






كتاب سـال
روابط عمومئ

مدير  هنرى و طراح گرافيك: بهنام امينى بيدختى
با تشكر از: حسن عارفى ـ عادل ميرشاهى

               مريم ميرعبدالحق ـ مرتضى بهره مند
سال انتشار: ارديبهشت ماه 1395

     مطالب كتاب شامل مقاالت، گزارش ها و تحليل ها
الزامًا نظر انجمن نيست.

       برخى از مطالب كتاب از پايگاه هاى اطالع رسانى تخصصى 
روابط عمومى، خبرگزارى ها و سايت هاى خبرى اقتباس شده است.

    استفاده از مطالب كتاب با ذكر منبع بالمانع است.

قيمت: 25 هزار تومان

صاحب امتياز: انجمن متخصصان روابط عمومى
زير نظر هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومى

مدير پروژه: سيدشهاب سيدمحسنىـ  مهدى باقريان



كلياتت
| ديباچه

شيوه نامه پيشنهادى انتخاب و انتصاب مديران روابط عمومي ||
گگفتگو

| ثبت عنوان "روابط عمومي" اولين بار توسط سازمان برنامه صورت گرفت
| هنـر روابط عمــومي به كمك تيم مذاكـره كننده هسـته اي آمـد

| مديران بدون روابط عمومي قدرتمند كيش و مات خواهند شد
مقاله

| ادغـام رسـانه هاي اجتمـاعي و روابـط عمـومي
| بررسي ساختار تشكيالتي روابط عمومي ها در ايران و ارائه يك طرح جديد و كاركرد ساختاري براي روابط عمومي هاي كشور

| روابط عمومي آينده گرا؛ مباني و چشم انداز
گزارش

| تنزل جايگاه روابط عمومي ها، فرجام يك تصميم؛ تهديدات و چالش ها
| روابط عمومي ها و جايگاه آنان در مسير اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد اطالعات

| ارزيابي وضعيت آموزش دانشگاهي و ضمن خدمت براي روابط عمومي ها 
پژوهش

| شش بينش تحقيقاتي برتر در زمينه روابط عمومي در سال 2015
| "اينترنـت اشــياء" و تاثيـر آن بر اقتصـاد جهانـي  

| نتايج مثبت كاهش شكاف ارتباطي بين مديران و كاركنان
| بررسي تكامـل نقـش خبــــر در شبكه هاي اجتماعي(تويتـر و فيسـبوك)

| بررسي عوامل مؤثّر بر موّفقيت گروه هاي كمتر مطرح شده در حرفة روابط عمومي
| نــوآوري، تنـّوع و رشـد بــازار

رويداد
| رويدادها 

| دهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي
| نخستين همايش بررسي نقش روابط عمومي در صنعت بانكداري

| گزارش برگزاري نخستين نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي روابط عمومي ايران در مجلس شوراي اسالمي
| كارگاه مستندسازي در روابط عمومي

| كارگاه آموزشي مهارت ها و شيوه هاي سرمقاله نويسي 
| كارگاه آموزشي خبرنويسي اقتصادي
| كارگاه تخصصي مسئوليت اجتماعي 

بين الملل
| آخرين پيام رئيس انجمن بين المللي روابط عمومي 2015

| انتشار گزارش وضعيت ارتباطات راهبري23 كشور منطقه آسيا و اقيانوسيه
| روابط عمومي در فهرست مشاغل پر  استرس سال 2016 قرار گرفت
| بيشترين سرمايه گذاري بر روي روابط عمومي توسط دولت آمريكا

| كاهش تعداد روزنامه نگاران و افزايش فعاالن روابط عمومي در بريتانيا
| هزينه هاي گزاف شش وزير تايلندي براي فعاليت هاي روابط عمومي

| طرح ها و استراتژي هاي روابط عمومي
برگزيده ها

تازه هاى نشر
| كتاب هاي منتشر شده در سال 1394 در زمينه روابط عمومى

يادواره
| پيــر  ر  و  ا بـط  عمو  مـي آ ســـما ني شـد

| مــرد تـيتـــر از دنيــاي خـبـــر رفـت
نگنگاه در يكك روابط عموممىى متخصصصاصانن انجممنن

فهرست

4
5

7
9
14

18
26
37
43
53
57

64
65
66
67
69
70

72
74
83
88
89
92
95
97

102
102
103
104
104
104
105
107

122

125
127
129



كتاب سـال
روابط عمومئ1394

انجمن متخصصان روابط عمومى4

جامعه روابط عمومى ايران در سال 94 با رويدادهاى مختلفى روبه رو بود از تالش براى 
كارگيرى  به  و  جذب  لزوم  بر  مبنى  رئيس جمهورى  اول  معاون  بخشنامه  اجرايى  شدن 
در  روابط عمومى ها  جايگاه  تنزل  تا  روابط عمومى  واحدهاى  در  كارآمد  نيروهاى 
استاندارى هاى كشور، فراز و نشيب هايى كه گاه حكايت از اميد به توسعه و پيشرفت 
روابط عمومى را داشت و گاه نااميدى و از دست  رفتن اقتدار و جايگاه را گوشزد مى كرد. 
كتاب سال روابط عمومى كه پيش  روى شماست سعى كرده  كه مهمترين اتفاقات حوزه 
قرار  بررسى  و  كنكاش  مورد  سال  اين  در  را  ارتباطات  و  روابط عمومى  هنر  و  فن  علم، 
داده و در اين راه از ديدگاه هاى انديشمندان و صاحب نظران اين حرفه بهرمند گردد. 

و  نقش  از  جهان  و  ايران  در  روابط عمومى  روز  مباحث  از  گزارشى  پيشكسوتان،  و  اساتيد  با  مصاحبه  و  گفتگو 
جايگاه روابط عمومى در دوران پساتحريم تا قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات، تهيه و تدوين مقاالتى از 
روابط عمومى و رسانه هاى جديد تا ساختار و آيندنگرى آن، ارائه نتايج پژوهش هاى داخلى و خارجى و ... بخشى از 

مطالبى است كه در كتاب حاضر به زيور طبع آراسته شده و تقديم خوانندگان شده است. 
عملى  و  علمى  ادبيات  توسعه  راستاى  در  كه  دانسته  خود  وظيفه  همواره  روابط عمومى  متخصصان  انجمن 
روابط عمومى با توليد انواع كتب تخصصى گام برداشته و به ارتقاء و اعتالى دانش روابط عمومى در اين مسير 

كمك نمايد. 
در پايان جا دارد از تمامى اساتيد، صاحب نظران، كارشناسان و مديران روابط عمومى سازمان ها و شركت ها كه 
با حمايت هاى خود زمينه انتشار اين كتاب را فراهم آوردند تشكر و قدردانى نموده و اميد است با پيشنهادات 

سازنده خود ما را بهره مند سازند.

مهدى باقريان
رييس انجمن 

ديبـــاچـه
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هيئت مديره انجمن متخصصان روابط عمومى در هشتمين جلسه سال جارى مورخ 1394/07/9 و در راستاى تحقق بخشنامه 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى در خصوص انتصاب نيروهاى شايسته و با تجربه 
در روابط عمومى ها در تاريخ 1393/07/20، شيوه نامه انتخاب و انتصاب، شرايط و شايستگى هاى تخصصى مديران روابط عمومى 

جهت ارايه به شوراى اطالع رسانى دولت را به شرح ذيل تصويب نمود:
 الف ـ شرايط تخصصى انتصاب مديران روابط عمومى

جدول  براساس  بايستى  افراد  كه  هستند  حداقلى  شرايط  روابط عمومى،  مديريت  پست هاى  در  انتصاب  تخصصى  شرايط 
شرايط تخصصى انتصاب به پست هاى مديريت روابط عمومى بشرح ذيل دارا باشند:

ارزشيابى عملكرددوره هاى آموزشىتجربه و تخصصمدرك تحصيلىمعيارها
(توان برنامه ريزى)
(حرفه اى  گرايى)

(مردمدارى)
(آموزش كاركنان)
(مشاركت پذيرى)

(رويكرد سيستمى)
(مسئوليت اجتماعى)

(پاسخگويى)
(ارتباط گسترى)
(يكپارچه سازى)
(مديريت اعتبار)

(ارزشيابى مستمر)

حداقل ليسانس 
روابط عمومى

يا رشته هاى مرتبط 
ارتباطات، تبليغات

و بازاريابى طبق اولويت

حداقل 3   سال
(طرح هاى نو و مفيد)
(تاليف كتاب و مقاله)

(گواهينامه هاى 
تخصصى)

(گواهينامه هاى 
آموزشى)

(لوح هاى تقدير)
(فعاليت هاى شاخص)

حداقل 100  ساعت 
آموزش ضمن خدمت 

و به ازاى هر سال 
30  ساعت در طى 

مديريت فعلى
(كارگاه ـ همايش)

كسب ميانگين 
85  درصد امتياز 
ارزشيابى عملكرد

در سال

توجه: افراد بومى و شاغلين واجد شرايط در روابط عمومى سازمان/ شركت در اولويت قرار دارند.
 ب ـ فرآيند انتخاب و انتصاب مديران روابط عمومى

دستگاه هاى اجرايى مى توانند با همكارى شوراى اطالع رسانى دولت و انجمن متخصصان روابط عمومى براساس مراحل زير، 
مديران روابط عمومى را انتخاب و منصوب نمايند:

1. تشكيل بانك اطالعات مديران روابط عمومى
انجمن متخصصان روابط عمومى مى تواند با همكارى شوراى اطالع رسانى دولت و ساير تشكل هاى روابط عمومى، اطالعات تمامى 
افراد واجد شرايط كه از شرايط تخصصى برخوردارند را در بانك اطالعات مديران روابط عمومى بر اساس مولفه ها و معيارهاى 

تخصصى و آموزش هاى حرفه اى كه آنان مى توانند طى كنند، گردآورى و تشكيل نمايد.
2. احراز صالحيت ها و شايستگى هاى تخصصى

صالحيت هاى  و  تخصصى  شايستگى هاى  روابط عمومى،  مديريت  پست هاى  در  انتصاب  براى  توانند  مى  اجرايى  هاى  دستگاه 
حرفه اى افراد واجد شرايط كه در بانك اطالعات مديران روابط عمومى ثبت نام شده اند، براساس مفاد اين شيوه نامه احراز 
براساس  آنان  اولويت بندى  و  بوده  الزامى  افراد  توسط  صالحيت ها  احراز  و  شايستگى ها  از  امتياز  حدنصاب  كسب  نمايند. 

امتيازات مكتسبه صورت مى گيرد.
3. تاييد نهايى و انتصاب

پس از سنجش شايستگى ها و احراز صالحيت ها، فردى كه باالترين امتياز را كسب نموده است به شوراى اطالع رسانى دولت/ 
دستگاه اجرايى معرفى شده و دستگاه مربوطه، مى تواند فرآيند انتخاب، شرايط و شايستگى تخصصى فرد منتخب را براساس 
مستندات ارايه شده در پرونده فرد، مورد بررسى قرار داده و در صورت تطابق كامل آنها با مفاد اين شيوه نامه جهت صدور 

حكم انتصاب تاييد نمايد.

شيوه نامه پيشنهادى انتخاب و انتصاب مديران روابط عمومى



گفتگو
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اشاره
حوزه  اين  انديشمندان  و  پيشكسوتان،  صاحب نظران  همراهى  و  مشاركت  با  ايران"  روابط عمومى  شفاهى  "تاريخ  پروژه 
در ماه هاى پايانى سال 1393 كليد خورد و مرحوم استاد كاظم متولى از اولين كسانى بود كه در گروه ده نفر اول اين 
و  گذشته،  آغاز  از  برايمان  خود  تجربيات  و  خاطرات  بيان  ضمن  تا  نشستيم  سخنانش  پاى  تاريخ 1393/11/21  در  طرح، 
انجام روابط عمومى ايرانى بگويد. كارى كه او را خوشحال كرد، اما اين فرصت را نيافت تا حاصل آن را در قالب كتابى كه 
قرار است تحت عنوان " تاريخ شفاهى روابط عمومى ايران" منتشر شود،  ببيند. اينك و به مناسبت درگذشت آن مرحوم 

فرهيخته بخش هايى از صحبت هاى موثر و ماندگار وى را در اين نوشته با هم مرور مى كنيم.

ثبت عنوان "روابط عمومى" اولين بار توسط سازمان برنامه صورت گرفت
در گفتگو با زنده ياد استاد كاظم متولى

       جزء اولين كسانى بودم كه ابالغ مسئول 
روابط عمومى گرفتم

. . . زادگاه من شهرستان يزد است كه بيش از 70 
سال پيش در آن شهر به دنيا آمدم، دوره دبستان را در 
همان شــهر گذراندم و بعد به تهران كوچ كرديم كه تا 
ســطح ديپلم درتهران درس خواندم و بعد از طى دوره 
خدمت ســربازى و در اوايل دهه 40 شمســى با همان 
مدرك تحصيلى در وزارت كشور استخدام شدم. آن ايام 
با تاســيس ادارت روابط عمومى در كشور مصادف شد 
كــه من هم آن زمان رئيس دفتر فرماندارى كرج بودم. 
آن ســال ها برنامه نوين سازمان امور استخدامى كشور 
پياده شــد و به من هم به عنوان مسئول روابط عمومى 

فرمانــدارى كــرج حكم دادند. ايــن در حالى بود كه چيــزى از روابط عمومى 
نمى دانســتم و بعد متوجه شــدم كه در همه ادارات چنين حكمى براى برخى 

افراد صادر شده است. 
اما سال بعد كه دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى تاسيس شد من جز اولين 
دانشــجويان شــاخه روابط عمومى و تبليغات بودم كه موفق شــدم با قبولى در 
كنكور اين دانشــكده به عنوان اولين گروه از دانشجويان روابط عمومى وارد اين 
رشــته شــوم و با مبانى علمى و تخصصى آن آشنا شوم و ضمن اين كه كارمند 

وزارت كشور بودم در اين رشته هم به مدت 4 سال تحصيل كردم.
تازه آن موقع بود كه با مفاهيمى مثل ارتباط و مخاطب و مشــترى آشــنا 
شدم و البته به طور ذاتى هم به اين رشته و اين حوزه عالقه مند بودم و اين دو 
موضوع با هم باعث شد كه اين رشته را به طور علمى دنبال كنم و در آن بمانم. 
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روابط عمومى شركت نفت براى خودش تك و بى رقيب 
بود كه اين موضوع تا سال 1345 ادامه داشت. 

        با ابالغ سازمان امور استخدامى همه 
وزارتخانه ها ملزم شدند دفترى با عنوان 

روابط عمومى داشته باشند
 در اين ســال باز هم به كوشــش و سعى سازمان 
برنامه،  اداره اى با عنوان ســازمان امور استخدامى كشور 
تشــكيل شد و ســازمان امور اســتخدامى براى تمامى 
تشكيالت مملكت،  برنامه ساختارى و تشكيالتى نوشت 
و براى همه ســازمان ها در چارت ســازمانى آن ها دفتر 

روابط عمومى گذاشت.
يعنى وقتى عنوان روابط عمومى از ســوى سازمان 
برنامه پيشنهاد شد،  با ابتكار شخصى دكتر حميد نطقى 
كه با اين عنوان آشــنا بود و دانش آن را داشت،  دفتر 
روابط عمومى در شــركت نفت تاسيس شد،  اما سال ها 
طول كشــيد تا ســازمان ها و نهادهاى ما اين پيشنهاد 
را عملياتى كنند و تازه اين موضوع زمانى عملى شــد 
كه با ابالغ سازمان امور اســتخدامى همه وزارتخانه ها 
و ســازمان ها ملزم شدند در ســازمان خود دفترى با 
عنوان روابط عمومى داشــته باشند و اين موج راه افتاد 
و همه ادارات كشور صاحب روابط عمومى شدند و اين 
در حالى بود كه كســى چيز زيــادى از روابط عمومى 
نمى دانست. اما يك ســال بعد و در سال 1346 اتفاق 
بزرگى افتاد،  و اين اتفاق اثرگذار اين بود كه با مساعى 
ســردمداران روزنامه كيهان آن زمــان و مرحوم كاظم 
معتمدنژاد كــه تحصيل كرده فرانســه، روزنامه نگار و 
روابط عمومى شــناس بودند،  تصميم گرفتند تا مركزى 
علمى را براى آموزش روزنامه نــگارى و روابط عمومى 
تحت لواى كلى ارتباطات اجتماعى تاســيس كنند. لذا 
موسســه عالى مطبوعات و روابط عمومى به عنوان يك 
واحد دانشــگاهى پر و پيمان تشكيل شد و اساتيد تراز 
اول ايــن حوزه هم تدريس و آموزش در آن را بر عهده 
گرفتند. در همان سال 1346 هم اولين كنكور موسسه 
عالى مطبوعات و روابط عمومى برگزار شــد كه در دو 
شاخه روابط عمومى و روزنامه نگارى دانشجو مى گرفت 
و من هم جز اولين كســانى كه در اين كنكور شركت 
كــردم و در حالى كه كارمند وزارت كشــور بودم، در 
رشــته روابط عمومــى و تبليغات پذيرفته و در ســال 

1350 از اين موسسه فارغ التحصيل شدم.

        اولين بار سازمان برنامه عنوان روابط عمومى را 
پيشنهاد كرد

. . . روابط عمومــى در ايران براى اولين بار در ايران در ســال 
1327 توسط ســازمان برنامه ثبت شد. البته تاسيس سازمان برنامه خودش 
هم در ايران اتفاق مهمى بود. ســازمانى كه متولى برنامه و برنامه ريزى در كشور 
شد و اثرات ارزشمندى هم از خودش به جاى گذاشت. اتفاقا يكى از اشتباهاتى 
هم كــه در كتاب هاى روابط عمومــى معاصر ما وجود دارد اين اســت كه اين 
امر را خيلى زود به شــركت نفت منتســب مى كنند در صورتى كه ثبت عنوان 
روابط عمومى توسط سازمان برنامه صورت گرفت و اولين نهاد،  دفتر و تشكيالتى 
كه نام و عنوان روابط عمومــى را از واژه امريكايى (public relations) ترجمه 
كرد و در برنامه هاى خودش نوشت سازمان برنامه بود كه اين كار در سال 1327 

صورت گرفت. 

اين موضوع هم اين گونه بود كه وقتى قرار شــد تشــكيالت مختلف براى 
وزارتخانه ها و ســازمان ها و نهادهاى آن زمان نوشــته شود،  واحد روابط عمومى 
را هم در ســاختارهاى پيشــنهادى خود آوردند و براى اولين بار مقرر شــد كه 
هر ســازمان يك اداره روابط عمومى هم داشته باشــد،  يعنى اولين جرقه براى 
روابط عمومى در برنامه نويســى سازمان برنامه زده شــد كه اين موضوع به اين 
شــفافيت از طرف كمتر كسى در حوزه روابط عمومى مطرح شده است ولى من 

مى گويم تا در تاريخ روابط عمومى ايران بماند. 
ايــن در حالى بود كه تا آن زمان در وزارتخانه هــاى ما اداره اى با عنوان 
اداره مطبوعات وجود داشــت و مثال شــركت نفت هم يــك اداره مطبوعات 
داشــت،  مثل وزارت كشــور كه اداره مطبوعات داشت. دكتر حميد نطقى (كه 
خدايش بيامرزد) اولين كســى بود كه عمال اداره مطبوعات شركت نفت را به 
روابط عمومــى تغيير نام داد و در واقع اولين دفتــر روابط عمومى درايران در 
سال 1330 توسط دكتر نطقى درشركت نفت تشكيل شد. با تشكيل اين دفتر 
و تســلط و دانشى كه مرحوم دكتر نطقى داشــت اين دفتر كمى فعاليت هاى 
بيشــتر و متفاوت ترى نســبت به دفتر مطبوعات انجــام داد و كارهايى مانند 
گفت و گوهاى مطبوعاتى و بازديدهاى رسانه اى را راه انداختند. اتفاقا و عجابا!  
بعد از تاســيس دفتر روابط عمومى در شــركت نفت در سال 1330،  ده سال 
طول كشــيد و چراغ اين حادثه خاموش بود و از روابط عمومى و خبرى نبود و 
بقيه ســازمان ها،  نهادها و وزارتخانه ها همان اداره مطبوعات را داشتند و دفتر 

روابط عمومى در ايران براى اولين بار در ايران در سال 
1327 توسط سازمان برنامه ثبت شد. البته تاسيس سازمان برنامه 

خودش هم در ايران اتفاق مهمى بود. سازمانى كه متولى برنامه و 
برنامه ريزى در كشور شد و اثرات ارزشمندى هم از خودش به جاى 

گذاشت.
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تــا به اين نقطه اى كه جمهورى اســالمى ايران توافق نامــه برجام را پذيرفته 
اســت راه درازى را طى كرده و در طول مسير اجرا، موضوع گيرى هاى زيادى 
از ســوى موافقين و مخالفين صورت گرفت. از ديدگاه روابط عمومى بايد وارد 
سياســت نشويم و موضوع گيرى جانبدارانه در جهت افكار موافقين و مخالفين 
اصل توافق را نداشــته باشــيم و فقط آنرا در جهت وظايف قانونى كه به عهده 
داريم ببينيم و به دنبال منافعى كه انجام آن براى ســازمان و يا نهادى كه در 
آن مســئوليت داريم را مورد توجه قرار دهيم. بنده پاســخ به سئواالت را فقط 
از ديد منافع ملى و در چارچوب مسئوليت روابط عمومى ها در عصر حاضر كه 
ارتباطات نقش تعيين كننده اى در تعامــالت بين المللى در همه زمينه ها دارد 

مورد توجه قرار خواهم داد.
بــا مقدمه اى كه عرض كردم، پاســخ بخش اول ســئوال كــه به تاريخچه 

اشاره
يكى از تحوالت مهم سياسى در حوزه سياست خارجى در سال 1394، به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته اى است كه 
نقش رويكرد مبتني بر مهارت هاي ارتباطي و روابط عمومي در موفقيت تيم مذاكره كننده ايرانى غيرقابل انكار است. 
بدين مناسبت گفتگويى با دكتر على اكبر جاللى استاد دانشگاه علم و صنعت ايران و پدر علم فناورى اطالعات صورت 

گرفته است كه در ذيل از نظر گرامى تان مى گذرد.

فرصتي  را  جديد  شرايط  اين  توانيم  مي          آيا 
دهه  سه  مشكالت  و  مسائل  از  رفت  برون  براي 
اخير كه با زياده خواهي برخي كشورهاي سلطه گر 
شكل گرفته است بدانيم؟ اين موضوع تا چه حد 
عنوان  به  كشور  بين المللي  ارتباطات  در  مي تواند 
باعث  و  باشد  موثر  منطقه  سنتي  قدرت  يك 

افزايش نقش ايران در منطقه و جهان شود؟
به نظر بنده بايد قبل از انجام پاســخ به سئواالت 
مربوط به پســا تحريم، جهت بحث را مشخص كنيم تا 
دچار پراكنده گويى نشــويم و بتوانيم در پايان مصاحبه 
يك جمع بندى مشــخص داشته باشــيم. موضوع پسا 
تحريم با توجه به موضع گيرى ها و مباحث مطرح شده 

هنـر روابط عمــومي 
به كمك تيم مذاكـره كننده هسـته اى آمـد

در گفتگو با دكتر على اكبر جاللى پدر علم فناورى اطالعات ايران مطرح شد:
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جايــگاه جديدى به نام هاب اقتصــادى منطقه نيز در 
سطح منطقه اى و جهانى داشته باشد.

