بویژه مطبوعات در تحقق اھداف باال مشخص می شود رسانه ھا شمشیرھای دو دمی ھستند که ھم وسای
می توانند ضعف ھای سازمان را بیان کنند و افکار عمومی را آگاه سازند و ھم قادرند که انتقال دھنده آسان و بی دردسر 

  . ص خود باشندنظرگاه ھای مردم به سازمان از طریق صفحات ستونھای خا

ھمه از خدمات روابط عمومی . روابط عمومی باید مشكالت را پیش بینی كند و قبل از وقوع آنھا، علتشان را از بین ببرد
یك متخصص روابط عمومی موفق كسی است كه در ھنر . استفاده می كنند تا كارشان بھتر شود و وجھه خوبی بدست آورند

ط عمومی با كارھای مختلف درگیر است كه به طور خالصه وار می توان به عقالنی ساختن رواب. ارتباطات مھارت داشته باشد
افكار عمومی، ارتباط با رسانه ھای جمعی و تعامل با آنھا، جلب مشاركت مردمی، حرمت گذاری به ارباب رجوع، باال بردن 

راید و رسانه و نیز مردم، دستیابی به زمان شایسته ساالری در سازمان، آگاه سازی و اطالع رسانی، پاسخگوئی به ارباب ج
رایگان در رسانه ھا برای انتشار اخبار و اطالعات سازمان، جلوگیری از شكل گیری و رواج شایعه، دو سویه ) مكان(و فضای 

ا كردن ارتباط، برگزاری مراسم و نشستھا، مشخص كردن مصاحبه كنندگان و مصاحبه شوندگان، تھیه جوابیه برای رسانه ھ
در قالب توضیح تكذیب و یا تصحیح تكذیب و یا تصحیح و تولید اخبار ابتكاری اشاره كـرد كه این مسائل توسط یك مدیر روابط 
عمومی قوی، خالق و با فكر و درایت باال و نیز فعال و پرشور مرتفع می گردد تا بتواند در پیشبرد اھداف سازمان نقش 

  . اساسی را بازی كنـد

   