شكل گيري  در  روابط عمومي  و  ارتباطات          نقش 
ايجاد  و  تحريم  دوران  (شرايط  شرايطي   چنين 
و  نفي  لحاط  به  بين المللي)  فشارهاي  افزايش  و 
يا اثباتي آن چه بوده است، آيا اساسا استفاده و 
شبكه هاي  ارتباطات،  قدرت  از  استفاده  عدم  يا 
اجتماعي و نقش آفريني هنر روابط عمومي تاثيري 
به  منجر  نهايتا  كه  شرايطي  چنين  گرفتن  پا  در 
براي  نفس گير  سياسي  و  اقتصادي  فشارهاي 

كشور شد، داشته است؟
 بســيار دشــوار خواهد بود كه بتوان نقش روابط 

عمومى در كشور را در طول زمان شرايط دوران تحريم 
مشــخص كرد. بنظر بنده روابط عمومى هاى مسئوليتى 
تاثيرگذار در بوجود آوردن شــرايط تحريم نداشته اند، 
مســئوليت اصلى به عهده مسئولين اجرايى و سياسى 
كشــور بوده اســت، همچنانكه امروز آنها اعتبار توافق 
انجام شــده را براى خود مى دانند بايد مســئوليت آنرا 
را هم بپذيرند. اما شــبكه هاى اجتماعى، كاربران آنها و 
هنر روابط عمومى ها قطعآ در اطالع رســانى به جامعه و 
كمك به حفظ كشور در شــرايط تحريم موثر بوده اند 
و بخشــى از دســتاورد بدســت آمده نتيجه همكارى 
جمعــى مردم و نهادهايى بوده اســت كــه زياد ديده 
هم نمى شــوند. اگر دقت داشته باشــيم و روند توافق 
را بررســى كنيم مى بينيم موثرترين ابزار ارتباطى در 
شروع جلســات مذاكرات كشورهاى 1+5 و اقاى دكتر 
ظريف به عنوان سرپرســت گروه ايرانى، فيس بوك به 
عنوان يك شــبكه اجتماعى فعال بوده اســت. اگر به 
گوگل مراجعه شــود و كلمه دكتر ظريف جستجو شود 
مشــخص مى گردد كه در شــروع مذاكرات نزديك به 
دو ميليون نفر از آمريكايى هــا به مطالب دكتر ظريف 
سر زده اند، اين اتفاق و حساسيت آمريكائى ها در هيچ 
موضوع ديگرى مرتبط با ايران وجود نداشــته اســت. 

رابطه ايران و بعضى از كشــورهاى سلطه گر، و زياده خواهى آنها 
برمى گردد را به متخصصان علوم سياسى واگذار مى كنم، در مورد 
بخش دوم ســئوال كه آيا فرجام فرصتى را براى تعامالت بيشــتر 
بين المللى فراهم خواهد كرد و آيا مى تواند جايگاه ايران را به عنوان يك قدرت 

منطقه اى سنتى حفظ و ارتقاء دهد پاسخ مى دهم.
اعتقــاد دارم از ســال 1990 ميالدى كه اينترنــت و كاربردهاى فناورى 
اطالعــات مانند ابزارهاى چندرســانه اى، شــبكه هاى اجتماعى، رســانه هاى 
ديجيتالى، تجارت الكترونيك، ماهواره و ابزارهاى پيشــرفته دسترســى مانند 
تبلت ها و تلفن هوشمند با پهناى باند زياد زمينه ارتقاء دانايى جوامع را فراهم 
نمود، بحث مهم جهانى شــدن شكل جديدى گرفته و كشورهاى جهان به دو 
گروه تقسيم شــده اند. گروه اول آنهايى هســتند كه با آينده نگرى و پژوهش 
جهانى شــدن را پذيرفتند و توانســتند در زمان بســيار كوتــاه از اين فضاى 

پرفرصت بهره مند شوند. كشورهايى مانند چين، سنگاپور، كره جنوبى، امارات 
متحده عربى و بعضى از كشــورهاى در حال توســعه ديگر در اين بخش قرار 
دارند. گروه دوم كشــورهايى بودند كه جهانى شــدن را تهديد تلقى كردند و 
آنرا نپذيرفتند، آنرا ابزار جديد ســلطه بعضى از كشورهاى خاص دانستند و با 
محدود كردن دسترسى مردم به اينترنت، تعامالت جهانى و ابزارهاى ارتباطى 
و كاربردهاى متنوع فضاى ســايبر از فرصت هاى آن اســتفاده نكردند. ايران تا 
اين اواخر قاطعيت الزم را براى پذيرش و يا عدم پذيرش جهانى شدن از خود 
نشــان نداده بوده اســت. به همين دليل طبق آمارهاى جهانى شدن (2014 
KOF Index of Globalization) ، در سال 2014 ميالدى جايگاه ايران 
در شاخص پذيرش جهانى شدن بين 181 كشور جهان 156 بوده است. طبق 
همين آمار جايگاه ايران در موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعى جهانى شدن 
146 و جايگاه تاثيرگذارى اقتصادى 150 و جايگاه تاثيرگذارى سياسى آن 91 
است. طبق اين آمار، مى توان گفت برنامه ريزى هاى توسعه ايران، جهانى شدن 
حداقل تا ســال  2014 ميالدى و در طول پنج برنامه پنج ساله توسعه كشور 
مورد توجه نبوده اســت. اما با توجه به سياست هاى كلى برنامه پنج ساله ششم 
كشــور، ابالغــى مقام معظم رهبرى، كه شــامل 8 محور و 80 بند اســت، به 
اين مســئله توجه شــده و محور قرار گرفتن فناورى اطالعــات و ارتباطات و 
همينطــور فناورى نيز مــورد توجه اين برنامه قرار گرفته اســت. بنابراين اگر 
ايران جهانى شــدن را بپذيرد، فناورى اطالعات و ارتباطات را محور توســعه 
قــرار دهد و طرفين توافق نامه فرجام را  اجرايــى نمايند، نه تنها ايران جايگاه 
قدرت منطقه اى ســنتى خود را از ديد سياسى حفظ خواهد كرد بلكه مى تواند 

روابط عمومى ها مسئوليتى تاثيرگذار در بوجود آوردن شرايط تحريم نداشته اند، مسئوليت اصلى 
به عهده مسئولين اجرايى و سياسى كشور بوده است، همچنانكه امروز آنها اعتبار توافق انجام شده را براى 
خود مى دانند بايد مسئوليت آنرا را هم بپذيرند. اما شبكه هاى اجتماعى، كاربران آنها و هنر روابط عمومى ها 
قطعآ در اطالع رسانى به جامعه و كمك به حفظ كشور در شرايط تحريم موثر بوده اند و بخشى از دستاورد 

بدست آمده نتيجه همكارى جمعى مردم و نهادهايى بوده است كه زياد ديده هم نمى شوند.
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اينگونــه مذاكرت، اگر يك گروه و يــا يك نفر بخواهد يك ايده 
ثابت و غيرقابل انعطاف، مانند تيم قبلى، داشــته باشد بهتر است 
آنرا مكتوب كرده و تحويل طــرف مذاكره كننده بدهد، در چنين 

شــرايطى ديگر نيازى به مذاكره نمى باشــد. در مذاكره بايد يك چيزى داد و 

يك چيزى گرفت تا به نتيجه رسيد، لذا انعطاف بايد صورت مى گرفت كه گرفت 
و نتيجه قابل قبول داشت.

بنابرايــن ارزيابي بنده در اثرگذاري هنري بــه عنوان ارتباط و رويكردي به 
عنوان روابط عمومي در موفقيت نمايندگان رســمي كشور در هر مذاكراتى چه 
سياســى و يا غير سياسى مثبت است. باور دارم كه رويكرد مبتني بر مهارت هاي 
ارتباطي و روابط عمومي از ســوي هيات ايراني توانســته است  به موفقيت تيم 

مذاكره ايرانى در توافق اخير كمك كند.

وسيع  ارتباطات  برقراري  حاصل  كه  شده  ايجاد  جديد  هاي         فرصت 
سطح  در  مطرح  قدرت هاي  بخصوص  و  جهان  كشورها  ديگر  با  ايران 
و  ارتباطات  حوزه  اختيار  در  را  هايي  فرصت  چه  است،  بين المللي 
سهم  افزايش  باعث  مي تواند  كه  مي دهد  قرار  كشور  روابط عمومي 
روابط عمومي و نقش آفريني بيشتر آن در صحنه هاي ملي و بين المللي 

شود؟
روابط عمومى هــا بايــد از اين نحوه مذاكــره درس بياموزنــد و آنرا در 
تعامالت بين المللى بــه كار گيرند. درس هاى زيادى مى توان از اين مذاكرات 
گرفــت كه به بخشــى از آنها مى پــردازم. اولين اقــدام روابط عمومى ها بايد 
درك شــرايط زمان مذاكره باشــد، به نظر بنده شــرايط مذاكــرات ايران با 
كشــورهاى طرف توافق، با توجه به بحران هاى منطقه اطراف ايران و بعضى 
از خصومت هاى كشــورهاى همسايه، در شــرايط عادى نبود. مى توان گفت 
زمان مذاكــرات بحرانى بود و مذاكره در شــرايط بحرانى را روابط عمومى ها 
مى تواننــد از اين مذاكرات بياموزند. توجه شــود كــه بحرانى بودن منطقه و 
مخالفان توافق در داخل كشــور و ساير نقاط جهان بر اجراى مذاكرات سايه 
ســنگينى انداخته بود، با اين وجود مذاكره كنندگان ايرانى توانســتند خوب 
حرف بزنند و اطالع رســانى منطقى نمايند و صبورانه كار خود را بدون دادن 
امتيــاز بدى بــه جلو ببرند.  بحث بعدى به عنوان دومين اقدام،  فشــار زياد 
كشــورهاى طرف مذاكره بود كه با تهديد و تتميع تالش داشــتند امتيازاتى 
از طــرف ايرانى بگيرند، امــا تيم مذاكره كننده بدون قهــر و ترك مذاكرات 

بطــور قطع و يقيــن، پيام هاى تيم مذاكــره كننده و 
اخبار مســتقيمى كه آنها در شــبكه هاى اجتماعى در 
طول مذاكرات مطرح كردند تاثير بســيار بيشــترى از 
رســانه هاى ديگر مانند تلويزيــون ملى ايران كه اخبار 

منتخب شده را ارائه مى كرد داشته است. امروز نيز اگر 
بخواهيم در پسا تحريم از فشارهاى اقتصادى كم كنيم 
و به عنوان روابط عمومى تاثيرگذار باشــيم بايد نهايت 
هنر خود را در كنار شــبكه هاى اجتماعى توسعه دهيم 
و انفعالى عمل نكنيم. بايد از فرصت پيش آمده نهايت 
اســتفاده را بكنيم تا از اين توافق به نفع منافع ملى و 

ارتقاء زندگى شهروندان استفاده نماييم.

عنوان  به  هنري  اثر گذاري  در  شما          ارزيابي 
در  روابط عمومي  عنوان  به  رويكردي  و  ارتباط 
موفقيت نمايندگان رسمي كشور در مذاكرات ژنو، 
و  هوش  با  ديپلمات هاي  گذار  تاثير  نقش  بويژه 
سياستمدار ايراني چيست؟ آيا واقعا رويكرد مبتني 
سوي  از  روابط عمومي  و  ارتباطي  مهارت هاي  بر 
تيم  اين  موفقيت  در  است  توانسته  ايراني  هيات 
مذاكرات  در  حاضر  با 5+1  آشنا  آداب  و  منسجم 
آن  مذاكره،  پيچيده  فنون  كشورهاي  به  موسوم 
بايد  ايران  كه  شرايطي  در  و  سطح  چنين  در  هم 
 ، نظام  اقتصادي،  سياسي،  مطرح  قدرت  شش  با 
فرهنگى و ... گفت و گوهاي مبتني بر منافع به جاي 

تاكيد برمواضع انجام دهد موثر واقع شود؟
هنر روابط عمومــى به همراه خالقيــت و نوآورى، 
نــه تنها در اين زمينه بلكه بايــد در هر موضوع ديگرى 
نيز به كار گرفته شــود. البته مهم تريــن عامل موفقيت 
كارگزاران ايرانى در توافق اخير تنها به هوش فردى آنها 
مربوط نبود، نقش علم روابط عمومى و ارتباطات در كنار 
علم مذاكره به كار گرفته شــد، برخالف تيم هاى گذشته 
اين كارگزاران جسارت بيشترى داشتند و شعارى عمل 
نكردند و انعطــاف منطقى را در عمل به كار گرفتند. در 

باور دارم كه رويكرد مبتني بر مهارت هاي ارتباطي و 
روابط عمومي از سوي هيات ايراني توانسته است  به موفقيت تيم 

مذاكره ايراني در توافق اخير كمك كند.
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ايجاد شد ارزش پول ملى ما را به اندازه اى كاهش داد 
كه باعث شد از شدت گرانى سفرها خارجى و تعامالت 
بين المللى هيات پنج نفره در رياســت جمهورى براى 
سفر كاركنان و دانشگاهيان بوجود آيد و تا حد ممكن 
از ســفرهاى كارى جلو گيرى شــد. در حالى كه اين 
ســفرها براى افرد معمولى و ســفرهاى تفريحى آزاد 
بوده است! اغلب مســئولين و كارگزاران امروز كشور 
تســلطى چنانى به زبان خارجــى ندارند و مترجمان 
نيز هرگز نمى توانند درســت مطالب را ترجمه نمايند. 
آداب ارتباطات را به خصــوص در حوزه هاى بازرگانى 
نمى شناســيم و مقررات بين المللى آشــنايى نداريم. 
چالش هاى فراوانى در مســير بازگشت به شرايط قبل 
از بحــران وجود دارد كه بايد به ســرعت خلع آنها را 
جبران كنيم. رويكرد مناســب بــراى روابط عمومى ها 
مطالعه و درك شــرايط ابعاد توافق از زواياى مختلف 
و پيدا كردن راهكارهاى مناسب است. اين راهكارهاى 
تخصصى  نشســت هاى  برگــزارى  مى تواند  مناســب 
و همــكارى گرفتن از متخصصان كشــور و دعوت از 
صاحبنظران بعضى از كشــورهاى ديگر است. رويكرد 
روابط عمومى هــا بايــد تهاجمى باشــد و اگر به يك 
راهكار مناســب رســيدند بدون نگرانى و با قدرت و 

پذيرش ريسك آن را انجام دهند.

        با توجه به اين كه شرايط فعلي و جاري كشور 
روابط عمومي  حوزه  جمله  از  و  حوزه ها  تمامي  در 
حكومت،  جامعه،  مختلف  سطوح  در  ارتباطات  و 
دولت و سازمان ها و گروه هاي مختلف به گونه اي 
خاص در سه دهه اخير رقم خورده است، آيا در 
مبتني  فضايي  با  توانست  خواهيم  جديد  شرايط 
دنياي  با  كم تنش تر  و  آزادتر  بازتر،  ارتباط  بر 
با  شرايط  اين  دهيم؟  وفق  را  خودمان  بيروني 
ايران،  در  روابط عمومي  كنوني  موقعيت  به  توجه 
خود  با  هم  را  تهديدهايي  يا  است  فرصت  يك 

همراه دارد؟ 
نقش روابط عمومى ها در اطالع رســانى نمى تواند 
خارج از سياســت هاى رســانه هاى ملى باشد، به هر 
صــورت توافق موجود فرصت ها و تهديداتى دارد، بايد 
در ســطوح مختلف حاكميت حساســيت الزم وجود 
داشته باشد. اشكال عمده اين است كه تاكنون عالمت 
روشنى كه رسانه هاى رســمى كشور بخواهند فرصت 
آزادى الزم را بوجود آورند و ريســك كار را بپذيرند 

توانســت آنها را به مسير منطقى هدايت كند. بنابراين صبورى 
و اســتقامت تيم مذاكره كننده و قهر نكردن با وجود فشــارهاى 
زيــاد هنر روابط عمومى ها بايد باشــد و اين درس ديگرى براى 
روابط عمومى ها خواهد بود. ســومين اقدام، اجماع ملى و بخصوص حمايت 
مســئولين ارشــد نظام و مردم از مذاكره كنندگان بود كه باعث دلگرمى آنها 
شــده بود. روابط عمومى ها نيز بايد در پيشــبرد اهداف خــود از اين تجربه 
استفاده كنند و جو الزم براى مذاكرات را در سطح مخاطبين بوجود بياورند. 
البتــه بايد ده ها اقدام و درس و تجربه ديگــرى را كه روابط عمومى ها از اين 
مذاكــرات مى توانند بگيرند و در تعامالت بين المللــى بكار بگيرند را بايد در 

آينده، در متن ســخنرانى ها و سمينارها و همايش ها يافت.

فرصت هاي  ايجاد  ضمن  تحريم،  پسا  دوره  در  شده  ايجاد  شرايط          
وارد  شدن  لحاظ  به  را  خود  خاص  شرايط  و  الزامات  بين المللي  جديد 
بين المللي  رقابت هاي  در  سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  حوزه هاي  همه 
از  دارد،  روابط عمومي  و  ارتباطات  حوزه  جمله  از  و  حوزه ها  اين  در 
كه  شرايطي  چنين  در  روابط عمومي  نقش  و  مسئوليت ها  جهت  اين 
بخش زيادي از آن به موفقيت و توان رقابت در شرايط بين المللي باز 

مي گردد، چيست؟
يكــى از عوامــل مهمى كــه بعضى از كشــورهاى جهــان عالقمند به 
مشــاركت در تحوالت جهانى شدن ندارند ترس از رقابت است. براى حضور 
در بازارهــاى و تعامــالت جهانــى بايد كاالى قابل عرضه داشــت و كاالى 
قابــل عرضــه روابط عمومى ها اين روزها توان تعامل و مذاكره اســت كه با 
استفاده مناســب از فناورى هاى ارتباطى، ارتقاء دانش عمومى مخاطبان به 
امتيازات توافق، آگاهى و تســلط بر تاثيرگذارى بجاى صرف تاثيرپذيرى در 
موضوعات مرتبط با توافق در فضاى مجازى و ســپس در مراحل پياده سازى 
و اجرايى اســت. شرايط ايجاد شده در دوره پســاتحريم داراى فرصت ها و 
تهديداتى اســت كه در فضاى جديد بين المللى بوجود خواهد آمد و شرايط 
و الزامــات زيادى را بخصوص در حوزه  اقتصــادى، در چارچوب رقابت هاي 
بين المللي و حــوزه ارتباطات و روابط عمومي، ديكتــه خواهد كرد. از اين 
جهــت وظايف و مســئوليت هاى روابط عمومي ها تغييــر خواهد كرد. براى 
تاثيرگذارى و رقابت در اطالع رســانى در فضاى ارتباطات جديد بين المللى 
كارگــزاران روابط عمومــى بايد خود را آماده كنند. ايــن آمادگى در حوزه 
آموزش، تبليغات، اســتفاده مناسب از شــبكه هاى اجتماعى بيشتر خواهد 

بود.   
 

مي تواند  روابط عمومي  در  ما  جاري  و  فعلي  ارتباطي  رويكردهاي  آيا           
باعث موفقيت كشور در شرايط جديد در حوزه هاي داخلي و بين المللي 
شود، چه اقدامات و رويكردهاي جديدي در اين زمينه بايد در دستور كار 

دست اندركاران حوزه ارتباطات قرار گيرد؟
خيــر، متاســفانه فاصله زيــادى با وضعيــت امروز جهــان در تعامالت 
بين المللــى داريم. مشــكالت ادامه دار بعد از انقالب كه توســط متخاصمان 
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چالش هاى موجود اقتصاد كشــور را بــا اين توافق حل كرد. 
به  نظــر من بايد صرفنظر از نتايج آن، روابط عمومى ها از فضاى 
موجود اســتفاده كنند و جايــگاه جديدى براى خود در روابط 

بين الملل تعريف نمايند و از اين وضعيت غيرقابل قبول ســنتى كه جايگاه 

روابط عمومى را كه در ســازمان هاى مناسب نمى باشد خارج شوند. با چنين 
نگاهى روابط عمومى ها مى توانند در معرفى موقعيت واقعى كشــور به ســاير 
كشــورهاى جهان و ايجاد تعامل با ساير سازمان هاى همطراز خود در سطح 
جهانى تاثيرگذار باشــند. در هر صــورت تاثير روابط عمومى ها در بهره گيرى 
از تجارب جهانى و كمك به ايجاد تعامل بيشــتر بين ايران و ســاير كشورها 
بســتگى مستقيمى به عزم و اراده مســئولين نظام از يك سوى و كارگزاران 
روابط عمومى از ســوى ديگر دارد كه چه برنامه اى براى ورود به مسائل پس 

دارند. تحريم  از 

       به هر موضوع ديگري كه در سئواالت بدان اشاره نشده است، اما بايد 
بدان  پسا تحريم  شرايط  در  روابط عمومي  جايگاه  و  نقش  خصوص  در 
توجه شود، اشاره و نظرات، پيشنهادات و رويكرد مناسب در اين زمينه 

را بيان فرماييد؟
روابط عمومى ها بايد به اين نكته مهم توجه داشــته باشند كه در عصر دانش 
زندگــى مى كنيم و هر اقدامى در روابط عمومى ها بايــد به گونه اى برنامه ريزى و 
اجرا شــود كه دانش بنيان باشد و قابل ارزيابى و اندازه گيرى از ديدگاه بين المللى 
نيز باشــد.  به عبارتى كارگزاران روابط عمومى بايد دانش بنيان باشــند و مسائل 
پســاتحريم را با ديد بين المللى، در فضاى رقابتــى، منطقى و علمى مورد توجه 
قرار دهند. به عبارت ســاده تر بايد محيط كار خود را يك محيط كسب و كار در 
نظر بگيرند و در جســتجوى مشتريان جديد در سطح جهانى براى سازمان خود 
باشــند و در هر اقدامى  و هر زمينه اى كه فعاليت دارند به افزايش سود سازمان 
خود فكر كنند. متاسفانه در سه دهه گذشته روابط عمومى ها كمتر نقش موثر در 
تصميم سازى هاى سازمان خود داشته اند، از تعامالت بين المللى بدور بوده و تجربه 
الزم را در اين زمينه ندارند و لذا زبان مشــتريان بين المللى خود را شــايد خوب 
نشناسند و نحوه رضايت مشتريان همانند مشتريان ملى در نظر بگيرند. بنابراين 
در مسئله پســاتحريم بايد اين رفتار تغيير اساسى كرده و روابط عمومى ها نقش 
موثرترى در ســازمان در بخش بين الملل به عهده بگيرند و با تحقيق و پژوهش 

راهكارهاى جديدى را براى توسعه سازمان خود به مديران معرفى نمايند.

ديده نمى شــود. در چنين شــرايطى روابط عمومى ها 
بايد تالش كنند تا هم رســانه هاى رســمى را مجاب 
به پذيرش انتشــار نظــرات موافق و مخالــف نمايند 
و خودشــان نيز از ســاير رســانه ها مانند شبكه هاى 

اجتماعى و رسانه هاى اجتماعى بيشتر استفاده كنند. 
اميداوريم با تــالش روابط عمومى ها، همكارى جمعى 
رســانه ها و اراده و عزم مسئولين دست اندركار در اين 
موضوع مهــم، فضايى مبتني بر ارتباط بازتر، آزادتر و 
كم تنش تر با دنياي بيروني خودمان بوجود آيد. فعال 
هواى پس از تحريم مه آلود اســت، مــردم اميدوارند 
توافق بدســت آمده و مســير تعامل ســازنده انتخاب 
شده ادامه پيدا كنند و از طريق روابط عمومى ها، فضا 
روشن و شفاف شود و تجربيات عملى حاصل از توافق 
در ســازمان ها به اطالع مردم و ساير سازمان ها برسد.

        نقش روابط عمومي در معرفي واقع بينانه كشور 
با  بيشتر  تعامل  ايجاد  امكان  جهانيان،  به  ايران 
مراكز دانشگاهي و بهره گيري ازتجاب جهاني اين 
حوزه تا چه حد در رسيدن كشور ايران به شرايط 
و  شرايط  با  مطابق  كشور  توسعه  براي  مناسب 

اقتضائات جهاني موثر خواهد بود؟
مســلمآ زمان نســبتآ طوالنى الزم است تا بتوان 
شــرايط بعد از تحريــم را درك و از مزاياى احتمالى 
آن بهره مند شــد. زيرا نظراتى كه امروز در بين مردم 
ترويج دارد و حتى در بين مســئولين مطرح مى شود 
بيشــتر تخيلى است و بر اســاس يك پژوهش علمى 
نيســت. گروهى از مردم و مســئولين مســير ارتباط 
ايران با بســيارى از كشــورهاى قدرتمنــد جهان را 
از نظر توســعه اقتصــادى موثر كه بتواند بخشــى از 
مشــكالت اقتصادى امروز ايران را حل كند دشــوار 
و گروه ديگــرى آنرا بســيار ســاده مى بينند و فكر 
مى كننــد در يك زمــان كوتاه مى توان بســيارى از 

روابط عمومى ها بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند كه 
در عصر دانش زندگى مى كنيم و هر اقدامى در روابط عمومى ها بايد 
بگونه اى برنامه ريزى و اجرا شود كه دانش بنيان باشد و قابل ارزيابى 

و اندازه گيرى از ديدگاه بين المللى نيز باشد.
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در راستاى ارزيابى از وضعيت مديريت روابط عمومى در دستگاه هاى اجرايى دولت يازدهم و با توجه به اهميت 
روابط عمومى در دولت ها، گفتگوى اختصاصى با استاد ناصر بزرگمهر مديرمسئول روزنامه "گسترش صمت" كه سال ها 
مديريت روابط عمومى در وزراتخانه ها و سابقه سال ها تدريس در اين زمينه را دارد و در پنجمين كنفرانس بين المللى 

روابط عمومى در آبان 1387 به عنوان چهره ماندگار مديريت روابط عمومى معرفى شد، انجام داده است.
موضوع  پيرامون  گفتگويى  تا  پذيرفتند  را  ما  دعوت  كه  روابط عمومى  پيشكسوت  استاد  اين  از  مصاحبه  ابتداى  در 

روابط عمومى در دولت هاى ايران داشته باشيم ، تشكر مى كنيم.

مديران بدون روابط عمومى قدرتمند كيش و مات خواهند شد
| در گفتگو با ناصر بزرگمهر| ناگفته هايى از فراز و نشيب هاى روابط عمومى در ايران  

چه  امروز  ايران  جامعه  در  روابط عمومى          اساساً 
در  روابط عمومى  از  تحليلى  چه  و  دارد  وضعيتى 

دولت نهم و دهم داريد؟ 
مبحث روابط عمومى را بايد كامل تر و درشــت تر 
ديد، متاسفانه روابط عمومى در همه سال هايى كه در 
كشــور ما بوجود آمده است شــرايط مناسب نداشته 
اســت، از اولين روابط عمومى شــركت نفت تاكنون، 
هنــوز جايگاه مناســب پيدا نكــرده اســت؛ بايد از 
تعارفات كم كرد. ممكن اســت به صورت خاص وجود 
داشــته باشــد، اما به صورت عام وجود نــدارد. البته 
بســيارى از دوســتان، منجمله كارگزار روابط عمومى 

دارند تالش مى كنند تا روابط عمومى در جايگاه مناســب قرار گيرد، اما حاال 
حاالهــا بايد كار كــرد، در دنيايى كه روابط عمومى بــراى همه دولت مردان 
جهان امرى جدى و پذيرفته شــده  اســت، ما در اين ملــك، تازه بايد ثابت 
كنيــم كــه روابط عمومى يك امر الزم و مورد نياز اســت، مــا هنوز در مورد 
الزامى  بــودن يا نبودن روابط عمومى در كشــور داراى اختالف نظر هســتيم 
يــا حداقل يــك تعريف واحد و مشــخص براى روابط عمومــى نداريم و اين 
تالش هــاى پراكنده نمى تواند جايگاه يك واژه بــزرگ همچون روابط عمومى 
را بــا يك موقعيت خــاص در جامعه تعريــف كند. در همه اين ســال ها ما 
تالش هاى پراكنــده اى كرده ايم، اما موفقيت روابط عمومى ها در ســازمان ها 
و ادارات بــه افــراد و خصوصا مديرعامل يك ســازمان و توانايى شــخصى 
مديــر روابط عمومى برمى گــردد، ولى روابط عمومى ها هم مثل بســيارى از 
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روابط عمومــى و تبليغات  اســت كه تازه آن هــم به موضوع 
نگاه فــردى راس هرم و توانايى شــخصى مديــر روابط عمومى 
برمى گــردد، يك فرد خــاص با نــگاه روابط عمومى و تحصيالت  

روابط عمومــى و يا داشــتن ژن روابط عمومى، به طور خــاص در مدتى كه 
مســئوليت  روابط عمومى  سازمانى را به عهده دارد، روابط عمومى آن سازمان 
را در جايگاه مناســبى  قرار مى دهد و به محض اينكه آن فرد از آن ســازمان 
خارج مى شــود روابط عمومى آن سازمان دچار مشكل مى شود و در بسيارى از 

موارد سير نزولى را شــروع مى كند، چون جايگاه روابط عمومى تعريف درست 
براى دولتمردان ندارد.

        به نظر شما چرا روابط عمومى در جايگاه مناسبى قرار نمى گيرد و اين 
مشكالت رخ مى دهد؟ 

روابط عمومى ها نقش رســانه اى بازى مى كنند و دوربين ها هميشه به سمت 
روابط عمومى ها حركت مى كنند، در حالى كه خيلى از دولتمردان ما خودشــان 

عاشق دوربين هستند و مى خواهند كار روابط عمومى را هم انجام دهند.
 از نظــر علمــى و اجرايى مى گوييم روابط عمومى مشــاور و ســخنگوى 
ســازمان اســت، اما هرگز كســى ســوال نمى كند پس چرا روابط عمومى ها 
سخنگوى سازمان نيستند، آن معنا و مفهومى كه ما در روابط عمومى دنبالش 
مــى گرديم و بايد نقش ســخنگو را بــازى كند، دولتمردان بــاورش ندارند، 
وزراء باورش ندارند، مديران عامل باور ندارند كه روابط عمومى هاى شــان بايد 

باشند. پاسخگو 
 از طرف ديگر مگر مى شــود روابط عمومى، ســخنگوى يك ســازمان يا 
وزارتخانه اى باشــد ولى در شوراهاى تصميم گيرى آن سازمان حضور نداشته 
باشد؟ شــما مدير روابط عمومى يك بانك هســتيد، اما مهمترين تصميمات 
در هيات مديره بانك گرفته مى شــود و بســيارى از مديــران روابط عمومى 
بانك ها را به هيات مديره بانك  دعوت نمى كنند و يا به معناى ديگر او را راه 
نمى دهند؛ مگر مى شــود شما سخنگوى  يك بانك باشيد و در جلسات هيات 
مديره بانك حضور نداشــته باشــيد؟ يا وقتى كه  تصميمات مهم در شوراى 
معاونين يــك وزارتخانه رخ مى دهد اما مديــر روابط عمومى در آنجا حضور 
نداشــته باشد؟ چطور چنين مديرى مى تواند به درستى سخنگو و پاسخگوى 
ســازمان خودش باشــد. البتــه اين اشــكال در همه جا نيســت ودر بعضى  

موضوعات ديگر يك قانون مدون و مشــخص ندارند؛ 
بايــد چند ســوال را مطرح كرد و دنبــال جواب آن 
رفت، يك روابط عمومى خوب چــه ويژگى هايى بايد 
داشــته باشــد؟ چه گزينه هايى الزم است تا در يك 
جامعه روابط عمومى خوب داشــته باشيم؟ چرا جايگاه 
روابط عمومى در دولت ها هنوز مشــخص  نيســت؟ 
چرا يك اساســنامه  مورد قبول همه دســت اندكاران 

روابط عمومــى نداريــم؟ چــرا روى اســتانداردهاى 
مختلفى كه براى روابط عمومى در جهان مدنظر است 
اختالف نظر داريم؟ و... اين تالش هاى پراكنده توسط 
تعــدادى محدودى از عالقمندان، مثل من و شــما و 
دوســتان مشــترك مان هنوز جوان و تازه است. بايد 
ديد دولت ها چقدر به روابط عمومى اهميت مى دهند. 
شــايد در بين دولت هــاى مختلفى كه داشــته ايم، 
بيشترين انتظارات براى تثبيت جايگاه روابط عمومى 
از دولت اصالحــات مى رفت، فكــر مى كرديم در آن 
دولت بايد تمام اســتانداردها و نياز هاى روابط عمومى 
و جايگاه آن در ســازمان ها و وزارتخانه ها مشــخص 

شــود اما عمًال ديديم كه اين اتفاق رخ نداد.

        به نظر شما مهمترين وظيفه روابط عمومى چيست؟  
مهمتريــن وظيفــه روابط عمومى اين اســت كه 
ســخنگوى سازمان و مشــاور باالترين فرد آن سازمان 
باشــد، بايد رابطه برون ســازمانى و درون ســازمانى 
را هم زمان بــا هم برقرار كند، بايد بــه افكار عمومى 
احترام بگذارد و پاســخگو باشــد و مرتبا نگاه مردم و 
كاركنــان را هم زمــان رصد كند، اما در بســيارى از 
ســازمان ها و وزارتخانه ها مى بينيم كه هرگز اين اتفاق 
رخ نمى دهــد و آن چيزى كه گاهى مواقع رخ مى دهد 
و مــا آن را روابط عمومى موفق عنوان مى كنيم و از آن 
تشــكر و قدردانى مى كنيم اســتفاده از ابزارهاى ساده 

مهمترين وظيفه روابط عمومى اين است كه سخنگوى 
سازمان و مشاور باالترين فرد آن سازمان باشد، بايد رابطه 

برون سازمانى و درون سازمانى را هم زمان با هم برقرار كند، بايد 
به افكار عمومى احترام بگذارد و پاسخگو باشد و مرتبا نگاه مردم و 

كاركنان را هم زمان رصد كند.
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از ايــن كنيم كه  آيا وجود روابط عمومى در كشــور 
و ســازمان ها الزامى است يا تشــريفاتى؟ هنوز اگر 
كارمنــدى در جايــى كارايى الزم را نــدارد او را به 
روابط عمومى مى فرســتند، در حاليكــه بايد نخبگان 
را به روابط عمومى بفرســتيم، بعد از اين همه ســال 
كه از وجود روابط عمومى در دانشــگاه ها مى گذرد و 
نزديك به ده هزار فارغ التحصيل رشته روابط عمومى 

در مقاطــع كاردانــى تــا دكتــرا داريــم، مديركل 
روابط عمومــى يــك وزارتخانه مهم را، دامپزشــك 
مى گذارند، آيا خنده دار نيســت؟ بعــد از اين همه 
سال و حضور روابط عمومى ها در محيط هاى ادارى، 
روابط عمومى در بين دولتمردان خالصه شــده است 
از همــان مشــكالتى كه مى دانيم و همــه مى گويند 
يعنــى پارچه نويســى و دنبــال مرغ عزا و عروســى 
بــودن، و به مفاهيمى مثل توجه بــه افكارعمومى يا 
اطالع رســانى كامل، يا پاسخگو بودن، كمتر پرداخته 

ايم.
شفاف ســازى در خبرها را جدى نگرفته ايم، تكليف 
خود را با موضوع درون سازمانى و برون سازمانى مشخص 
نكرده ايم و تفاوت هايشان را نمى شناسيم، نمى دانيم چه 
اطالعاتى را به مقام باالتر بدهيم و به طور كل نمى دانيم 
چه اصولى بر روابط عمومى حاكم است و حتى خيلى ها 

فنون ابتدايى روابط عمومى را هم نمى شناسند.
بايد باور كنيم كه جامعه انسانى بدون روابط عمومى 
مى پژمــرد و مى ميرد. ســازمان ها و ادارات ناگزيرند از 
دانش روابط عمومى بهره گيرى كنند و بايد شــيوه هاى 
استفاده از آن را با مسلط شدن به دانش روز ياد بگيرند. 
نبايد بگذاريم ابتدايى ترين مســائل روابط عمومى توسط 
مديــر غير روابط عمومى گفته شــود، ايــن  توهين به 

خانواده روابط عمومى است.

وزارتخانه ها و ســازمان ها و بانك ها، مدير روابط عمومى جزء 
شــوراى معاونين هســتند و يا درهيات مديره هم حضور پيدا 
مى كننــد، البته اين اتفاق خوش در ســازمان هايى رخ مى دهد 
كه راس آن ســازمان (وزيــر يا مديرعامل) دانش و جايــگاه روابط عمومى 
را باور دارنــد و يا مدير روابط عمومى داراى ويژگى هايى اســت كه به ناچار 
دعوت مى شــود، اما اين موضوع  جايگاه تعريف شده توسط قانون را ندارد و 
اينجاست كه آن خالء بوجود مى آيد، يعنى طبق قوانين استخدامى  باالترين 

پســت  ســازمانى  روابط عمومى، مديركل اســت، اما معاونين وزير يا اعضاى 
هيات مديره از نظر ســازمانى در مرتبــه باالترى قرار مى گيرند، در حالى كه  
بايد يك مديركل با پســت سازمانى پايين تر، پاسخگوى اعمال و يا ديدگاه ها 
و نظريات كســانى باشــد كه از خودش باالتر هستند و در طول روز هم بايد 
از كســانى كه از نظر پســت سازمانى از او برتر هستند ســوال كند كه شما 
چــه كرده ايــد و بالطبع هيچ معاون وزير يا عضو هيــات مديره اى اين اجازه 
را نمى دهــد كه يك مســئول پايين تر از خودش از نظــر ادارى بخواهد او را 
مورد ســوال قرار دهد، البته بسيارى از مســئولين، يك عنوان مشاور  را هم 
به صورت پيشــوند به مديركل خود مى بخشــند تا رفع نقص قانون را كرده 

باشند.
در حالى كه ســال ها اســت  كه مــا در اين حوزه نوشــته ايم و گفتيم كه 
بايد پست ســازمانى روابط عمومى، هم رديف معاونين وزير باشد، ما بايد معاون 
ارتباطات، يا معاون اطالع رســانى داشته باشيم و قانون هم بايد  الزام نمايد كه 
معاونين ديگر اطالعات خود را به اين معاونت ارائه كنند تا موضوع پاســخگويى 

اتفاق بيفتد.
 به داليل بســيارى از جمله  خودخواهى هــا و كبر وغرور فردى را مى توانم 
به عنوان دليلى  نام ببرم كه متاســفانه مسئولين اطالعات خود را به سازمان و 
واحدى كه مسئول جمع آورى اطالعات مى باشند، نمى دهند و اين خالء را ما در 

طول اين سال ها در همه سازمان ها و وزارتخانه ها حس مى كنيم.

        باالخره به نظر شما به عنوان اولين مدير روابط عمومى بعد از انقالب 
چه بايد كرد؟

بعــد از گذشــت بيش از نيم قرن كــه از  شــروع روابط عمومى علمى 
جديــد در ايــران مى گذرد، هنوز بايــد در خانــواده روابط عمومى صحبت 

روابط عمومى ها نقش رسانه اى بازى مى كنند و دوربين ها 
هميشه به سمت روابط عمومى ها حركت مى كنند، در حالى كه خيلى 

از دولتمردان ما خودشان عاشق دوربين هستند و مى خواهند كار 
روابط عمومى را هم انجام دهند.



مقـا          له
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مقدمه
رسانه هاى اجتماعى هم زندگى فردي ما و هم جامعه 
ما به عنوان يــك كل را تحت تأثير خــود قرار داده اند 
(Khang, Ki, & Ye, 2012). بر اســاس آمار پروژه 
 ،(Pew Internet Project) (2014) اينترنت پيــو
در ژانويه ســال 2014، 74 درصد از بزرگساالن آنالين 
از سايت هاى شــبكه هاى اجتماعى استفاده نمودند. به 
عنوان مثال، در ژوئيه سال 2014، فيس بوك در حدود 
يك ميليارد و ســيصد و ده ميليون نفــر كاربر فعال در 
ماه داشت (Statistic Brain, 2014). توييتر در سه 
ماهه ســوم ســال 2014 به طور ماهيانه، 284 ميليون 
كاربر فعال داشــته است و اين تعداد كاربر 500 ميليون 
 Twitter Inc.,) توييت را در هر روز ارســال نموده اند

.(2014
محبوبيت رســانه هاى اجتماعى منجر به ايجاد يك 
توجه و عالقه رو به رشــد از سوي دانشمندان و شاغلين 
در مقوله روابط عمومى شده است. در برخى از مطالعات 
به بررسى نقش رســانه هاى اجتماعى در استراتژى هاي 
روابط عمومى يك ســازمان پرداخته شــده اســت (به 
 Briones, Kuch, Liu, عنــوان مثــال، در مطالعــه
 Saxton و   & Jin, 2011) .(Lovejoy، Waters
2012)، در بررســي خود به اين موضوع كه چگونه 73 
ســازمان غير انتفاعى از توييتر براى تعامل با سهامداران 
(ذينفعــان) خــود اســتفاده مي نماينــد، پرداختند و 
دريافتند كــه پيام هاى تعاملى به طور بالقوه مشــروط 
توييتر مى تواند در برقرارى ارتباط ســازمان ها با ســاير 

كاربران بسيار موثر باشد. 
دانشــمندان متخصــص در علــم روابط عمومــى، 
جنبه هاي كالن تكنولوژى هاى جديد ارتباطى را از طريق 
بررسى الگوها و روند تكامل تحقيقات روابط عمومى، مورد 
بررســى قرار مي دهند (Cho & Khang, 2006). به 
عنــوان مثــال، (Ki و Shin 2006)، روندها و الگوهاى 
مقاالت دانشــگاهى را در روابط ســازمان با ارباب رجوع 

چكيده:
توسعه رسانه هاى اجتماعى منجر به ايجاد توجه رو به رشدي از 

سوي دانشمندان روابط عمومى شده است. مطالعه حاضر به 
بررسى وضعيت، مسائل مهم، و مسيرهاي مورد نياز تحقيقات 

مربوط به روابط عمومى وابسته به رسانه هاى اجتماعى، از طريق 
يك بررسى انتقادى و توليد موضوعات پژوهشي در اين زمينه، 

برنامه هاى نظرى، روش هاي تحقيقاتي و نمونه هايي از مطالعات 
قبلى در اين زمنيه، مي پردازد. يافته هاي حاصل نشان داد كه در 

تنوع موضوعات پژوهشي يك روند رو به رشد ديده مي شود. 
فقدان چارچوب هاى نظرى و غالب بودن شيوه هاي كمى در 

اين زمينه، از ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش مي باشند. اين 
مطالعه مي تواند منجر به افزايش درك دانشمندان درباره روند 

پژوهش هاى تحقيقاتى در زمينه رسانه هاى اجتماعى مرتبط با 
روابط عمومى شده و همچنين مي تواند به ايجاد و پيشبرد بينش 

آينده نگر در تحقيقات آينده كمك نمايد.
كلمات كليدى:

روابط عمومى، رسانه هاى اجتماعى، گرايش هاي تحقيقاتي، توليد 
و تلفيق

نويسنده: پروفسور كريس گالووى
استاد دانشگاه نيوزلند
مترجم: حسن عارفى

ادغـام رسـانه هاى اجتمـاعى
و      روابـط عمـومى:
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(OPR) از ســال 1985 تا 2004 مورد بررسي و تجزيه 
و تحليل قرار دادند. تجزيه و تحليل آنها نشان دهنده يك 
روند افزايشــي در تحقيقات روابط سازمان با ارباب رجوع 
(OPR)، اســتفاده مكرر از نظرســنجى ها، و عدم وجود 
يك تعريــف ثابــت از OPR در اين مورد بــود. An و 
(Cheng 2007)، مقاالت پژوهشــي منتشر شده در دو 
 Journal of Public Relations Research نشريه
و Public Relations Review در زمينــه تحقيقات 
ارتباطات بحران بين ســال هاي 1975 تا 2006 را مورد 
بررســى قرار دادند. مطالعه آنها نشان داد كه از نظر كمي 
(تعداد) در مقاالت منتشــر شــده در زمنيــه ارتباطات 
بحران در اين مدت رشد اتفاق افتاده است، به عالوه يك 
فقدان بالقوه تكامل در تحقيقات نظرى و روش شناســي 
 Kim، ،نرم افــزاري نيز در ايــن مدت ديده شــد. اخيرا
Avery و (Lariscy 2009) راهبردهاى پاســخ بحران 
را در مقاالت منتشــر شده بين سال هاى 1991 و 2009 
مورد بررسى قرار دادند. اين مطالعه نشان دهنده يك عدم 
وجود تنوع در ميان موارد به كار گرفته شــده در مقاالت 
مورد بررســي و شكاف قابل توجه ميان نظريه و عمل در 
اين زمينه، مي باشــد. اگرچه در روند فعلى مطالعات در 
زمينه روابط عمومى به حوزه هــاى تحقيقاتى متنوعي از 
جمله روابط عمومى آناليــن (Ye & Ki, 2012)، روابط 
ســازمان با ارباب رجوع OPR (Ki & Shin, 2006) و 
ارتباطات بحران (An & Cheng, 2007) پرداخته شده 
است، اما محققان توجه بسيار كمي به روند تحقيقات در 
پژوهش هاى روابط عمومى وابسته به رسانه هاى اجتماعى 

داشته اند، تا به توليد مرور مطالعات قبلي داشته اند.
رســانه هاى اجتماعى تاثير قابل توجهى در بسيارى 
از رشــته ها و تخصص هــا ماننــد ارتباطــات جمعى و 
روابط عمومــى، داشــته اند. به طور خاص، رســانه هاى 
اجتماعى منجر به تحريك ايجاد بســيارى از موضوعات 
مختلــف  زمينه هــاي  در  تحقيقاتــى  فرصت هــاي  و 
روابط عمومى شده اند. بنابراين ساخت حالت و چگونگي 
اين حوزه پژوهشــي به منظور ايجاد مفاهيم و كشــف 

مسيرهاي تحقيقاتي جديد در آينده، بسيار مهم است.
رســانه هاى  به  وابســته  روابط عمومــى  اهميــت 
اجتماعى، نشــان دهنده نياز مبرم به بررســى وضعيت 
اين حوزه پژوهشي تا به امروز مي باشد. هدف از مطالعه 
حاضر، كمك به دانشــمندان در جهت درك مسيرهاي 
تحقيقاتي آينده و افزايش دانش آن ها درباره رسانه هاى 

اجتماعى در روابط عمومى اســت. اين مطالعه به بررســي 
تعيين وضعيت، مسائل مهم و مســيرهاي مورد نياز جهت 

تحقيقات روابط عمومى وابســته به رســانه هاى اجتماعى، از طريق يك 
بررسى انتقادى و ســنتز مفاهيم و موضوعات تحقيقاتى، چارچوب هاى نظرى 

و روش پژوهــش در مطالعات قبلى، مي پردازد. ايــن پژوهش مى تواند با مرور و 
بررســي مطالعات پيشين در زمينه رسانه هاي اجتماعى وارد شده و پركاربرد در 
روابط عمومى، ســبب پيشــبرد منابع مطالعاتي موجود در روند تحقيقات شود. 
اين مطالعه مي تواند سبب آگاهي دانشمندان و همچنين روشن شدن مسيرهاي 

پيش رو در تحقيقات آينده در اين زمينه شود.

   رسانه هاى اجتماعى و روابط عمومى
بر  اساس مطالعه Kaplan و Haenlein (2010)، رسانه هاى اجتماعى اين 
گونه تعريف مي شوند "يك گروه از برنامه هاى مبتنى بر اينترنت كه بر اساس پايه هاى 
ايدئولوژيكي و تكنولوژيكي Web 2.0 ســاخته شــده، و به كاربر اجازه مى دهد تا 
محتواى خود را خلق و تبادل نمايد (به اشــتراك بگذارد)" (ص. 61). (Boyd و 
 SNS: social networking)سايت هاى شبكه هاى اجتماعى Ellison (2007
sites) را اين گونه تعريف نموده اند "خدمات مبتنى بر وب كه اجازه مى دهد افراد به 
منظور نمايش ليستي از ساير كاربران كه مى توانند با آن ها كانكت شوند و به منظور 
مشاهده ليست كانكشن هاي آن ها و آن چه كه با هم در اين سيستم مي سازند، براى 

خود يك پروفايل عمومى يا نيمه عمومى در يك سيستم محدود ايجاد نمايند".
روابط عمومــى را مي توان اين گونه تعريف كرد "عملكرد مديريتي كه روابط 
سودمند متقابل بين يك سازمان و عموم مردم كه موفقيت يا شكست آن سازمان 
 Cutlip,) "به آن ها بستگى دارد را شناسايى (تعيين)، ايجاد، و حفظ مي نمايد
Center, & Broom, 1985, p. 4). عبــارت "رابطه" در دانش روابط عمومى 
اين گونه تعريف شده است "حالتي كه بين يك سازمان و جمعيت هدف آن وجود 
دارد كه در آن ماهيت وجودي سالمت اقتصادى، اجتماعى، سياسى و/يا فرهنگى 
 .(Ledingham & Bruning, 1998, p. 62) "بر يكديگــر اثرگذار اســت
پنــج حوزه اصلي در روابط عمومى وجود دارد: روابط عمومى مالى، روابط عمومى 
مصرف كننــده، ارتباطات بحران، روابط عمومى دولتــي، و روابط عمومى داخلى 

رسانه هاى اجتماعى تاثير 
قابل توجهى در بسيارى از رشته ها 
و تخصص ها مانند ارتباطات جمعى 
و روابط عمومى، داشته اند. به طور 
خاص، رسانه هاى اجتماعى منجر به 

تحريك ايجاد بسيارى از موضوعات و 
فرصت هاي تحقيقاتى در زمينه هاي 

مختلف روابط عمومى شده اند.
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وجود دارد، مانند ســايت هاى شــبكه هاى اجتماعى 
(مانند فيس بوك و توييتــر)، جامعه محتوايي (مثل 
يوتيوب و اينستاگرام)، و جهان اجتماعى مجازى (به 
عنوان مثال، Second Life)، و غيره. اين اشــكال 
رســانه هاى اجتماعى توســط تعداد بسيار زيادي از 
مطالعات روابط عمومى، مورد بررســي قرار گرفته اند. 
 Sweetser و Eyrich، Padman ،به عنوان مثال
2008))، شــاغلين در حيطــه روابط عمومــى را در 
پذيرش 18 ابزار رســانه هاى اجتماعــى و همچنين 
درك آن ها را بر روند رو به رشد رسانه هاى اجتماعى 
در عمل روابط عمومى مورد بررسي قرار دادند. آن ها 
دريافتند كه شاغلين در حيطه روابط عمومى از شش 
حرفه اى  صورت  به  اجتماعى  رسانه هاى  مختلف  ابزار 
اســتفاده مي نماينــد و احتمــال اســتفاده آن ها از 
ابزارهاي به خوبي تثبيت شــده (قديمي تر) و وابسته 

است. بيشتر  اصول  يا  مبادي  به 

مُوضوع تحقيق
دانش موجود در روابط عمومى طيف گسترده اى از 
موضوعات تحقيقاتى در رسانه هاى اجتماعى را پوشش 
مى دهد. اين موضوعات شــامل حوزه ها و يا زمينه هاى 
تحقيقاتى مختلف فراتر از روابط عمومى، مانند ارتباطات 
جمعى، مطالعات رســانه ها، مسائل اجتماعى، سياسى و 

مسائل فرهنگى مي باشند.
يكى از موضوعات پژوهشــي مهم مي تواند استفاده 
از رســانه هاى اجتماعى و نگرش نســبت به رسانه هاى 
اجتماعى باشــد. مطالعات پوشــش دهنده اين موضوع، 
بررســى مي كنند كه چرا و چگونه افراد و يا سازمان ها 
از رسانه هاى اجتماعى اســتفاده مي نمايند و به ارزيابى 
درك كاربران و يا نگرش آن ها نســبت به رســانه هاى 
اجتماعى مي پردازنــد (Khang et al., 2012). اين 
مطالعات اغلب بر روي صفحات شــخصى يا ســازمانى 
رسانه هاى اجتماعى متمركز شده اند، و از طريق تجزيه 
و تحليل محتواي پســت ها و يا پروفايل آن ها به بررسى 
چگونگى اســتفاده از رســانه هاى اجتماعى براى ايجاد 
 Waters, ،روابط توســط آن ها مي پردازنــد (از جمله
 Burnett, Lamm, & Lucas, 2009; Waters
Jamal, 2011; Wang & Zhou, 2015 &). بــه 
عنوان مثــال، Wang و Zhou (2015) به بررســى 
اين مســئله پرداختند كه چگونه سازمان هاى ورزشى از 

.(IPR, 2012)
رســانه هاى اجتماعى از ابتداي پيدايششان در پژوهش هاي 
 Saxton) ،روابط عمومــى گنجانيده شــده اند. به عنوان مثــال
و Waters (2014 بــر روي بــه روز رســانى هاي فيس بــوك مربــوط به 
سازمان هاى غير انتفاعى متمركز شدند و دريافتند كه ذينفعان فردى پيام هاي 
گفتگويــى و گروهــي را ترجيح مى دهند. عالوه بر اين، رســانه هاى اجتماعى 
در بســيارى از حوزه هاى روابط عمومى مورد استفاده قرار گرفته اند. به عنوان 
مثال، (Schultz ، Utz و Göritz 2011)، اثرات استراتژى هاي رسانه هاى 
اجتماعى را بــر ارتباطات بحران ثانويه دريافت كننــدگان (به عنوان مثال، به 
اشــتراك گذارى اطالعات و گذاشــتن يك پيام) و عكس العمل هاي آن ها (به 
عنوان مثال، تمايل به بايكوت كردن)، مورد بررســى قرار دادند و دريافتند كه 

رسانه بيش از پيام اهميت دارد.

   انواع رسانه هاى اجتماعى
شــاغلين در حيطــه روابط عمومــى در متقاعد كردن مــردم از طريق 
كمپين هــاي رســانه هاى جمعــى براى يك مــدت طوالنــى كار كرده اند 
(McCombs, 1978). انــواع رســانه هاي مــورد مطالعــه در تحقيقات 
روابط عمومــى همراه با تكامل رســانه، تكامل يافته اند. با توجه به تســريع 
پراكندگي (قطعه قطعه شــدن) رســانه هــاى جمعى بــا افزايش خروجي 
رســانه ها، روابط عمومى به كانال هاى ارتباطات فردى منتقل شــده است 
تحقيقــات  گذشــته،  در   .(Broom, Casey, & Ritchey, 1997)
روابط عمومــى اغلــب با روزنامــه و تلويزيون، كه رســانه هاى غالب در آن 
زمان بود همــراه بود. به عنوان مثال،McCombs  (1978)، اســتدالل 
كرد كه نقش برنامه كاري رســانه ها (تلويزيون و روزنامه) در شــكل گيرى 
افــكار عمومــى مى توانــد فرصت هايي براى روابــط عمومى موثــر فراهم 
كند، زمانى كه مســائل بــراى اولين بار در برنامه هاى عمومى نشــان داده 
شــوند. پس از دسترســى عمومى به شــبكه جهانى وب در ســال 1992 
(Greenlaw & Hepp, 1999)، پژوهش هاي روابط عمومى نيز بر روي 
 Esrock & Leichty,) نقش اينترنــت در روابط عمومى متمركز شــدند
 .(2000; Ingenhoff & Koelling, 2009; Ki & Hon, 2006
اينترنــت تمايل دارد بــه تقويت قدرت ذينفعان و افزايش توانايى ســازمان 
در جمع آورى اطالعات، نظارت بر افكار عمومى، افزايش هويت ســازمانى و 
 Hill & White, 2000,)) شــركت در گفت و گو با جمعيت هدف خود
 McAllister & Taylor, 2007; Van der Merwe, Pitt, &
Abratt, 2005). بــه عنوان مثال، Coombs (1998) به بررســي اين 
موضوع پرداخت كه چگونه اينترنت مى تواند گروه هاى فعال را قادر ســازد 
تــا قوى تر شــده و توجه ســازمان ها را زماني كه به صــورت منطقى از آن 

(اينترنت) اســتفاده كنند، به خود معطوف دارند.
اخيرا تحقيقات روابط عمومى به ســمت رســانه هاى اجتماعى از ابتداي 
پيدايش شان خود را تغيير كرده است. انواع مختلفى از رسانه هاى اجتماعى 
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2002) و درك روابــط (Sashi, 2012)، و غيــره، مي باشــند. 
به عنوان مثال، مشــاركت عمومى از طريق رســانه هاى اجتماعى 

مى تواند به شكل گيرى و حفظ روابط با يك سازمان منجر شود. با پيوستن 
به بخش گفتگوي تعبيه شــده در صفحات SNS يك شركت (به عنوان مثال، 
اظهار نظر در مورد ســازمان و محصوالت و يا خدمات آن، ابراز پشــتيبانى، ارائه 
پيشــنهادات و اشتراك گذارى پست هاي ســازمان)، ذينفعان آنالين مى توانند 
به طور مســتقيم به تعامل با ســازمان ها و يكديگر در يك ســطح شخصي تر و 

 .(Men & Tsai, 2014) اجتماعى تر بپردازند
ديگر موضوعات تحقيقاتى محبوب عبارتند از رسانه هاى اجتماعى به عنوان 
ابزار ارتباطى، و مســائل اجتماعى (به عنوان مثال، نژاد، جنســيت، و غيره) و يا 
مســائل سياسى (به عنوان مثال، نامزدهاى سياسى، مبارزات انتخاباتي، و غيره) 
در رابطه با رســانه هاى اجتماعــى (Khang et al., 2012). به عنوان مثال، 
Trammell (2006) روابط عمومى با اســتراتژى پيام سياســى در بالگ هاي 
مبارزات انتخاباتي در طول انتخابات ســال 2004 مورد بررسى قرار داد و متوجه 
وجود بحث هاي مكرر از طرف مقابل، تكيه بر حمالت و غلبه تجديد نظر منطقى 

شد.

   كاربرد نظرى
برخــى از تئوري ها و يا رويكردهاى خــاص در پژوهش هاى روابط عمومى 
وابســته بــه رســانه هاى اجتماعى مورد اســتفاده قــرار گرفته انــد، از قبيل 
تئورى گفتگو محــور (dialogic theory)، روابط ســازمان با ارباب رجوع 
روابط  ترويج  استراتژى هاى  و   ،(organization-public relationship)

.(online relationship cultivation strategies) آنالين
تئورى گفتگو محــور (dialogic theory). تئورى گفتگويي درباره اين 
مســئله بحث مى كند كه ســازمان ها بايد به منظور ايجاد كانال هاى ارتباطى 
موثر بين ســازمان و ارباب رجوع، تمايل به برقراري ارتباط با مردم به شــكلي 
 Kent, Taylor, & White, 2003).) صادقانــه و اخالقى داشــته باشــند

رســانه هاى اجتماعى به عنوان يك ابزار ارتباطى براى 
ايجاد روابط با طرفداران خود اســتفاده مى نمايند. انواع 
ديگــر از مطالعات، اغلب به منظور بررســى ادراكات يا 
نگرش ها نسبت به رسانه هاى اجتماعى، از نظر سنجي ها 
 Diga يا آزمايشــات تجربي استفاده مي كنند (از جمله
 & Kelleher, 2009; Sweetser & Kelleher,
2011)، و ممكــن اســت از رويكــرد كاربردها و ارضاء 
(U & G) نيــز اســتفاده كننــد. محققــان برخي از 
انگيزه هاي كاربران براي تعامل با سازمان در رسانه هاى 
اجتماعى مانند اطالعات، ســرگرمى، و توانمندسازى را 
 Men &،مورد شناســايى قرار داده اند (به عنوان مثال
 Tsai, 2012; Muntinga, Moorman, & Smit,

.(2011
بسيارى از مطالعات به دنبال كشف نقش رسانه هاى 
اجتماعــى در روابط عمومــى هســتند. برخى از آن ها 
رســانه هاى اجتماعى را به عنوان يــك پلت فرم براى 
ايجــاد كمپين هاي ارتباطات عمومى در نظر گرفته اند. 
يــك نمونــه عملى اين مســئله شــركت توليد كننده 
كامپيوتــر Dell و كمپين "Digital Nomads" آن 
مي باشــد. Dell از تركيبى از ســايت هاي شبكه هاى 
جوامع  و  بالگ ها،  لينكد ايــن)،  اجتماعى (فيس بوك، 
محتوايــي (ويدئوهاي يوتيوب) براى نشــان دادن آن 
كــه چگونه لپ تاپ هــاي آن مى تواند افــراد را تبديل 
بــه يك نيــروى كار متحرك نمايد، اســتفاده مي كند 
(Kaplan & Haenlein, 2010). ســاير مطالعات 
رسانه هاى اجتماعى را به عنوان ابزارى براى ارتباطات 
اســتراتژيك در نظر مي گيرنــد. آن ها به منظور درك 
اين كه چگونه آن ها به صورت استراتژيك روابط متنوع 
خود را بــا جمعيت هدف كليدى خــود ترويج داده و 
مديريت مي نمايند، پروفايل هاى رســانه هاى اجتماعى 
و به روز رســانى سازمان ها را مورد تجزيه و تحليل قرار 
 Sweetser & Lariscy, ،مي دهند (بــه عنوان مثال
ايــن  در   .(2008; Rybalko & Seltzer, 2010
مطالعات، رسانه هاى اجتماعى مى تواند به عنوان منبع 
اطالعات و كانالي براى تعامل بين ســازمان ها و مردم 

عمل نمايد.
يكى ديگر از موضوعات پژوهشــي بــر روي اثرات 
رســانه هاى اجتماعى در روابط عمومى متمركز شــده 
است. متغيرهاى پيامد (منتج) شامل مشاركت عمومى 
 Bruning,) رفتار عمومى ،(Men & Tsai, 2014)

دانش موجود در روابط عمومى 
طيف گسترده اى از موضوعات تحقيقاتى 

در رسانه هاى اجتماعى را پوشش 
مى دهد. اين موضوعات شامل حوزه ها 

و يا زمينه هاى تحقيقاتى مختلف فراتر 
از روابط عمومى، مانند ارتباطات جمعى، 

مطالعات رسانه ها، مسائل اجتماعى، 
سياسى و مسائل فرهنگى مي باشند.
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Bruning, 1998 &)، نقــش ارتباطات را درون آن 
 Ledingham & Bruning,) عملكرد روشن سازد
2000)، و يــك رويكــرد بــه منظــور تعييــن تاثير 
روابط عمومى در دســتيابى به اهداف ســازمانى ارائه 

.(Ledingham & Bruning, 1997) نمايد
محققان  اســتراتژى هاي ترويــج روابط آناليــن. 
سه اســتراتژى ضرورى براى ترويج روابط در اينترنت 
شناســايى نموده اند: بي پرده گويي يا آزادي، انتشــار 
 Kent & Taylor,) اطالعــات، و تعامل و مشــاركت
1998). منابــع موجــود همچنيــن طيف وســيعي 
از اســتراتژى هاى مختلــف بــراى ترويــج روابط در 
موقعيت هاي آفالين از جملــه صراحت، بي پرده گويي 
(فاش ســازي)، اطمينان از مشــروعيت، شبكه سازي، 
رهبرى قابل مشاهده، حساســيت، ارتباطات آموزشى، 
و احترام، را مورد مطالعه قرار داده اند (به عنوان مثال، 
 Grunig & Huang, 2000; Hung, 2006; Ki

.(& Hon, 2006
چندين مطالعه در زمينه روابط عمومى به بررســى 
ايــن موضــوع پرداخته اند كــه چگونگه ســازمان ها 
استراتژى هاي ترويج روابط را به كار مي گيرند. به عنوان 
استراتژى هاي   (Miller 2006 و  Kelleher) ،مثال
حفظ روابط مناســب در روابط عمومى آنالين را بسط 
(توسعه) دادند و مزيت هاى بالقوه بالگ هاي سازمانى 
نســبت به وب سايت هاى ســنتى را مورد ارزيابى قرار 
دادنــد. آن ها دريافتنــد كه اســتراتژى هاي رابطه اي 
ادراك شده (صداى گفتگوي انســان و تعهد رابطه اي 
گفتگو) با نتايــج رابطه اى (اعتمــاد، رضايت، كنترل 

متقابل و تعهد) همراه بود.
مطالعــات اخيــر برخــى ديگــر از چارچوب هاى 
نظرى را بــه منظور درك نقش رســانه هاى اجتماعى 
در روابط عمومــى اتخــاذ كرده اند، كه شــامل رويكرد 
 U & G) (Sweetser, Porter,) كاربردهــا و ارضاء
 Chung, & Kim, 2008; Kim, Kim, Wang,
 Wright) نظريه تعالى ،(& Lee, 2016, in press
 Sweeney) ذينفعان تئورى   ،(& Hinson, 2008
بــه  مي شــود.  غيــره  و   ،(& Coughlan, 2008
 U & G، Sweetser عنــوان مثال، از منظر رويكــرد
و همكاران (2008) نشــان دادند كــه روزنامه نگاران 
حرفــه اى و شــاغلين در حيطــه روابط عمومى كه به 
عنوان "كاربــران بلند پايه (high users)" نام گذاري 

Kent و Taylor (1998)، پنــج اصــل گفتگويى كه مى تواند 
به يك ســازمان براي برقراري روابــط متعادل، دو طرفه و گفتگو 
محور با عموم مردم كمك نمايــد را ارائه نمودند. اين اصول عبارتند از: 
(1) حلقه گفت وگو محور، (2) ســهولت يافتن فصل مشترك، (3) حفاظت 
از بازديد كنندگان، (4) توليد برگشــت بازديدها، و (5) ارائه اطالعات متناسب 

با طيف هاي متفاوت مردم.
تعداد انگشــت شــمارى از تحقيقات روابط عمومى به بررسى اين مسئله 
پرداخته اند كه چگونگه ســازمان هاى مختلف، روابط گفتگويى خود را با عموم 
 Seltzer & Mitrook, 2007; Traynor et) مــردم از طريق وبالگ هــا
 Sweetser &) و شــبكه هــاى اجتماعى از جمله فيــس بوك ،(al., 2008
 Rybalko) توييتــر و   (Lariscy, 2008; Bortree & Seltzer, 2009
Seltzer, 2010 &)، ايجــاد مي نمايند (مي ســازند). اين مطالعات اغلب به 
بررســى اين مسئله پرداخته اند كه چگونگه ســازمان ها اصول گفتگويى را در 
رســانه هاى اجتماعى خود را بــه كار مي گيرند. به عنوان مثال، (Bortree و 
Seltzer 2009) بررســى كردند كه آيا استراتژى هاي گفتگويى استفاده شده 
توســط گروه هاى حمايت از محيط زيست در پروفايل فيس بوك آن ها مي تواند 
منجر به ايجاد تعامل گفتگويى بيشــتر بين سازمان ها و بازديد كنندگان شود. 
(Rybalko و Seltzer 2010) بــه مطالعه اين موضوع پرداختند كه چگونه 
شركت هاي Fortune 500 از توييتر براى تسهيل در برقراري ارتباط گفتگويى 
با ذينفعان خود استفاده مي نمايند و متوجه شدند كه احتمال استفاده از اصل 
گفتگويى حفاظت از بازديد كنندگان در ســازمان هايي با جهت گيرى گفتگويى 
به اســتفاده از توييتر نســبت به ســازمان هاي با جهت گيرى غير گفتگويى به 

استفاده از توييتر، بسيار بيشتر است.
روابط ســازمان با ارباب رجــوع. در طول دو دهه گذشــته، مدل مديريت 
روابط سازمان با ارباب رجوع  (OPR) به يكى از مدل هاى غالب در تحقيقات 
روابط عمومى تبديل شــده است (Lee & Park, 2013. OPR) را مى توان 
ايــن گونه تعريف نمود "الگوهــاى تعامل، معامله، مبادلــه و ارتباط ميان يك 
 Broom, Casey, & Ritchey, 2000, p.) "ســازمان و جامعه هــدف آن
L. Grunig، J. Grunig .(18 ، و1992)  Ehling)، ادعا كردند كه حالت 
رابطه مى تواند به وســيله ابعاد روابط متقابل، اعتماد، مشــروعيت (حقانيت) 
متقابل، آزادي، رضايت متقابل، و درك متقابل، تعيين شــود. ديدگاه رابطه اي 
 Ledingham) مى توانــد عملكرد ســازمانى روابط عمومى را تعييــن نمايد

رسانه هاى اجتماعى با توجه به محبوبيت رو به رشد خود 
به طور فزاينده اي در تحقيقات روابط عمومى مورد بررسى قرار 

گرفته اند. 
فن آورى هاى جديد يكى از دو حوزه مهم مطالعاتي در 

روابط عمومى بين سال هاى 2000 و 2005 مي باشد.
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 Diga & Kelleher,) 2014)، بررســى به شيوه نظرسنجي
مصاحبــه  و   (Schultz et al., 2011) آزمايــش  ،(2009

پيشــين  مطالعــات  در  كــرد.  اشــاره   (Briones et al., 2011)
 An) روابط عمومى، استفاده از مطالعات موردى بيشتر ترجيح داده مي شد
 .(& Cheng, 2007; Broom, Cox, Krueger, & Leibler, 1989
به عنوان مثال، (Biswas 2013) اســتفاده از رســانه هاى اجتماعى را در 
مراكز كنترل و پيشــگيرى بيمارى و سازمان بهداشت جهانى در مورد شيوع 
ويروس آنفوالنزاى H1N1 مطالعه قرار داد. آن ها كاربرد ابزار رســانه هاى 
اجتماعــى براى مداخله در هنگام شــيوع را دريافته بودند. (Sweetser و 
Kelleher 2011) بــا انجام يك نظرســنجى در ميان شــاغلين در حيطه 
روابط عمومى به بررســى رابطه بين انگيزش، رهبرى (راهنمايي) و استفاده 
از رســانه هاى اجتماعى، پرداختند. Briones و همكاران (2011) نشان 
دادند پتانســيل رابطه ســازى در فيس بوك و توييتر را از طريق مصاحبه با 

40 تن از كاركنان صليب ســرخ آمريكا نشان دادند.
پژوهش هاى روابط عمومى كه شــامل رســانه هاى اجتماعى مي شــوند 
نمونه هــاي تحقيقاتــي گوناگوني را مورد بررســى قرار داده انــد، از قبيل 
ســازمان ها (Lo & Walters, 2012)، شــاغلين در حيطه روابط عمومى 
 ،(Gower & Reber, 2006) دانشــجويان ،(Avery et al., 2010)
 Diga &) ســازماني اعضــاى   ،(Briones et al., 2011) كارمنــدان
Kelleher, 2009)، روزنامه نــگاران (Kim et al., 2014)، و كاربــران 

عمومي رســانه هاى اجتماعى (Men & Tsai, 2014)، و غيره.

      سنتز و بحث
ايــن مطالعه به بررســى وضعيت روابط عمومى وابســته به رســانه هاى 
اجتماعى از طريق يك بررسى انتقادى و سنتز موضوعات و مباحث تحقيقاتى، 
چارچوب هاى نظرى و شيوه هاي پژوهشي در منابع (مطالعات) قبلى، پرداخته 
اســت. به عالوه، در اين پژوهش سعي شده اســت تا براي روشن شدن مسير 
تحقيقات در آينده، موارد ارزشــمندى ارائه و پيشــنهاد شود، كه به اين حوزه 

تحقيقاتي مهم كمك خواهد كرد.
رســانه هاى اجتماعى بــا توجه به محبوبيت رو به رشــد خــود به طور 
فزاينده اي در تحقيقات روابط عمومى مورد بررســى قرار گرفته اند. براســاس 
مطالعــه (Pasadeos، Berger، و Renfro 2010)، فن آورى هاى جديد 
يكــى از دو حوزه مهــم مطالعاتي در روابط عمومى بين ســال هاى 2000 و 
2005 مي باشــد. Khang و همــكاران (2012)، پيش بينــى نمودنــد كه 
تحقيقــات رســانه هاى اجتماعــى همگام با تكامل اســتفاده از رســانه هاى 
اجتماعــى، همزمان با ادامه اثرات حاصل از متن و برنامه ها، همچنان رشــد 
خواهند كرد. با توجه به روند تكاملي و رو به رشــد رســانه ها، انتظار مى رود 
مطالعات روابط عمومى بيشــتري نيز به منظور همگام شــدن با پيشرفت هاى 
تكنولوژيكــى، انجــام شــود (Ye & Ki, 2012). در آينــده انتظار مى رود 
كه برخى ديگــر از فن آورى هاى جديد ارتباطى (مثــال، فن آورى ارتباطات 

شده اند، به وبالگ اعتبار بيشتري اختصاص مي دهند. 
(Lee، H. Kim، و J. Kim 2011) نقش هاي هويت 
اجتماعى و انگيزه هاى ذاتى از نوع دوســتى در تحريك 
consumer- تعامل مصرف كنندگان با جوامع برندي

initiated در رســانه هاى اجتماعى را مورد بررســى 
قرار دادند. به عالوه، تعامل شبه اجتماعى، وابستگى به 
رســانه هاى اجتماعى، و تعيين هويت جامعه نيز مورد 
 Men & Tsai, 2013;) مطالعه قــرار گرفته اســت

.(Tsai & Men, 2013

روش تحقيق و نمونه گيري
از لحــاظ روش هــاي تحقيق مورد اســتفاده در 
پژوهش هــاى روابط عمومى وابســته به رســانه هاى 
از  بيشــتر  بســيار  كمى  تحقيقات  شــيوه  اجتماعى، 
 Ye &) شــيوه تحقيقات كيفى انجام شــده اســت
 Ye) به طور خاص، بر اســاس مطالعه .(Ki, 2012
و Ki 2012)، نشــان داده شد كه شــيوه غالب در 
تحقيقات روابط عمومى وابســته بــه اينترنت، تجزيه 
 Saxton ،و تحليل محتوا مي باشــد (به عنوان مثال
 & Waters, 2014; Lovejoy et al., 2012 ;
Wang & Zhou, 2015). از آن جا كه رسانه هاى 
اجتماعى براى عموم آزاد مى باشــد، تجزيه و تحليل 
محتوا مي تواند يك تصوير گســترده از اســتفاده از 
رســانه هاى اجتماعــى را در روابط عمومــى به طور 
عملي، ايجاد نمايــد (Ye & Ki, 2012). مطالعات 
پيشين در زمينه رسانه هاي اجتماعى، استراتژى هاى 
ارتباطــى معمــول كــه توســط ارتباط دهنــدگان 
شــركت ها مورد اســتفاده قرار مي گرفت را از طريق 
تجزيــه و تحليــل محتوا مورد بررســى قرار داده اند 
 Bortree & Seltzer, 2009; مثــال،  عنوان  (به 
بــه   ،(Tsai (2012 و   Smith, 2010). Men
بررســى اين موضوع پرداختند كه چگونه شركت ها 
در چين و اياالت متحده از فيس بوك براى تســهيل 
گفتگــو با مردم اســتفاده مي نمايند، و اين كار را از 
طريق تجزيه و تحليل محتواى 50 صفحه شــركت با 
500 پســت از شركت و 500 پست از كاربران در هر 

دادند. انجام  كشور، 
تحقيقــات  در  ديگــر  شــيوه هاى  جملــه  از 
مــوردى  مطالعــات  بــه  مي تــوان  روابط عمومــى 
 Himelboim, Golan, Moon, & Suto,)
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 relationship) و اســتراتژى هاي ترويــج رابطــه
cultivation strategies) وجــود دارنــد كــه به 
طــور جامع در بســيارى از مطالعات مورد بررســي و 
آزمايــش قرار گرفته اند. يكــي از داليل احتمالي اين 
مســئله آن است كه روابط عمومى به عنوان يك رشته 
دانشــگاهى، نســبتا جوان اســت، به طوري كه تنها 
در حدود 50 ســال گذشــته بايد تئوري هاي خود را 
 Botan & Taylor,) تكامل و توسعه مي داده است
2004). همچنيــن، تعــداد زيــادى از تئوري هــا و 
مدل هاى روابط عمومى به ندرت در زمينه رسانه هاى 
اجتماعــى به كار گرفته مى شــوند، مانند تئورى داده 
ذينفعان  نظريــه  و   (grounded theory) بنيــاد
(stakeholder theory). بــه عالوه، بســيارى از 
مطالعات به جاى اســتفاده از چارچوب هاي جايگزين 
كــه مى توانند راه حل هاى بهتــري براى درك (فهم) 
رسانه هاى اجتماعى و مسائل مربوط به روابط عمومى 
در بر داشته باشند، از چارچوب هاى نظري (تئوريك) 
موجــود اســتفاده و يا اســتفاده مجــدد مي نمايند 
به  آينــده  دانشــمندان   .(Khang et al., 2012)

جستجو و كشف مفاهيم و نظريه (تئوري) هاي جديد 
براى درك جنبه هاي جديدى از رسانه هاى اجتماعى 
كه به سختى مى توان توســط ساختار فعلي دانش به 
توضيح و تفســير آن هــا پرداخت، ترغيب و تشــويق 

.(Khang et al., 2012) مي شوند
 از حيث روش هاى مورد استفاده در پژوهش هاي 
روابط عمومى و رســانه هاى اجتماعى، تحقيقات كمى 
شــايع تر از تحقيقات كيفى مي باشــد. به طور خاص، 

موبايلــي) به طور فزاينده اى در مطالعات مختلف روابط عمومى 
باشند).  داشته  شوند (نقش  گنجانده 

اين سنتز نشــان مى دهد كه عالئق دانشــمندان طيف گسترده اى 
از موضوعــات تحقيقاتــى در حوزه هاى مختلــف فراتــر از روابط عمومى را 
پوشــش مي دهد. حوزه روابط عمومى وابســته به رسانه هاى اجتماعى در ذات 
خود بين رشــته اى مي باشــد، كه رســانه هاى جديد را در تحقيقات ســنتى 
روابط عمومــى ادغام مي نمايد. رســانه هاى اجتماعــى مي توانند نقش مهمى 
در روابط عمومى داشــته باشــند. آن ها مى توانند همچون يك وسيله نقليه در 
خدمت ارتباطات اســتراتژيك باشــند و يا به عنوان يــك پلت فرم براى اداره 
كمپين هاي ارتباطات عمومى باشــند. بر خالف ارتباطات يك طرفه رسانه هاى 
سنتى، ارتباطات رســانه هاى اجتماعى نه تنها تعاملى است، بلكه مشاركتى، با 
تشريك مساعي، شــخصى و به طور همزمان جمعى مي باشد، كه در نتيجه به 
ســازمان ها اجازه مى دهد كه مردم را به گفتگوهاي دائمي، رفتارهاى حمايتى 
و روابط معنى دار ترغيــب و وادار نمايند (Men & Tsai, 2014). مطالعات 
آينده مى تواند از طريق تركيب حوزه هاى مختلف، ســبب گســترش مرزهاى 
موضوعات تحقيقاتى در اين زمينه شــود. به عنوان مثــال، محققان مى توانند 
اســتفاده از رســانه هاى اجتماعى براى روابط عمومى در سازمان هاى مختلف 
در كشــورهاى متمايز از هم و يا با ســطوح فرهنگى متفاوت كه ممكن اســت 
داراي ارتباطات بين فرهنگى باشــند، را مورد مقايسه و بررسي قرار دهند. به 

عالوه، محققان آينده مى توانند تاثير رســانه هاى اجتماعى را در روابط عمومى 
 uses and) از طريق چشم انداز اثرات رسانه همچون رويكرد كاربردها و ارضاء
 media) و تئوري وابســتگى سيستم رسانه (gratifications approach
system dependency) مورد بررسى قرار دهند. آن ها همچنين مى توانند 
نســبت به انجام مطالعات طولى در مورد اثرات رســانه هاى اجتماعى در عمل 

روابط عمومــى، به منظور ارائه يك تصوير جامع تر از اين حوزه اقدام نمايند.
از نظــر برنامه هــاى نظــرى در ايــن حــوزه از تحقيقــات، نظريه ها و 
 (dialogic theory) مدل هــاى محدودى از قبيــل تئــورى گفتگويــى

رسانه هاى اجتماعى مي توانند نقش مهمى در روابط عمومى 
داشته باشند. آن ها مى توانند همچون يك وسيله نقليه در خدمت 

ارتباطات استراتژيك باشند و يا به عنوان يك پلت فرم براى 
اداره كمپين هاي ارتباطات عمومى باشند. بر خالف ارتباطات يك 

طرفه رسانه هاى سنتى، ارتباطات رسانه هاى اجتماعى نه تنها 
تعاملى است، بلكه مشاركتى، با تشريك مساعي، شخصى و به طور 
همزمان جمعى مي باشد، كه در نتيجه به سازمان ها اجازه مى دهد 

كه مردم را به گفتگوهاي دائمي، رفتارهاى حمايتى و روابط 
معنى دار ترغيب و وادار نمايند.
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شــخصى خود همكارى و مشاركت فعاالنه با شركت ها از طريق 
 (shares) و شير كردن ها ،(posts) پست ها ،(likes) اليك ها

داشته باشند (Muntinga et al., 2011). به اين ترتيب، رسانه هاى 
اجتماعى چگونگي ايجاد، انتشــار و استفاده از محتواى مربوط به سازمان را 
تغيير داده اســت و ســبب انتقال قدرت به منظور تعريف انگاره هاي شركت 
(corporate images) از ارتباط دهندگان شــركت به شــبكه هاى آنالين 

.(Muntinga et al., 2011) ذينفعان مي شود
به طــور خالصه مي تــوان بيان كرد كه اين ســنتز به بررســى وضعيت 
روابط عمومى وابســته به رســانه هاى اجتماعى از طريق يك بررســى (مرور) 
انتقادى و ســنتز منابع (مطالعات) قبلى، پرداخت. به عــالوه، در اين مطالعه 
تالش شــد تا مفاهيم نظرى و عملى جهت روشن شدن مسير تحقيقات آينده 
ارائه شــود. مطالعات آينده بايد به وســيله يكپارچه سازى ديدگاه ها، نظريه ها، 
و روش هــا (رويكردها)ى مختلف، به ارائه بينشــي عميق تــر براى اين حوزه 

پژوهشي نوظهور و اميدبخش بپردازند.

      منابع و ماخذ اين تحقيق در دفتر انجمن موجود مى باشد.

تجزيه و تحليل محتــوا يكي از روش هاي غالب مورد 
اســتفاده در تحقيقــات روابط عمومى و رســانه هاى 
 .(Ye & Ki, 2012) اجتماعى محســوب مي شــود
يك توضيح احتمالى براي اين مســئله آن اســت كه 
محققان مى توانند به راحتى به رســانه هاى اجتماعى 
دسترسى داشته باشــند و حجم عظيمى از داده ها را 
به منظــور انجام تجزيه و تحليــل محتوا، جمع آورى 
نمايند. رســانه هاى اجتماعى محتواى بســيار زيادي 
توســط كاربران ســازمانى و يا كاربران ذينفع ايجاد 
مي كند، كــه محققان مى توانند از آن براي بررســى 
رفتارهاى آنالين آن ها براى ارتباطات اســتراتژيك، از 
طريق تجزيه و تحليل پروفايل و پيام هايشان استفاده 
نماينــد. با اين حــال، هر دو روش كمــى و كيفى را 
مي تــوان براى درك يــك پديده مكمــل يكديگر در 
انتظار  بنابراين   .(Firestone, 1987) گرفــت نظر 
عميق تر  بينشــي  ارائه  منظــور  به  محققــان  مى رود 
درباره حــوزه در حال ظهور رســانه هاى اجتماعى و 
روابط عمومى، يك اســتفاده متعادل از (تمامي) اين 
 Khang et al.,) شــيوه هاى مختلف داشته باشــند
2012). عالوه بر اين، برخــى از رويكردهاي نو ظهور 
مانند تجزيــه و تحليل شــبكه اجتماعى (SNA) را 
نيــز مى توان در اين حــوزه مورد اســتفاده قرار داد 

.(Zhang & Leung, 2014)
در عمل، سازمان هاى مختلف از جمله سازمان هاى 
دولتى، غيرانتفاعى و شــركت هاي خصوصي در حال 
تالش براى پذيــرش رســانه هاى اجتماعى به عنوان 
يــك كانــال ارتباطى اســتراتژيك به منظــور جلب 
digital-) توجــه و مشــاركت جمعيت ديجيتالــي
savvy publics: افرادي كه از امكانات هاي تك در 
زندگي روزمره خود اســتفاده بسيار مي كنند) هستند 
 Rooksby & Sommerville, 2012; Waters)
et al., 2009). با اين حال، دانشــمندان و محققين 
نشــان داده اند كــه محيط هــاى باز و كاربــر محور 
يك  منزله  به  مي توانند  همچنين  اجتماعى  رسانه هاى 
چالش مهم براى مديريــت و كنترل ارتباطات مطرح 
 .(Macnamara & Zerfass, 2012) باشــند 
بر خالف رســانه هاى ســنتى تحت كنترل شركت ها، 
پلت فرم هــاي رســانه هاى اجتماعى كاربــر محور به 
كاربران اجازه مى دهد تا تبديل به دروازه بان رسانه ها 
و ســازندگان محتوا شوند، كه در شبكه هاى اجتماعى 

بر خالف رسانه هاى سنتى تحت كنترل شركت ها، 
پلت فرم هاي رسانه هاى اجتماعى كاربر محور به كاربران اجازه 

مى دهد تا تبديل به دروازه بان رسانه ها و سازندگان محتوا 
شوند، كه در شبكه هاى اجتماعى شخصى خود همكارى و مشاركت 

فعاالنه با شركت ها از طريق اليك ها (likes)، پست ها (posts) و 
شير كردن ها (shares) داشته باشند.
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ســطح جهاني به يك پديده مهــم و اثرگذار در عرصه 
ارتباطات جمعي تبديل شــده اســت و داراي رويكرد 
ارتباطى مشــاركتي و تعاملي با مخاطبان بوده و به يك 
واحد تحليل گر واتاق فكري ســازماني مبدل شده است. 
واحدهايي كه به دنبال شيوه هاي نوين مديريت ارتباط 
با مخاطبان سازمان و تعامل حداكثري و دافعه حداقلى 
مي باشــند. واحدي كه با جلب مشــاركت، هم انديشي ، 
اقناع سازي و همراه كردن مخاطبان با سازمان موجبات 

محقق: شهريار رهنما
كارشناس ارشد ارتباطات
مشاور علمى تحقيق:سيدشهاب سيد محسنى
 مدرس دانشگاه

چكيده:
 بررسى وضعيت موجود ساختار تشكيالتى روابط عمومى هاى وزارتخانه هاى دولتى با رويكرد مقايسه تطبيقى و 

شناسايى نقاط افتراق واشتراك وتعيين نقاط ضعف و قوت ساختار موجود و در نهايت رسيدن به يك الگوى مطلوب، 
جامع و استاندار تشكيالتى براى روابط عمومى هاى دستگاه هاى اجرايى كشورمبنا واساس پژوهش مذكور راشامل   

شده است، چراكه درحال حاضر يكى از مشكالت اساسى واحدهاى روابط عمومى در وزارتخانه ها و سازمان هاى 
دولتى وغير دولتى نبود يك ساختار تشكيالتى منسجم،استاندارد ويكسان وكارآمدمى باشد كه اين مسئله جايگاه 

،كاركرد، ماموريت ها و وظايف اساسى روابط عمومى ها را در سازمان با مشكالت عديده اى روبه روساخته است. 
به نظر مى رسد با بهبود و اصالح ساختار تشكيالتى روابط عمومى ها بويژه در سطح وزارتخانه ها به عنوان اصلى 

ترين اركان نظام دولتى وادارى در ايران مى توان خوشبين واميدوار بود كه شاهد روابط عمومى هاى موثر وكارآمد 
دركشور باشيم. روش تحقيق از نوع كيفى وبااستفاده ازاسنادومدارك كتابخانه اى تهيه شده است، دراين راستا 

نسبت به جمع آورى وتدوين ساختارتشكيالتى و نيروى انسانى 15 وزارتخانه اقدام شده است (3وزارتخانه اطالعات، 
دفاع وخارجه به لحاظ امنيتى مطالعه نشده است) كه ضمن بررسى وضعيت موجود ساختار تشكيالتى ونقاط اشتراك 

وافتراق آن وبررسى مقايسه اى به عمل آمده دومدل ساختار تشكيالتى پيشنهادى در قالب بخشنامه دولت ويك 
مدل جامع وحرفه اى ارائه شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد الزم است بازنگرى در ساختار تشكيالتى 

روابط عمومى وزارتخانه ها براساس نتايج تحقيق مذكور به عمل آمده ونسبت به اصالح و استانداردكردن ساختار 
تشكيالتى با توجه به دومدل ارائه شده درتحقيق شامل ساختار پيشنهادى تشكيالتى روابط عمومى ها براساس آخرين 

آيين نامه دولت كه روابط عمومى ها را به مركز تبديل كرد وهمچنين ساختار تشكيالتى حرفه اى و استاندارد كه 
خارج از اين چارچوب به عنوان طرح جامع وحرفه اى ديده شده است اقدام شود.

واژگان كليدى: 
روابط عمومى- ساختارتشكيالتى- وزارتخانه

مقدمه
اينكه روابط عمومي مي تواند يك واحد تاثيرگذار در توســعه و پيشرفت يك 
سازمان باشد و موجبات افزايش مشــروعيت، مقبوليت و كارايي سازماني را در 
پي داشته باشد هنوز به يك اعتقاد و باور عمومي دربسيارى از سازمان ها تبديل 
نشــده اســت و همچنان نگاه موجود به اكثر وا حدهاي روابط عمومي در كشور 
يك روابط عمومي سنتي و با رويكرد مراسم گرايي و تبليغاتي و تشريفاتى است، 
نگاهي كه روابط عمومي را دربســيارى ازموارددر حــد يك واحد تداركاتچي و 
امور خدماتي درســازمانها تنزل مي دهــد، در صورتيكه امروزه روابط عمومي در 

بررسى ساختار تشكيالتى 
ايران  در  روابط عمومى ها 
و ارائــه يك طرح جديد و 
براى  ســاختارى  كاركرد 
روابط عمومى هاى كشور
(مورد مطالعه: روابط عمومى هاى وزارتخانه ها)
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كــه بتوان با يك بررســى علمى وكارشناســى و مطالعاتى دقيق 
نسبت به بررسى ساختار تشــكيالتى و سازمانى روابط عمومى ها 

در ايــران بــه همــراه  ارائه يك طرح جديــد و كاركرد ســاختارى براى 
روابط عمومى هاى كشور(مطالعه موردى شامل روابط عمومى هاى وزارتخانه ها) 
اقدام كرده و به عنوان مســئله و موضوع پژوهش حاضر در نظرگرفته شــود. در 
اين بررسى وضعيت موجود ساختار تشكيالتى روابط عمومى هاى وزارتخانه هاى 
دولتى با رويكرد مقايســه تطبيقى و شناســايى نقاط افتراق و اشتراك و تعيين 
نقاط ضعف وقوت ســاختارموجود و در نهايت رســيدن به يك الگوى مطلوب، 
جامع و استاندار تشــكيالتى براى روابط عمومى هاى دستگاه هاى اجرايى كشور 
مبنا و اســاس پژوهش مذكور را شــامل مى شــود، چرا كه در حال حاضر يكى 
از مشــكالت اساســى واحدهاى روابط عمومى در وزارتخانه ها و ســازمان هاى 
دولتى و غير دولتى نبود يك ســاختار تشكيالتى منســجم، استاندارد و يكسان 
و كارآمد مى باشــد كه اين مسئله جايگاه، كاركرد، ماموريت ها و وظايف اساسى 
روابط عمومى ها را در ســازمان با مشكالت عديده اى روبه رو ساخته است. (سيد 

محسنى،1391،ص110)
لذا به نظر مى رســد با بهبود و اصالح ساختار تشــكيالتى روابط عمومى ها 
بويژه در ســطح وزارتخانه ها به عنوان اصلى ترين اركان نظام دولتى و ادارى در 
ايران مى توان خوشبين و اميدوار بود كه شاهد روابط عمومى هاى موثر و كارآمد 

در كشور باشيم.
به بيانــى ديگر تا زيرســاخت ها و بســترهاى الزم براى ارتقاء و توســعه 
روابط عمومى ها كه همانا جايگاه ســازمانى مناسب ونيروى انسانى متخصص به 
اندازه كافى اســت فراهم نگردد نمى توان نسبت به افزايش كارايى، كارآمدى و 

حرفه اى عمل كردن روابط عمومى ها اميدوار بود. 

اهميت وضرورت انجام تحقيق
با توجــه به اهميــت روابط عمومى ها در عصر حاضر كه بــه عنوان عصر 
ارتباطات و انقالب اطالعات نامگذارى شده است و اين واحدها نقش كليدى و 
تعيين كننده اى را در ارتباط و تعامل موثر بين دولت ها، سازمان ها و مردم ايفا 
مى كنند اين اهميت و ضرورت را ايجاد كرده است كه واحدهاى روابط عمومى 
در عصــر ارتباطــات بتواند نقــش و وظايف حرفه اى و عملكــردى خود را به 
خوبى در ســازمان ها و ارتباط با انبوه مخاطبان هوشمند برقرار كرده و داراى 
كاركــردى مطلوب بــوده و به معناى واقعــى بتوانند با انجــام وظايف واقعى 
خود در ســازمان ها عملكردى اســتاندارد و حرفه اى را ايفــا نمايند، بديهى 
اســت براى تحقق اين مهم وانجام درســت وحرفه اى وظايف وماموريت هاى 
مهم خود در ســازمان ها و ارتباط با مخاطبان شــان نيازمند دارا بودن جايگاه، 
ساختار و نيروى انسانى توانمند مى باشند كه اگر اين زيرساخت هاى حرفه اى 
و ملزمــات در واحدهاى روابط عمومى فراهم نباشــد بديهى كه با مشــكالت 
و كاســتى هاى بســيارى در انجام وظايف ومسئوليت هاى ســازمانى روبه رو 

خواهند شد.(سفيدى ،1377،ص15)

پيشرفت و توسعه متوازن سازماني را به ارمغان مي آورند، 
توســعه اي كه در آن در يك تعامل دو ســويه سازمان 
بــا مخاطبان يك موفقيت بردبرد حاصل آن مي باشــد. 
روابط عمومي تنها واحدي در سازمان است كه مي تواند 
تنظيــم كننده يك رابطه موثر بيــن مديريت، كاركنان 
و مخاطبان بيروني ســازمان باشد و حتي تعامالت بين 
ســازماني را براي توسعه و پيشــرفت طرح هاي اجرايي 
ســازمان برنامه ريزي و  توسعه دهد و به نوعي مديريت 
مشــاركتي به مفهوم واقعي آن را به منصه ظهور گذارد، 
لذا بي دليل نيســت كه در اكثــر تعاريف روابط عمومي 
اين حرفــه و فن را يك وظيفه مديريتي دانســته اند و 
يكــي از  معيارهــاي يك ســازمان موفــق را در نحوه 
عملكــرد ارتباطي و روابط عمومــى آن تعريف و تبيين 
كرده اند. لذا به نظر مي رســد بايستي يك باز تعريفي از 
روابط عمومى، اهميت و جايــگاه از اين واحد تخصصي 
و اثرگذار ســازماني از ســوي مديران ارشد سازماني به 
مرحله تحقق رســد. لذا بررسى وضعيت موجود ساختار 
تشــكيالتى روابط عمومى هــاى وزارتخانه هاى دولتى 
با رويكرد مقايســه تطبيقى و شناســايى نقاط افتراق و 
اشتراك و تعيين نقاط ضعف و قوت ساختار موجود و در 
نهايت رســيدن به يك الگوى مطلوب، جامع و استاندار 
اجرايى  دستگاه هاى  روابط عمومى هاى  براى  تشكيالتى 

كشور مبنا و اساس پژوهش مذكور را شامل مى شود.
همچنين جا دارد از شــوراى اطالع رســانى دولت 
بويژه جناب آقــاى قمصريان، مديركل محترم دبيرخانه 
ايــن شــورا در تهيه و تدويــن و جمع آورى ســاختار 
و نمــودار تشــكيالتى وزارتخانه ها نهايــت همراهى و 
همكارى را داشتند تشــكر كرده و همچنين از هدايت 
و راهنمايى هاى ارزنده آقاى دكتر عقيلى استاد راهنما و 
سركارخانم ملكيان، مشاور اين پژوهش تشكر و قدردانى 

شود.

بيان مسئله و موضوع تحقيق  
نداشــتن جايگاه مناســب ســازمانى و ســاختار 
تشكيالتى مطلوب در بسيارى از روابط عمومى سازمان ها 
و دســتگاه هاى اجرايى كشــور و كمبود نيروى انسانى 
متخصــص و مجرب در اين حــوزه موجبات ناكارآمدى 
تعدادزيادى از واحدهــاى روابط عمومى را فراهم كرده 
اســت كه در اين رهگذر و با ايــن پيش فرض اهميت و 
لــزوم تهيه و انجام موضــوع تحقيق مذكور قوت گرفت 
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3ـ آيا درحال حاضر روابط عمومى هاى وزارتخانه 
ها درايران از يك ســاختار تشكيالتى واحدواستاندارد 

بهر ه مند مى باشند؟
4ـ آيــا روابط عمومى هــاى وزارتخانه ها درايران 
نيازمند يك ســاختار تشــكيالتى واحدواستاندارد مى 

باشند؟
5ـ كامل ترين ساختار تشــكيالتى روابط عمومى 

مربوط به كداميك از وزارتخانه ها مى باشد؟
6ـ بيشــترين تعدادنيروى انسانى(پست كارشناس 
روابــط عمومى) مربوط به كداميك از وزارتخانه ها مى 

باشد؟
7ـ كداميــك از روابط عمومى هــاى وزارتخانه ها 
مطابــق طرح پيشــنهادى جامع داراى گــروه وادرات 

هستند؟ سازمانى 
8ـ بيشــترين تعــدادادارات وگروههــا مربوط به 

كداميك از روابط عمومى وزارتخانه ها مى باشد؟
9ـ كمتريــن تعــدادادارات وگروههــا مربوط به 

كداميك از روابط عمومى وزارتخانه ها مى باشد؟
10ـ ساختارتشــكيالتى كداميك از روابط عمومى 
وزارتخانه ها به ســاختار تشكيالتى جامع وپيشنهادى 

تحقيق نزديك تر است؟

محدوده زمانى ومكانى تحقيق
تحقيق مذكور در بازده زمانى شش ماهه اول سال 
1394 و در محدوده مكانى شــهر تهران انجام شــده 
است كه در اين راستا ساختار تشكيالتى 15 وزارتخانه 
اى كه دفاتر ســتادى و اصلى آن در تهران قرار گرفته 
است مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

سابقه وپيشينه تحقيق
      پيشينه داخلى

يكى از تحقيقاتى كه همين راســتا ولى با رويكرد 
بررســى وضعيــت اســتفاده وزارتخانه هــاى ايران از 
تكنولوژى هاى كاربردى روابــط عمومى الكترونيك و 
ارايه يك مدل بومى مناســب  توســط حميد ضيايى 
پــرور در مقطع دكتــراى تخصصى علــوم ارتباطات 
اجتماعى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات 
تهران درسال 88 انجام شده است  .اهدافى كه محقق 
در پى رســيدن به آنها بوده به اين شــرح بوده اســت 
: بررســى وضعيت شــناخت تكنولوژى هاى كاربردى 

تعريف عملياتى واژه هاى تحقيق
      روابط عمومى:

ادوارد برنيــر بنيانگــذار روابط عمومــى نويــن در جهــان، 
روابط عمومى را چنين تعريف مى كند: "روابط عمومى عبارت اســت از دادن 
اطالعــات به مخاطبين (مردم) و تالش هاي ترغيبى به منظور تغيير گرايش ها 
و رفتار آنان و كوشش براي هم بسته ساختن نگرش ها و اقدامات يك سازمان 

با مخاطبان و متقابًال نگرش ها و اقدامات مخاطبان با ســازمان."
انجمن جهانى روابط عمومى نيز درتعريف خود آورده است:

"روابط عمومى بخشــى از وظايف مديريت ســازمان است و عملى ممتد، 
مداوم و طرح ريزى شــده اســت كه از طريق آن افراد و سازمان ها مى كوشند 
تا تفاهم و پشــتيبانى كسانى را كه با آن ها ســرو كار دارند، به دست آورند". 

(ميرسعيد قاضى، 1370، ص21)

      ساختار تشكيالتى:
منظــور ازساختارتشــكيالتى در اين تحقيق شــامل جايــگاه واحدروابط 
عمومى درنموداركالن سازمانى،نوع ساختارونمودارادارى وسازمانى واحدروابط 
عمومى، شــرح وظايف وماموريت ها ووضعيت پست ها ونيروى انسانى روابط 

عمومى مى باشد.  

      وزارتخانه:
در كاربرد امروزى وزارتخانه  يكى از اجزاى ساختار دولت است. دولت ها در 
جهان امور گوناگونى كه با آنها سر و كار دارند را به شاخه هاى گوناگون بخش 
كرده اند و براى هر شــاخه از فعاليت ها يك مسئول ويژه به نام وزير گمارده اند. 
امور  گرداندن  مسئول  وزير  هر 
يك وزارت مى شود. نهاد وزارت 
و ساختمانى كه يك وزارت در 
آن جا دارد وزارتخانه نام دارد.

شامل  حاضردولت  درحال 
دولــت  وزارتخانه اســت.   18
تا  ايــران  اســالمى  جمهورى 
ســال 1390 داراى 21 وزير و 
وزارتخانــه بود اما از آن ســال 
پس از ادغام چنــد وزارتخانه، 
تعــداد وزارتخانه ها به عدد 18 

رسيد. (سايت، ويكى پديا)

سئواالت تحقيق
1ـ آيا ساختار تشــكيالتى فعلى روابط عمومى هاى وزارتخانه ها درايران 

متناسب با  نيروى انسانى متخصص است؟
2ـ آيا ساختار تشــكيالتى فعلى روابط عمومى هاى وزارتخانه ها درايران 

منطبق وپاسخگوى ماموريت ها ووظايف اساسى آنها مى باشد؟

"روابط عمومى بخشى از وظايف 
مديريت سازمان است و عملى ممتد، 
مداوم و طرح ريزى شده است كه از 

طريق آن افراد و سازمان ها مى كوشند 
تا تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه 

با آن ها سرو كار دارند، به دست 
آورند".
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شــماره 35پاييز 83  به چاپ رســيده آمده است روابط عمومى 
ها چســبندگى وموازى كارى زيادى با ساير دفاتر سازمانى نظير 

دفاتر اموربين الملل ، ارشــاد،امورفرهنگى ومجلس دارند كه موجبات كم 
توجهى به به وطايف روابط عمومى شــده اســت.دراين پژوهش پيشنهادشده 
اســت از آنجاكه نمودار تشــكيالتى،ع ناوين پست ها و شــرح وظايف روابط 
عمومى دستگاه هاى اجرايى بايد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى تعيين 
تصويب و ابالغ شود اين مهم در دستور كار اين سازمان قرار گيرد. (سلجوقى، 

1383،ص29)

      پيشينه خارجى
برمبنــاى نظريه شــانون وويوروهمچنين براد راولينــز، و توماس مارتين 
ســاختار سازمانى مى تواند، براســاس مدل ارتباطى و ساختار گزارش دهى و 

جريان اطالعات در سازمان طراحى وتدوين شود.
يك بازوى اصلى از ساختار  به تامين و ارسال اطالعات وخدمات اختصاص 
دارد، تصور كنيد كه بســيارى از ســطوح به كار وجــود دارد كه ما حركت به 

پايين ســازمان تان چه كسى در اين جدول نشان داده است.
ســاختار آژانس روابط عمومى مى تواند مقدار زيادى از شركت به شركت 
ديگر متفاوت است، هدف آن را بر رابطه مشاوره به مشترى استواراست. آژانس 
خدمات خالق، مانند طراحى گرافيك و صفحه آرايى، روابط رسانه ها و برخى 
از فعاليت هاى تبليغات بازاريابى براى مشترى فراهم مى كند. برخى از شركت 
هاى داشــتن رابطه با آژانس هاى تبليغاتى، طال يك رابط در خانه براى كار با 
طرح هاى تبليغاتى. نقــش مهارت هاى فنى در روابط عمومى به طور معمول 
يك موقعيت ورود به ســطح تمركز بر نوشــتن و ايجاد تاكتيك و يا پيام هاى 
منتشــر خواهد شد كه است. بخش بزرگترى از جدول نيروى انسانى در سطح 
پايين شــامل تكنسين هاى روابط عمومى، پرسنل ادارى و برخى از كارورزان 

را شامل مى شود.

ساختار تشكيالتى پيشنهادى روابط عمومى وزارتخانه هاـ  مدل نهايى
براســاس مطالعات و بررســى هاى به عمل آمده بــا روش هاى مختلف 
تحقيق اعم از مدارك و اســناد كتابخانه اى، بهره گيرى از نظرات كارشناسى 
صاحب نظــران علم ارتباطــات و روابط عمومى و همچنيــن يافته حاصل از 
تحقيق حاضر و نقاط اشــتراك و افتراق، ســاختار تشــكيالتى پيشنهادى به 
عنوان يك مدل كامل، جامع و مانع براى كارآمد  كردن فعاليت هاى حرفه اى 
و اســتاندارد در روابط عمومى ها وزارتخانه ها به شــرح نمودار زير پيشــنهاد 
مى گردد. اميد اســت با همكارى شــوراى اطالع رســانى دولت و همچنين 
موافقــت معاونــت برنامه ريزى و راهبردى رياســت جمهورى بــراى اجرا به 

گردد. ابالغ  وزارتخانه ها 

epr در وزارتخانه هاى ايران ؛ بررســى وضعيت كاربرد 
و استفاده از تكنولوژى هاى كاربردى epr در وزارتخانه 
هاى ايران ؛ بررســى موانع پياده ســازى و استفاده از 
تكنولــوژى هاى كاربردى epr در وزارتخانه هاى ايران 
؛ ارايه يك مدل بومى epr براى وزارتخانه هاى ايران.

پژوهشگر با بررسى سواالت پرسشنامه و پاسخ هاى 
ارايه شده توسط پاســخگويان به اين نتيجه رسيد كه 
اكثريت مديران و مســئوالن ادارات كل روابط عمومى 
وزارتخانه هاى ايران نسبت به تكنولوژي هاي كاربردي 

روابط عمومي الكترونيك شناخت كافى ندارند ،
همچنين محقق با انجام روش هاى تطبيقى به اين 
نتيجه رســيده اســت كه 80 درصد وزارتخانه ها نمره 
قبولــى از نظر پياده ســازى تكنولوژى هــاى كاربردى 
روابط عمومــى الكترونيك نگرفتند و ميزان شــناخت 
وزارتخانه هــاى ايــران از تكنولوژى هــاى كاربــردى 

روابط عمومى الكترونيك تقريبا در حد كم است.
اين تحقيق نشان داد كه اكثريت روابط عمومى هاى 
وزارتخانه هاى ايران استفاده چندانى از تكنولوژي هاي 
كاربــردي روابط عمومي الكترونيك به عمل نمى آورند. 

(ضيايى پرور، 1388،ص110)
همچنيــن درتحقيــق ديگــرى كه توســط آقاى 
ســاختارى  مشــكالت  درخصوص  محمدخجســته نيا 
روابط عمومى هــاى ايــران با مطالعه موردى بررســى 
19وزارتخانه و 5 سازمان بزرگ انجام شده و نتايج آن در 
فصلنامه هنرهشتم شماره 11پاييز 77  به چاپ رسيده 
آمده است يكى از مشكالت ساختارى روابط عمومى ها 
در ايران نامناســب بودن ساختارتشــكيالتى و كمبود 

نيروى انسانى متخصص است،
بــه نحوى كه نبود عنوان واحد روابط عمومى براى 
تمامى سازمان ها و وجود عناوينى چون روابط عمومى 
واطالعات همگانى، روابط عمومى و انتشــارات، روابط 
عمومى و امــور فرهنگى و...متداول اســت، همچنين 
قرار نداشــتن برخى از واحدهاى روابــط عمومى زير 
نظر مســتقيم عالى ترين مقام سازمان و نبود تناسب 
بين وظايف، نمودار ســازمانى ونيروى انسانى از ديگر 

مشكالت بيان شده است. (سفيدى، 1377،ص15)
همچنين در تحقيق ديگرى كه توسط آقاى خسرو 
ســلجوقى با عنوان نگاهى به ساختارى روابط عمومى 
هــاى ايران با مطالعه موردى بررســى22 واحد روابط 
عمومى انجام شــده ونتايج آن در فصلنامه هنرهشتم 



كتاب سـال
روابط عمومئ1394

انجمن متخصصان روابط عمومى30

ابزار گردآورى اطالعات
روش گردآورى اطالعات در مورد مبانى نظرى اين 

تحقيق به شرح ذيل بيان شده است.
1ـ بــراى جمع آورى اطالعــات در خصوص بيان 
مسئله،پيشــينه تحقيق ، ادبيات موضــوع  از كتابها ، 
مجله ها ، پايان نامه ها ، نســخه هــاى الكترونيكى و 
اينترنتــى، گزارش ها و پايگاههاى اطالعاتى اســتفاده 

شده است.
2ـ براى اخــذ اطالعات در مــورد روابط عمومى 
هاى وزارتخانه ها مــورد تحقيق از تاريخچه، جايگاه و 
ساختار تشــكيالتى و نمودار سازمانى و نيروى انسانى 
روابط عمومى هاى وزارتخانه ها از روش بررسى اسناد 

و مدارك موجود در وزارتخانه ها استفاده شده است.

روش تجزيه و تحليل اطالعات
روش هــاى تحليــل داده بــه روش توصيفــى و 
تفسيرى  مى باشد در روش توصيفى از جداول مقايسه 
اى و نقاط افتراق واشتراك استفاده مى گردد  از روش 
تحليل محتوا اسنادى در كنار ساير روش هاى تحقيق 
، به عنــوان مكمل و تكميل كننــده اطالعات تحقيق 

روش تحقيق
باتوجه به موضوع وماهيت تحقيق كه بررســى ساختار روابط عمومى هاى 
وزارتخانــه هاى كل كشــور  در قالب متغير هاى (جايگاه،نمودار تشــكيالتى، 
نحــوه عمل ، و وجود نگرش هاى منفى ) مى باشــد در روش تحقيق از روش 
كيفى اســتفاده  مى شــود و براى جمــع آورى اطالعــات از روش مطالعات 
اســنادى وكتابخانه اى  استفاده شد ( اسناد چارت تشكيالتى ،وضعيت  نيروى 
انســانى و...). در روش ميدانى از روش مطالعه نمودار هاى تشــكيالتى روابط 

عمومى هاى وزارتخانه هاى كل كشور استفاده مى گردد. 
متغير هاى مورد بررسى شامل  جايگاه سازمانى ،نمودارتشكيالتى ، نيروى 
انســانى ، نحوه عمل ، و وجود نگرش هاى منفى مى باشند كه بررسى هريك 
از متغيرها با بررســى تطبيقى نقاط افتراق واشــتراك در نظرگرفته شده است 

ودر اين تحقيق از آمار ثانويه نيزاســتفاده مى گردد. ( ازكيا، 1393ص320) 
ج  ـ شرح روش (اسنادى، كتابخانه اي) 

گردآوري داده ها:
روش تحقيق،شــيوه  نظرى توصيفى اســت، چرا كه به توصيف و بررسى 
نقاط افتراق واشــتراك ساختارتشكيالتى روابط عمومى وزارتخانه ها  موردنظر 
پرداخته مى شــودودرنهايت با جمع بندى صورت گرفته واستفاده از مطالعات 
اســنادى وكتابخانه اى ومشــاهدات بــه يك مدل جامع وراهبردى ســاختار 

تشكيالتى دست مى يابد. 
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داراى تشكيالت كامل مى باشند .در تشكيالت جامع تعداد 7 اداره 
در نظر گرفته شده است كه مى توان  به ترتيب  ( گروه تبليغات ، 

گروه ارتباط با رسانه ، گروه اطالع رسانى الكترونيكى ، گروه برنامه ريزى ، 
گروه ارتباط مردمى ، گروه پشتيبانى ، گروه انتشارات) را نام برد .

نمودار توزيع فراوانى ادارات وگروههاى به تفكيك روابط عمومى وزارتخانه

جدول توزيع فراوانى معاونين در روابط عمومى وزارتخانه ها

درصدتعداد معاون عنوان وزارت

13,3ارتباطات 
13,3علوم
26,7ارشاد

26,7بهداشت 
26,7تعاون و كار و رفاه 

26,7جهاد كشاورزى 
310,0نفت 
26,7نيرو 

310,0آموزش پرورش
310,0ورزش و جوانان 

13,3دادگسترى
26,7صنعت، معدن و تجارت

26,7اقتصادودارايى
13,3مسكن و شهرسازى

310,0كشور
30100جمع

جدول بيانگر آن است كه تعداد معاونين  روابط عمومى هاى  وزارتخانه هاى 
كشــور بين 1 تا 3   نفر مى باشد و وزارتخانه هايى كه داراى بيشترين معاونين 

استفاده مى گردد.
      الف)بخش اول جداول آمارى توصيفى وضعيت 

ساختار تشكيالتى و نيروى انسانى موجود 
وزارتخانه ها 

جدول توزيع فراوانى ادارات و گروه هاى روابط عمومى وزارتخانه ها

درصدتعداد اداره عنوان وزارت

23,2ارتباطات 
23,2علوم
46,3ارشاد

57,9بهداشت 
34,8تعاون و كار و رفاه 

711,1جهاد كشاورزى 
812,7نفت 
46,3نيرو 

812,7آموزش پرورش
34,8ورزش و جوانان 

11,6دادگسترى
34,8صنعت، معدن و تجارت

46,3اقتصادودارايى
46,3مسكن و شهرسازى

57,9كشور
63100,0جمع

جدول نشان مى دهددر بررسى ساختارى وزارتخانه 
هاى كشور وزارت دادگسترى با يك اداره   وزارتخانه اى 
اســت كه داراى كمترين اداره مى باشد  و وزارت نفت 
و آموزش پرورش با بيشــترين تعــداد  8 اداره دررديف  
وزارتخانــه  هايى اســت كه داراى بيشــترين اداره مى 
باشــند،  بعد از وزارت آموزش و پرورش  و وزارت نفت 
مى توان به  وزارت جهاد كشــاورزى با 7 اداره  و وزارت 
ارشاد با 6 اداره اشاره كه از لحاظ ساختار ادارى كامل تر 
مى باشند . بطور كلى مى توان بيان نمود كه  20 درصد 
از وزارتخانه هاى كشــور  از لحاظ ساختار ادارى داراى 
تشكيالت نســبتا كاملى هستند و  بقيه وزارتخانه ها از 
لحاظ تعداد ادارت با كمبود مواجه مى باشند .همچنين 
در مقايسه با ساختار تشكيالت پيشنهاى  روابط عمومى 
هــا مى توان بيان كرد وزارتخانه هاى آموزش و پرورش 
و وزارت نفت و وزارت جهاد كشــاورزى از لحاظ اداراى 
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جدول توزيع فراوانى تعداد پست هاى گروه هاى 
روابط عمومى در وزارتخانه ها

درصدفراوانى نيروى انسانىعنوان وزارت
133,3ارتباطات 

164,1علوم
287,1ارشاد

358,9بهداشت 
266,6تعاون و كار و رفاه 

6316,0جهاد كشاورزى 
235,8نفت 
215,3نيرو 

4010,2آموزش پرورش
246,1ورزش و جوانان 

92,3دادگسترى
276,9صنعت، معدن و تجارت

194,8اقتصادودارايى
184,6مسكن و شهرسازى

276,9كشور
394100,0جمع

با توجه به جدول بيشــترين فراوانى پست ســازمانى در روابط عمومى  را 
وزارت جهاد كشــاورزى با تعداد 63 پست ســازمانى دراختيار داردو بعد از آن 
آموزش و پرورش با 40 پســت و وزارت بهداشــت  35 پســت درمراتب بعدى 
قراردارند .مطابق طرح جامع پيشــنهادى 62 پست سازمانى در نظر گرفته شده 
اســت  كه در قالب دو معاون و هفت گروه تقيســم بندى شده اند . كه در بين 
گروه بين 4تا10 پســت كارشناســى  تعيين شده اســت . بنابراين فقط وزارت 
جها كشــاورزى است كه مطابق طرح پيشــنهادى عمل نموده و بقيه وزارتخانه 
هاى كشور  از لحاظ پست ســازمانى  دچار كمبودنيرو هستند با توجه به طرح 
پيشــنهادى مطابق بخشنامه هاى دولت نيزمى توان بيان نمود كه هر وزارتخانه 
در بخش روابط عمومى نياز به 53 پســت سازمانى مى باشد .  نتيجه اينكه 93 
درصد از وزارتخانه هاى كشور دچار كمبود پست سازمانى درروابط عمومى هاى 

خودمى باشند.

هســتند شــامل وزارت نفت، آموزش و پرورش ، وزارت ورزش و 
جوانان ووزارت كشور مى باشد،  همچنين وزارت ارتباطات ، وزارت 
علوم و وزارت دادگســترى  با يك معاون كمترين معاون را دارا مى باشند. 
دراين راســتا 73.3 درصد از وزارتخانه ها با بيش از2 معاون  اداره مى شــوند،   
همچنين كليه ســازمان ها داراى يك مســئول دفتر  در قسمت روابط عمومى 
مى باشــند. و اين الزام داشتن حداقل يك پست مسئول دفترى در مراكز روابط 

عمومى  وزارتخانه هاى كشور وجود دارد .

نمودارتوزيع فراوانى معاونين به تفكيك روابط عمومى وزارتخانه

      ب)بخش دوم جداول آمارى مقايسه تطبيقى وضعيت ساختار تشكيالتى و 
نيروى انسانى موجود وزارتخانه ها با طرح هاى پيشنهادى جامع

نمودار فراوانى تعداد پست هاى گروه هاى
روابط عمومى در وزارتخانه ها

آزمون سئواالت تحقيق
1ـ آيا ســاختار تشــكيالتى فعلــى روابط عمومى 
هاى وزارتخانه ها درايران متناســب با  نيروى انسانى 

متخصص است؟
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جدول 15مقايسه بين ساختار تشكيالتى  روابط عمومى وزارتخانه ها در ايران با ساختار تشكيالتى پيشنهادى

هفت وظيفه ،شــاخه وگروه كارى  براى روابط عمومى هاى وزارتخانه ها در نظر 
گرفته شــده اســت كه مى توان به گرو ههاى ارتباطات الكترونيك ، پژوهش و 
افكارســنجى ، انتشــارات ، امور فرهنگى ، ارتباط با رسانه ها ، ارتباطات مردمى 
، تجهيز و پشــتبانى اشــاره نمود كه از بين وزارتخانه هاى مورد بررســى هيچ 
وزارتخانه اى بطور كامل داراى ســاختار تشكيالتى استاندارد نيستند كه بتواند 
تمام وظايف اساسى و ماموريت ها يش رامنطبق با ساختار تشكيالتى باشد بنابر 
اين مى توان با قطعيت بيان كردكه ساختار تشكيالتى فعلى روابط عمومى هاى 
وزارتخانه ها درايران منطبق وپاســخگوى ماموريت ها ووظايف اساسى آنها نمى 

باشد.
3ـ آيا درحال حاضر روابط عمومى هاى وزارتخانه ها درايران از يك ساختار 

تشكيالتى واحد واستاندارد بهر ه مند مى باشند؟
از بين 15 وزارتخانه مورد بررســى تنها روابط عمومــى 3 وزارتخانه داراى 
ســاختار تشكيالتى واحد و تاحدودى استاندارد مى باشند و بقيه وزارتخانه ها از 
نرم استاندارد داراى ســاختار ضعيف ترى مى باشند،  وزارت  جهاد كشاورزى ، 

با توجه به جدول مقايســه اى باالمــى توان بيان 
نمــود كه تنها يــك وزارتخانــه داراى تعــداد نيروى 
انسانى متخصص كافى مى باشــد و فقط 6.6 درصد از 
وزارتخانه ها دارارى نيروى متخصص كافى مى باشــند 
و بقيه درمقايســه با تشكيالت اســتاندارد و پيشنهادى 
داراى نيروى متخصص كافى نمى باشــند 93.3 درصد 
از وزارتخانــه هاى كشــور داراى نيروى انســانى كافى 
نمى باشــند . بنابراين  مى توان بيان نمود كه ســاختار 
تشكيالتى فعلى روابط عمومى هاى وزارتخانه ها درايران 

متناسب با  نيروى انسانى متخصص نمى باشد.
2ـ آيا ساختار تشكيالتى فعلى روابط عمومى هاى 
وزارتخانه ها درايران منطبق وپاســخگوى ماموريت ها 

ووظايف اساسى آنها مى باشد؟
با توجه به ساختار تشكيالتى پيشنهادى و استاندارد  

تعداد وزارتخانه
گروهمعاوناداره

تبليغات
گروه 

ارتباط با 
رسانه

اطالع رسانى 
الكترونيك

گروه 
برنامه   ريزى 

ارتباط 
مردمى

سمعى
و

 بصرى
اموربين       المللانتشاراتپشتيبانى 

بايگانى

1-1-11--2162ارتباطات 
--------2178وزارت علوم
---8-28-8-42وزارت ارشاد

-----5268694وزارت بهداشت 
------7-32107تعاون، كار و رفاه 

1-13441110-72810وزارت جهادكشاورزى 
--35--3-8327وزارت نفت 
441-----4255وزارت نيرو 

--44234-83911آموزش پرورش
1--3--8-3336ورزش و جوانان 

1---1---1133دادگسترى
1----44-3297صنعت، معدن و تجارت

--1-1-3-4239اقتصادودارايى
----32--4166وزارت مسكن و شهرسازى

51---41-5349وزارت كشور
6330861066572911282597جمع

--67-721010695ساختارپيشنهادى
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مطابق طرح پيشــنهادى بر اســاس بخشنامه هاى 
دولــت تعداد گروه و يا اداره هايى كه هر وزارتخانه بايد 
داشته باشــد برابر با 9 مورد مى باشــد كه گروه ها به 
ســه مديريت تقسيم شــده اند مديريت برنامه ريزى و 
مطالعات افكار عمومى  ، مديريت ارتباطات رسانه اى و 
مديريت امور فرهنگى،لذا براساس جداول آمارى  حدود 
7 درصد از وزارتخانه هاى يك گروه و حدود 13.3 درصد 
از وزارتخانه داراى 2 گروه و 20 درصد از وزارتخانه هاى 
داراى 3 گــروه و 27 درصــد از وزارتخانــه ها داراى 4 
گروه مى باشــند . همانطور كه مشاهده مى كنيم تنها 
3 وزارتخانه مطابق طرح پيشــنهادى داراى  گروه هاى 
سازمانى مى باشند وآن وزارت جهاد كشاورزى و وزارت 

نفت و وزارت ورزش و جوانان هستند. 
8  ـ بيشــترين تعــدادادرات وگروههــا مربــوط به 

كداميك از روابط عمومى وزارتخانه ها مى باشد؟
در بررســى ساختارى روابط عمومى وزارتخانه هاى 
كشــور، دو وزارتخانه  نفت ،آمــوزش وپرورش و جهاد 
كشاورزى با بيشترين تعداد  7 اداره دررديف  وزارتخانه  
هايى است كه داراى بيشترين اداره وگروه مى باشند،  

9ـ كمترين تعدادادرات وگروهها مربوط به كداميك 
از روابط عمومى وزارتخانه ها مى باشد؟

در بررســى ساختارى روابط عمومى وزارتخانه هاى 
كشور، وزارت دادگســترى با يك اداره وگروه وزارتخانه 

اى است كه داراى كمترين اداره مى باشد  .
10ـ ساختارتشــكيالتى كداميك از روابط عمومى 
وزارتخانه ها به ساختار تشــكيالتى جامع وپيشنهادى 

تحقيق نزديك تر است؟
در بررســى ســاختارى روابط عمومــى وزارتخانه 
ها،ازلحاظ تعدادادارات وگروهها،پســت هاى ســازمانى 
ونيروى انسانى موجود تنهاسه وزارتخانه  نفت ،آموزش 
وپرورش و جهاد كشــاورزى با بيشترين تعداد  7 اداره 
دررديف  وزارتخانه  هايى است كه داراى بيشترين اداره 
مى باشند و از لحاظ ساختار ادارى ونيروى انسانى كامل 
تر بوده وبه ساختار تشكيالتى جامع وپيشنهادى تحقيق 

نزديك تر است.

نتايج تحقيق
1ـ در بررســى ســاختارى وزارتخانه هاى كشور 
وزارت دادگســترى با يك اداره وزارتخانه اى است كه 
داراى كمترين اداره مى باشــد و وزارت نفت و آموزش 

وزارت نفت  و وزارت  آموزش و پرورش از لحاظ ساختارى داراى  
هفت و يا بيشــتر اداره مى باشند در صورتيكه بقيه وزارتخانه ها از 
لحاظ ادارى دارى ساختار ضعيف ترى مى باشند و كمتر از 7 اداره دارند .

4ـ آيــا روابط عمومى هــاى وزارتخانه ها درايران نيازمند يك ســاختار 
تشكيالتى واحدواستاندارد مى باشند؟

با توجه به جدول مقايسه اى بين ساختار تشكيالتى روابط عمومى وزارتخانه 
ها و ســاختار تشكيالتى پيشــنهادى به اين نتيجه مى رسيم كه روابط عمومى 
وزارتخانه هاى كشــور از لحاظ تشكيالتى بسيار متفاوت  هستند  دو وزارتخانه 
داراى دواداره  مى باشــند و 3 وزارتخانه داراى 3 اداره هســتند و 4 وزارتخانه 
از لحاظ تشــكيالتى داراى 4 اداره مى باشــند و دو وزارتخانه داراى 5 اداره مى 
باشــند همانگونه كه مالحظــه مى كنيم فقط يك  وزارتخانــه داراى 7 اداره و 
منطبق با وظايف و ماموريت هاى خود داراى تشكيالت منظم مى باشند بنابراين 
الزام استانداردسازى و يكسان سازى تشكيالت روابط عمومى وزارتخانه ها منطبق 
با وظايف و ماموريت ها يكى از الزامات مى باشــد و دو وزارتخانه بيشتر از هفت 

اداره دارا مى باشند.
5ـ كامل ترين ســاختار تشــكيالتى روابط عمومى مربوط بــه كداميك از 

وزارتخانه ها مى باشد؟
ســاختارى  بررســى  در 
وزارتخانه هــاى كشــور وزارت 
اداره  يــك  بــا  دادگســترى 
وزارتخانه اى اســت كــه داراى 
كمترين اداره مى باشد و وزارت 
نفت، آموزش و پرورش و وزارت 
جهاد كشــاورزى با بيشــترين 
رديــف   در  اداره   7 تعــداد 
وزارتخانه هايى اســت كه داراى 
از  و  مى باشند  اداره  بيشــترين 
كامل تر  ادارى  ســاختار  لحاظ 

مى باشند. 
6ـ بيشــترين تعدادنيروى انسانى(پست كارشناس روابط عمومى) مربوط به 

كداميك از وزارتخانه ها مى باشد؟
بيشترين فراوانى پست ســازمانى نيروى انسانى در روابط عمومى را وزارت 
جهاد كشــاورزى با تعداد 63 پست ســازمانى در اختيار دارد و بعد از آن وزات 
آموزش و پرورش با40 پست و بهداشت با 35 پست در مراتب بعدى قرار دارند. 
مطابق طرح پيشنهادى 54 پست سازمانى در نظر گرفته شده است  كه در قالب 
دو معاون و ســه مديريت و نه گروه تقيسم بندى شده اند، بنابراين فقط وزارت 
جهاد كشــاورزى است كه مطابق طرح پيشــنهادى عمل نموده و مابقى روابط 

عمومى وزارتخانه هاى كشور  از لحاظ پست سازمانى  دچار كمبود هستند .
7ـ كداميــك از روابط عمومى هاى وزارتخانه ها مطابق طرح پيشــنهادى 

جامع داراى گروه وادرات سازمانى هستند؟ 

الزام استانداردسازى و 
يكسان سازى تشكيالت روابط عمومى 

وزارتخانه ها منطبق با وظايف و 
ماموريت ها يكى از الزامات مى باشد.
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و معدن وزارت مسكن و شهر ســازى و وزارت كشور مى باشند 
.بنابراين بيش از53 درصد از وزارتخانه هاى كشــور داراى گروه 

ارتباط مردمى مى باشــندو  نيمى ديگر اين گــروه را در روابط عمومى 
پيش بينى نكرده اند.

7ـ روابط عمومى 6 وزارتخانه داراى گروه ســمعى بصرى هســتند كه مى 
توان از وزارتخانه هاى ارتباطات ،  جهاد كشــاورزى ، آموزش پرورش ، اقتصاد 
ودارايى و وزارت راه و شــهر ســازى و وزارت دادگسترى نام برد . شايان ذكر 
اســت كه وزارت جهاد كشاورزى 4 پست ســازمانى  دارند و وزارت آموزش و 

پرورش و وزات مســكن وشهرسازى داراى  دو پست سازمانى مى باشند.
8 ـ بــا توجــه به جدول مقايســه اى مى تــوان بيان نمود كــه تنها يك 
وزارتخانــه داراى تعــداد نيروى انســانى متخصص كافى مى باشــند و فقط 
6.6 درصــد از وزارتخانه ها دارارى نيروى متخصص كافى مى باشــند و بقيه 
درمقايســه با تشكيالت استاندارد و پيشــنهادى داراى نيروى متخصص كافى 
نمى باشــنددراين راســتا 93.3 درصد از وزارتخانه هاى كشور نيروى انسانى 
كافى ندارند . بنابراين  مى توان بيان نمود كه ســاختار تشكيالتى فعلى روابط 
عمومى هاى وزارتخانه ها درايران متناســب با  نيروى انســانى متخصص نمى 

باشد.
وزارتخانه  بيــن 15  از  9ـ 
مــورد بررســى تنهــا روابط 
عمومــى 3 وزارتخانــه داراى 
ســاختار تشــكيالتى واحد و 
اســتاندارد مى باشــند و بقيه 
وزارتخانه ها از نرم اســتاندارد 
داراى ساختار ضعيف ترى مى 
جهاد كشاورزى،  وزارت  باشند 
وزارت نفــت و وزارت آموزش 
و پرورش از لحاظ ســاختارى 
داراى  هفت و يا بيشــتر اداره 
مى باشــند در صورتيكه بقيه 

وزارتخانه ها از لحاظ ادارى دارى ســاختار ضعيف ترى مى باشند و كمتر از 7 
اداره دارند.

10ـ اصالح ســاختار تشــكيالتى وزارتخانه مطابق ســاختار تشــكيالتى 
پيشــنهادى يكى از الزامات روابط عمومى وزارتخانه هاى كشور در جهت انجام 
مامورت ها و وظايف محوله مانند ارتباطات الكترونيك، پژوهش و افكارسنجى، 
انتشــارات، امور فرهنگــى، ارتباط با رســانه ها، ارتباطات مردمــى، تجهيز و 

مى باشد. پشتبانى 

پيشنهادات
براســاس نتايج و رهيافت هاى حاصل از تحقيق مى توان پيشنهاداتى به 

شرح زير ارائه كرد.

پرورش با بيشــترين تعداد  8 اداره دررديف  وزارتخانه  
هايى است كه داراى بيشــترين اداره مى باشند،  بعد 
از وزارت آمــوزش و پــرورش  و وزارت نفت مى توان 
به  وزارت جهاد كشــاورزى با 7 اداره  و وزارت ارشاد 
با 6 اداره اشــاره و از لحاظ ساختار ادارى كامل تر مى 
باشــند . بطور كلى مى توان بيان نمود كه  20 درصد 
از وزارتخانه هاى كشور  از لحاظ ساختار ادارى داراى 

تشكيالت نسبتا كاملى هستند.
2ـ تعداد معاونين روابط عمومى هاى  وزارتخانه هاى 
كشــور بين 1 تا 3   نفر مى باشــد. وزارتخانه هايى كه 
داراى بيشــترين معاونين هستند شامل وزارت آموزش 
و پــرورش، وزارت ورزش و جوانــان و وزارت كشــور 
مى باشــد و وزارت ارتباطــات و وزارت علوم و وزارت 
دادگســترى بــا يك معــاون كمترين معــاون را دارا 
مى باشد. دراين راستا 27 درصد از وزارتخانه ها با بيش 

از 2 معاون اداره مى شوند.
3ـ در گروه تبليغات و نمايشــگاه ها وزارت تعاون 
با بيشترين پســت سازمانى 11.5درصد ازكل در صدر 
وزارتخانه ها قــرار دارد و وزارت نفت  داراى كمترين 
پســت ســازمانى دراين گــروه مى باشــد، فقط يك 
وزارتخانه داراى 10 پســت سازمانى در گروه تبليغات 
مى باشــند .حدود 93 درصد از سازمانها از  10 پست 
ســازمانى  كمتر مى باشــند  و وزارت علوم با 7 پست  
و وزارت جهادكشــاورزى با 8 پست سازمانى و وزارت 

صنعت و معدن داراى  9 پست سازمانى مى باشند.
4ـ وزارت آمــوزش و پرورش  با تعداد 11 پســت 
ســازمانى در گروه اطالع رســانى و ارتباط با رسانه ها 
داراى بيشــترين پســت سازمانى مى باشــند ووزارت 
ارتباطات  با داشتن 2 نيرو كمترين پست سازمانى در  

اين گروه رادارا  مى باشد .
5ـ وزارتخانــه هايى كه داراى گــروه برنامه ريزى  
مى باشــند شــامل وزارت ارشــاد ، وزارت بهداشت ، 
وزارت تعــاون و كارو رفاه ، وزارت جهاد كشــاورزى ، 
وزارت نفت مى باشــند . از 15 وزارتخانه اى كه روابط 
عمومى آنها بررســى گرديد حدود 10 وزارتخانه داراى 

گروه برنامه ريزى مى باشند.
6 ـ روابــط عمومــى 8  وزارتخانــه داراى گــروه 
ارتباطات مردمى هســتند كه اين وزارتخانه ها شامل 
ارتباطات ، وزارت ارشاد ، وزارت بهداشت وزارت جهاد 
كشــاورزى ، وزارت آموزش و پــرورش ،وزارت صنعت 

متوليان روابط عمومى در 
كشور شامل شوراى اطالع رسانى 
دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى با همكارى معاونت راهبردى و 
برنامه ريزى رياست محترم جمهورى 

الزم است بازنگرى در ساختار تشكيالتى 
وزارتخانه ها به عمل آورده و نسبت 

به اصالح و استانداردكردن ساختار 
تشكيالتى اقدام نمايند.
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6. فرهنگى (على اكبر)- (1373)- مبانى ارتباطات 
انسانى- انتشارات موسسه تهران تايمز

7. سفيدى (هوشمند) ـ (1377 )- بررسى مسائل 
ساختارى روابط عمومى ها - فصلنامه تحقيقات روابط 

عمومى  شماره 1
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10. ضيايــى پرور (حميــد) ـ ( 1388)- رويكرد 
بررســى وضعيــت اســتفاده وزارتخانه هــاى ايران از 
تكنولوژى هــاى كاربردى روابط عمومــى الكترونيك 
و ارايه يك مدل بومى مناســب-  پايــان نامه  مقطع 
دكتــراى تخصصى علوم ارتباطات اجتماعى دانشــگاه 

آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران 
(وينســنت)-  وهزلتــون  (بوتــان)  كارل   .11
ترجمــه  عمومــى،  روابــط  هــاى  (1378)-نظريــه 
دكترعليرضــا دهقــان، انتشــارات مركــز مطالعات و 

تحقيقات رسانه ها 
12. كاكا سلطانى (مهرشاد) ـ نقش و اهميت روابط 

عمومى در مدل هاى كيفيت و تعالى -سايت شارا
13. ميرســعيد قاضى(على) ـ (1370) ـ تئورى و 
عمل در روابط عمومى وارتباطات- انتشارات مبتكران 

ـ چاپ اول
 14. ميرســعيد قاضى(علــى) و خاموشى(ســيد 
انتشارات  عمومى-  روابط  محمود)- (1376)-درسنامه 

مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها
15. ويلكاكس(دنيــس  ال) و همكاران ـ (1390)- 
روابــط عمومى نقــش، فرايند و اســتراتژى ـ ترجمه 
سيدمحمد اعرابى و داود ايزدى انتشارات پژوهش هاى 

فرهنگى- چاپ دوم
16. سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران

www.flatworldknowledge.com .17
www.researchgate.net .18

www.wikipedia.org .19

1ـ متوليان روابط عمومى در كشور شامل شوراى اطالع رسانى 
دولــت و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى با همــكارى معاونت 
راهبردى و برنامه ريزى رياســت محترم جمهورى الزم است بازنگرى در 
ساختار تشــكيالتى وزارتخانه ها براساس نتايج تحقيق مذكور به عمل آورده و 
نســبت به اصالح و استانداردكردن ســاختار تشكيالتى با توجه به دو مدل ارائه 
شــده درتحقيق شامل ساختار پيشنهادى تشــكيالتى روابط عمومى ها براساس 
آخريــن آيين نامه دولت كه روابط عمومى هــا را به مركز تبديل كرد و همچنين 
ساختار تشكيالتى حرفه اى و استاندارد كه خارج از اين چارچوب به عنوان طرح 

جامع و حرفه اى ديده شده است اقدام نمايند.
2ـ الزم است نســبت به جذب و به كارگيرى نيروهاى متخصص ارتباطات 
و روابط عمومى متناســب با ســاختار تشــكيالتى جديد بــراى روابط عمومى 
وزارتخانه ها اقدام وهمچنين نسبت به برگزارى دوره هاى آموزشى ضمن خدمت 
بــراى كاركنان فعلــى روابط عمومى ها بويژه در حــوزه ارتباطات الكترونيك و 

نرم افزارهاى ارتباطى اقدام گردد.
3ـ در تشكيالت وساختار جامع براى روابط عمومى هاى كشور پيشنهادمى 
شــود تعداد 9 اداره شامل  ( گروه برنامه ريزى  ، گروه پژوهش و افكار سنجى ، 
گروه ارتباطات مردمى ، گروه ارتباط با رســانه ها ، گروه ارتباطات الكترونيك  ، 
گروه انتشارات ، گروه فرهنگى  و تبليغات، گروه سمعى و بصرى وگروه تجهيز و 

توسعه و پشتيبانى  پيش بينى شود.
4ـ باتوجه به اينكه معموال ضمانت اجرايى بخشنامه هاى ابالغى به وزارتخانه 
ها از اهميت به سزايى برخوردار است الزم است نسبت به پيگيرى براى  اجرايى 

شدن چنين آيين نامه هاى اقدام الزم به عمل آيد.
5ـ با توجه به توســعه روش هاى نوين ارتباطى و الكترونيكى شامل شبكه 
هاى اجتماعى و شــبكه هاى موبايلى و اطالع رسانى و اطالع يابى از اين طريق 
و توســعه تعامل روابط عمومى هــاى وزارتخانه ها با مخاطبان گســترده خود 
الزم اســت روابط عمومى ها  نســبت به پيش بينى ادارات و گرو هاى ويژه اين 
مسئوليت در تشــكيالت ســازمانى خود و تامين امكانات  نرم افزارى و سخت 

افزارى ارتباطات الكترونيكى اقدام نمايند.
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ارتباطات سابق 
2. ازكيا(مصطفى)-دريــان آســتانه(عليرضا)ـ 1393روش هاى كاربردى 

كيهان تحقيق-انتشارات 
3. اليور (ساندر)-(1391)- استراتژى روابط عمومى- ترجمه دكتر اعرابى 

ومرجان فياضى ـ انتشارات ثانيه
4. خجســته نيا( محمد) ـ (پاييز1377) - مشــكالت ســاختارى روابط 

عمومى ايران - فصلنامه هنرهشتم 
5. دادگران (ســيدمحمد)- (1392)- مبانى ارتباطات جمعى- انتشارات 

فيروزه ـ چاپ نوزدهم
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آن كس كه به اسـتقبال آينـده مـى رود بصيـرترين اسـت
و آن كس به آينده پشت مى كند سرانجام سرگردان مى ماند. امــام عـلى (ع)

مقدمه
"پيش بينــى" و "مطالعــات آينده" يــك اصطالح كلى بــراى تمام روش 
هايى اســت كه مى تواند مورد اســتفاده براى ترويج تفكر استراتژيك در مورد 

موضوعات مربوط به روندهاى اجتماعى، اقتصادى و سياســى قرار گيرد.
در ســال هاى اخير بسيارى از ســازمان ها و شركت هاى بزرگ براى يك 
برنامه ريزى اســتراتژيك قدرتمند از براى آينده آماده مى شــوند. پروژه هاى 
زيادى در كشورهاى مختلف در اين زمينه انجام شده است. در برخى كشورها 
شــوراهاى مختلفى با مســئوليت فعاليت هاى پيش بينى تشكيل شده است و 
تعداد گروه هاى تحقيقاتى درگير در اين فرآيند مرتب در حال افزايش اســت، 

امــا در حوزه روابط عمومى، آينده پژوهى هنوز جايگاه چندانى ندارد.
بــا اين حال آينــده روابط عمومى و تقويت جايــگاه آن نيازمند تحقيقات 
فشــرده در مورد پيش بينى و ســاير زمينه هاى مرتبط است كه مى تواند به 
ارايه دانش جديد و يك راه مناســب كارامد براى دستيابى به جايگاه شايسته 
روابــط عمومى و حفظ قدرت آن در معادالت اجتماعى، اقتصادى و سياســى 

بينجامد.

تعريف روابط عمومى آينده گرا
بســيارى از ســازمان ها و جوامع آينده گرا هميشه آينده را به عنوان يك 

"مكان امن" براى افراد با ديدگاه هاى مختلف مى دانند. 
"پيش بينى" يكى از ابزارهاى مهم متخصصان روابط عمومى براى همكارى 

و توسعه استراتژى تعامل، رقابت و توسعه است. 
پيــش بينى يك موتور براى درگير شــدن متخصصــان روابط عمومى در 
مكالمه سريع در مورد مســايل آينده، با استفاده از ايده هاى سازنده، تعامل و 

تشويق مشاركت است. 
در واقــع روابط عمومــى آينده گرا به پيش بينى و مطالعــة آينده  بديهى، 
محتمــل، امكانپذير، اقدام پذير و دســت يافتنى مى پــردازد. روابط عمومى 
آينده گرا ضمن درس گرفتن از تاريخ و گذشــته بــه مطالعه آينده مى پردازد و 

احتمــال رويدادها و روندهاى آينده و فردا را نيز تعيين و تبيين مى كند. 
همچنيــن در حوزه روابط عمومى آينده گرا، تحليل راهبردى و پيش بينى 
خطرهــا و فرصت هايى كه در آينده امكان مواجهــه با آن وجود دارد ضرورى 

است.

چكيده:
روابط عمومى و آينده گرايى، مقوله هاى 

مجزا و در عين حال پيوسته اى براى مطالعه 
و بررسى هستند و هر يك داراى مدل ها و 

فرآيندهاى خاص خود مى باشند. 
اين مقاله به ارايه زيرساختى براى 

كاركرد روابط عمومى و نقشى مى پردازد 
كه متخصصان روابط عمومى مى توانند 

در فعاليت هاى پيش بينى و آينده 
گرايانه ايفا نمايند. همچنين اين مقاله 
به طرح و معرفى اوليه نظريه"روابط 
عمومى آينده گرا" مى پردازد و ضمن 

توجه ويژه به برنامه ريزى و پيش بينى 
استراتژيك، چالش ها و معضالت مربوط 

به زمينه هايى مانند اعتمادسازى، 
مسئوليت اجتماعى، رهبرى روشنفكرانه، 

مردم ساالرى دينى و به طور كلى شهرت 
و اعتبار روابط عمومى را مورد واكاوى و 

تاكيد مجدد قرار مى دهد.
 اين مقاله زيرساخت هاى نظرى را در 

زمينه "روابط عمومى آينده گرا" فراهم 
مى كند.

واژگان كليدى: 
روابط عمومى، آينده گرايى، 

روابط عمومى آينده گرا 

مهدى باقريان
مديرعامل موسسه كارگزار روابط عمومى

روابط عمومى آينده گرا؛
مبانى و چشم انداز
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تضمين اهميت جايگاه روابط عمومى در جهت درك و 
تحقق نيازهاى ذينفعان مى باشند. 

روابط عمومى آينده گرا بر اصول اساسى زير تمركز دارد:
1. آموزش: اســتفاده از يك برنامه آموزشــى منسجم از ويژگى هاى اصلى 
روابط عمومى آينده گراســت؛ چراكه بــا توجه به تغييــرات جديد در علوم و 
فناورى همواره نياز به كســب مهارت هاى خاص و جديد وجود دارد. آموزش و 
يادگيرى باعث افزايش خالقيت و توانايى متخصصان روابط عمومى مى شــود و 

درك آنها را براى انجام كارها و امور افزايش مى دهد.
از اينــرو در روابط عمومى آينده گرا اهميت يادگيــرى و آموزش در همه 
سازمان ها و شركت ها به اشتراك گذاشته مى شود و طبيعتا اين امر به عملكرد 

بهتر شاغالن روابط عمومى در آينده نيز كمك مى كند.
2. پژوهــش: پژوهش يــك فرآيند گام به گام بــراى جمع آورى اطالعات 
و تجزيــه و تحليــل آن به منظــور برنامه ريزى و افزايــش درك متخصصان 

روابط عمومى از موضوعات اساسى است.
پژوهش ســهم بسزايى در توليد و افزايش دانش دارد و بر اساس نتايج آن، 
طراحى برنامه هــاى جديد و كاربردى امكان پذير مى شــود. در روابط عمومى 

آينده گرا بدون پژوهش، برنامه ريزى امكان پذير نيست. 
متخصصان روابط عمومى براى برنامه ريزى و پاســخ درست به سوال هاى 

موجود بايد به حوزه پژوهش عنايت جدى داشته باشند. 
3. برنامه ريــزى: برنامه ريــزى را مجموعــه اى از اقدامــات در نظر گرفته 

شــده براى رســيدن به يك هدف خاص و قابل درك 
تعريف كرده انــد. در واقع برنامه ريزى بهترين راه براى 
انجام دادن هر كارى است كه در نظر داريد انجام دهيد 
امــا در روابط عمومــى اين وضع تا حــدودى متفاوت 
اســت و يك ميدان تخصصى ويژه بــراى متخصصان 

روابط عمومى به حساب مى آيد.
با اين حال، برنامه ريزى در روابط عمومى آينده گرا، 
موثر و روشمند و هوشــمندانه است بويژه هنگامى كه 
بحث برنامه ريزى اســتراتژيكى مطرح باشد كه شامل 
چارچوب، اهداف بلندمــدت، فرآيند و عمليات خاص 
در يك زمان نامحدود مى شــود. البته اگر برنامه ريزى 
تاكتيكى مدنظر باشــد وضع تا حدودى تغيير مى كند 
كه اغلب بر يك دوره زمانى خاص متمركز است مانند 

يك برنامه دوساله و غيره.
آينده نگر  روابط عمومى  متخصصــان  اينكه  نتيجه 
بايد با برنامه ريزى مناسب و دقيق تر نسبت به ساخت 
روابط عمومى بسيار  عالى براى حفظ يك تصوير عمومى 

حرفه اى و مثبت تالش مضاعف كنند.

در يــك "روابــط عمومى آينــده گرا"، متخصصــان روابط 
عمومــى نيازمند به آموزش، پژوهش، برنامه ريزى اســتراتژيك، 
يكپارچه ســازى، كار تيمى، اعتمادسازى و گرفتن مسئوليت بيشتر براى 

شكل شماره 1: (باقريان، 1394)

اصول روابط عمومى
آينده گرا

آموزش

پژوهش اخالق گرايى

برنامه ريزى حرفه اى گرايى

يكپارچه سازى اعتمادسازى

مسئوليت پذيرى اجتماعى خالقيت و نوآورى

 اصول روابط عمومى آينده گرا
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| درستكارى و صداقت
| روحيه پاسخگويى

| نزاكت و احترام به ديگران
| اعتماد و تعهد حرفه اى

8. اعتمادســازى: در روابط عمومى در موارد بسيار زيادى از واژه "اعتماد" 
سوء استفاده شده است و متاسفانه كار به جايى رسيده كه در روابط اجتماعى 
و اقتصادى و سياســى به يكديگر كمتر اعتماد مى كنيم. در حال حاضر بحران 
اعتماد كه يك بحران جهانى اســت دامنگير شــركت ها و سازمان ها هم شده 

اســت به طورى كه عواطف و روابط انسانى را تحت تاثير قرار داده است. 
در روابط عمومى آينده گرا، اعتماد متقابل مجددا بايد بازســازى شــود و 
شايد بتوان قاطعانه گفت كه بسيارى از مشكالت و معضالت الينحل در عرصه 
هاى مختلف ريشه در سوء تفاهم و بى اعتمادى در روابط بين دولت ها و ملت 

ها در مرزهاى ملى و بين المللى داشته باشد. 
9. خالقيت، نوآورى و تمايز: در فعاليت هاى آينده گرايانه در حوزه روابط 
عمومى، خالقيت بخشى از زندگى است و اگر نوآورى نباشد به وضعيتى دچار 

مى شويم كه فعال دچار آن هستيم. 
ذات روابط عمومى در پويايى و پرش است. خالقيت و نوآورى مانند انجام 

هر كارى ديگر بايد به يك عادت ناخودآگاه تبديل شود. 
همچنيــن متمايز بــودن، نيازمند كارهاى متمايــز و مديران آينده گراى 
متمايز اســت. براى افزايش ظرفيت خالقيت بيشتر در روابط عمومى سازمان 
هــا و ايجاد تمايز در برنامه هــا و فعاليت ها به آزادكاران خالق زيادى محتاج 
هستيم نه مديرانى كه در تسلسل كارهاى گل روزانه سازمان (روزمره) گرفتار 

شده اند و به آينده توجهى ندارند.
با اين تفاســير، در حوزه روابط عمومى آينده گــرا بايد مدت زمانى را به 
درك نوآورى هــا و افكار خــالق اختصاص داد و به ايــن موضوع فكر كرد كه 
چگونه مى توان با گام نهادن به وادى خالقيت به انديشــه خالق جامعه بهبود 

بخشيد؟
در اين حوزه، موارد زيادى وجود دارد كه مى توان بواســطه خلق، نشر و 
انتقــال ايده ها؛ قابليت هاى جديدى توليد كرد. ارزش افزوده، نتيجه مســتقيم 
خالقيت اســت و اين تعريفى است كه امروز از روابط عمومى ارايه شده است. 
روابــط عمومى يعنى توليد ارزش افزوده و چيزى كه بواســطه آن تغييرات در 
حوزه روابط عمومى و حوزه هاى ديگرى كه روابط عمومى در آن نقش آفرينى 

مى كند محسوس و قابل لمس است.

الگوى روابط عمومى آينده گرا
الگوى روابط عمومى آينده گرا داراى خصوصيات زير است:

- زبان مشترك 
- صداى مشترك

- شبكه اجتماعى واحد
- ابزارها و فنون در قالب روابط عمومى يكپارچه

 4. يكپارچه سازى: پذيرش نظام مديريت يكپارچه 
روابط عمومى يك تصميم راهبردى براى هر ســازمان 
آينده نگر اســت و طراحى و اجراى آن در جهت درك 
و برآورده ســاختن خواسته هاى مخاطبان ضرورتى تام 

دارد.
روابط عمومى هــا در حال حاضــر نيازمند اجراى 
برنامــه هاى يكپارچه با اســتفاده از تمامى ظرفيت ها، 
ابزارها و تكنيك هاى در اختيار هستند تا نيل به هدف 
مشــترك را يك صــدا و در قالب يك پيام و حتى يك 
رنگ (هويت بصرى)، ســمت و سوى واحدى بخشند و 
براى آن كه بر ذهن و افكار جامعه اى كه دســتخوش 
انواع پيام هاســت اثرگذار باشــند، گريــزى از حركت 
بســوى روابط عمومــى يكپارچه با چاشــنى خالقيت، 

اعتماد و شفافيت نخواهند داشت. 
5. مسئوليت اجتماعى: تعهدى است كه شركت ها 
نســبت به جامعــه و مردم دارند و بــه هيچ وجه قابل 
گذشت هم نيست. اما سوال اين است كه آيا شركت ها 
به تعهدات خــود در قالب مســئوليت اجتماعى عمل 

مى كنند؟ البته پاسخ آن تا حدود زيادى منفى است.
در رويكــرد روابط عمومى آينده گــرا همه مديران 
اجرايــى بر اين نكته تاكيد دارند كه ســازمان ها براى 
ماندگارى خود بايد به انتظارات و خواســت هاى مردم 
توجه كننــد و بدانند مســئوليت اجتماعى صرفا يك 
مفهوم ســازمانى نيســت بلكه ادامه حيات سازمان به 

آن بستگى دارد.
6. اخالق: اساس فعاليت هاى روابط عمومى مبتنى 
بر اخالق، صداقت و درستى است. در واقع شهرت حرفه 
ما بســته به رفتارهاى اخالقى ما دارد. به همين دليل 
روابط عمومى آينده گرا نياز به ســرمايه گذارى بيشــتر 
در حوزه اخــالق و رفتارهاى اخالقى دارد. متخصصان 
روابط عمومى بايد فراتر از يكسرى معيارهاى ظاهرى و 
فريب دهنده حركت كنند. اين همكارى راهى است كه 

مربوط به آينده است.
7. حرفــه اى گرايى: حرفــه اى يك صفت با ارزش 
براى كارگزاران روابط عمومى آينده گراســت. يك فرد 
حرفه اى داراى برنامه و هدف روشن، دانش تخصصى و 
آمادگى علمى است. يك شاغل حرفه اى روابط عمومى 

بايد داراى ويژگى ها و مشخصات زير باشد:
| دانش تخصصى

| شايستگى
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- شفاف سازى برنامه ها، فعاليت ها و گزينه هاى 
آينده محور

 اين الگو بــه عنوان يك روش اجرايى براى روابط 
عمومى آينده گرا ديده مى شــود؛ روابط عمومى اى كه 
بايد براى آينده برنامه داشته باشد و به جامعه از طريق 
درگير شــدن در مكالمات مربوط به مســايل آينده و 
ارايه ايده هاى سازنده براى شكل دادن يك آينده پويا 

و سازنده كمك نمايد.

- خرد و تعهد جمعى 
-  مشاركت در هدف گذارى

- كاهش جانبدارى ها، ســوگيرى ها و دخالت سليقه ها
- تحليــل راهبردى و پيش بينى خطرها و فرصت ها

- خلق فضاهاى متحول ساز
- طراحى محصوالت و خدمات جديد

- ايجاد فضاهاى رقابتى جديد(ايجاد تمايز)
- دورانديشى فعاالنه

 - اطمينان بخشى از رشد و توسعه مستمر 

شكل شماره 2: (باقريان، 1394)

آينده گرايى 
روابط عمومى

زبان مشترك تحليل راهبردى

صداى مشترك ايجاد فضاهاى متحول ساز

شبكه اجتماعى واحد ارايه خدمات و محصوالت
موردنياز مشتريان

ابزارها و فنون ايجاد فضاهاى رقابتى

خرد و تعهد جمعى دور انديشى

مشاركت پذيرى اطمينان بخشى

كاهش جانبدارى شفاف سازى

روابط عمومى آينده گرا و ساخت چشم انداز بلندمدت
تصميــم گيــرى اســتراتژيك مهمترين هدف بــراى پيشــبرد حرفه اى 
روابط عمومى آينده گرا است. تنها برنامه ريزى راهبردى و استراتژيك است كه 
مى تواند ســازمانى را به مقصود خود رهنمون سازد. به همين دليل "براى آنكه 
سازمان بداند به كجا خواهد رفت بايد بداند اكنون دقيقاً كجا قرار گرفته است. 
پس از آن بايد آنچه مى خواهد باشــد را به درســتى تعريــف كرده و چگونگى 

رسيدن به آن جايگاه را مشخص كند." 

متخصصــان روابط عمومى مى بايســتى برنامه ها 
و استراتژى هاى خود را بر اســاس احتماال موثر و كارا 
بودن در شرايط ســخت در آينده طراحى كنند چون 
ايــن آينده همانگونه كه مى تواند حيات يك ســازمان 
پويــا را تضمين كند مى تواند شــيرازه يك ســازمان 

بى برنامه را از هم بپاشد.
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تفاوت هاى فرهنگى به مخاطبان خود در سراســر جهان دســت 
يابند.

نتيجه گيرى 
برنامه ريزى اســتراتژيك مبتنى بر چالش كشيدن عقل متعارف است و با 
توليد ســناريوهاى مختلف قابل قبول به تحليل و ارزيابى چگونگى برنامه ها و 

فعاليت هاى اصلى در آينده مى پردازد.  
در حوزه روابط عمومى، وظيفه متخصصان "هنرهشــتم" شناســايى تعداد 
قابل توجهى از ســناريوهاى محتمل است، اما پياده سازى آن بزرگترين چالش 

بالقوه در نظريه "روابط عمومى آينده گرا" است. 
مزاياى انجام اين نوع از برنامه ريزى و تجزيه و تحليل اكتشــافى آينده نگر 
به معنى ايجاد فضاى بيشتر براى ايده هاى خالق و صداهاى مختلف است؛ اما 
يك ســرى از موانع براى اين رويكرد جهت غلبه بر "چالش بالقوه" وجود دارد.
بنابراين متخصصان روابط عمومى نياز به بررسى چگونگى غلبه بر "چالش 
بالقوه" دارند. در اصل، "پيش بينى استراتژيك" به عنوان يك ابزار بسيار مهم، 
فرايند توســعه سياست هاى آينده گرا را تسريع مى بخشد. اين به ما به عنوان 
تصميم گيرندگان و استراتژيســت هاى روابط عمومى براى كشــف و تحليل و 
ارزيابى اين كه آيا ما به طور موثر مى توانيم از نظريه "روابط عمومى آينده گرا" 

به منظور بهبود جامعه استفاده كنيم كمك مى كند.
نتيجه اينكه تعامل و درگير شــدن با بازيگران جديد و به عالوه طراحى 
انــواع جديدى از خدمــات و محصوالت نشــان مى دهد كــه واقعا چگونه 
مى توان موجوديت ســازمان/ شركت را با "پيش بينى استراتژيك" حفظ كرد 
و آينــده اى مثبت تر را براى مخاطبان و مشــتريان و به طور كلى جامعه به 

ارمغان آورد. 
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روابط عمومى آينده گرا و انقالب ديجيتال
در عصــر حاضر اگرچه فلســفه و ماهيت وجودى 
روابط عمومــى همچنــان از اصول اليتغيــرى پيروى 
مى كنــد كه از بدو پيدايش اين نهاد پابرجاســت و در 
هــر زمان و مكانى پايبندى بــه آن اصول بيانگر تعهد 
حرفه اى مجموعه دســت اندركاران "هنر هشتم" است 
امــا دگرگونى ها و رشــد فزاينــده ابزارها و روش هاى 
منبعــث از انقالب فناورى ارتباطــى و اطالعاتى باعث 
مى شــود براى تحقق اصول ماهــوى روابط عمومى و 
اهداف متعالى اين نهــاد، روش ها و تكنيك هاى مورد 
عمل مطابق با تغييرات و شرايط آينده باشد كه همواره 

بر بخش هاى مختلف جامعه تاثيرگذار بوده است. 
در جهان امروز كه تكثر رســانه هــا و دامنه نفوذ 
وســايل ارتباط جمعى به نحو شــگفت آورى تحوالت 
عميقى را حادث شــده است تا آن جا كه حتى تعاريف 
اوليه ارتبــاط جمعى را نيازمند تبيين و تفســيرهاى 
جديدى ســاخته است. مباحثى همچون روزنامه نگارى 
وجــود   ،(PR.02)دو روابط عمومــى  و  شــهروندى 
مخاطبان هوشــمند و دخيل در جريان اطالع رســانى 
مطرح اســت كه حركت روابط عمومى ها را در فضاى 

جديد با چالش هايى روبرو ساخته است. 
امــروز ديگــر حتى صحبــت از روابــط عمومى 
دوســويه نيســت بلكه روابط عمومى چند ســويه به 
عنــوان مولفه اى نو در بــازار مخاطبان بى شــمارى 
كــه خــود توليدكننده محتــوا شــده اند مطمح نظر 
قرار گرفته اســت؛ بحــث از روابط عمومــى يكپارچه 
در ميان اســت تا بــا حفظ اصول متعالــى مبتنى بر 
فلســفه وجودى روابط عمومى، به بهينه سازى مجدد 
و مستمر شــيوه هاى اطالع رســانى و اثربخشى نظام 

پرداخت. ارتباطى  مديريت 

روابط عمومى آينده گرا و فضاى كسب و كار
با توجه به تغييرات بازار جهانى، كارفرمايان به طور 
فزاينــده تالش مى كنند از طريــق ارتباطات حرفه اى 
و فرصت هــاى جديد ايجاد شــده توســط كانال هاى 
ديجيتال، فضاى كســب و كار را رونق و بهبود بخشند. 
رهبران جديد و آينده نگر روابط عمومى براى اينكه 
بتوانند بر فرآيند كســب و كار تاثير مثبت بگذارند بايد 
ديــدگاه جهانى خود را تقويت كرده تا بتوانند از طريق 
ارتباطــات حرفــه اى و موثر و احترام بــه ارزش ها و 



گزارش



كتاب سـال
روابط عمومئ1394

43 انجمن متخصصان روابط عمومى

عزيزى ادامه داد: با توجه بــه قوانين موجود،  اين طرح ادغامى 
غيرقانونى است و سازمان مديريت و برنامه ريزى مى بايستى هر چه 
ســريع تر با لغو اين طرح نه تنها از تنزل جايــگاه روابط عمومى ها 
جلوگيرى كند بلكه براى ارتقاى آن از نظرات اساتيد و خبرگان اين 

حوزه بهره ببرد.
رئيس فراكســيون ارتباطات و روابط عمومى مجلس شــوراى 
اسالمى در پايان خاطرنشان كرد: اســاتيد و مديران روابط عمومى 
مى توانند به ارائه طرح هاى مناســب به منظــور افزايش و ارتقاى 
ســطح روابط عمومى در دستگاه هاى زير مجموعه دولت اقدام كنند 
كه بدون شك اين موضوع ســبب افزايش رضايت مندى مردم و در 
نتيجه باال رفتن اعتماد عمومى به دستگاه هاى اجرايى كشور خواهد 

شد. 

     تقليل جايگاه روابط عمومى، 
كارى غيرحرفه اى

مهدى باقريان، 
رييس انجمن متخصصان 

روابط عمومى: 
متخصصان  انجمــن  رئيــس 
روابط عمومى در واكنش به تقليل 
جايگاه روابــط عمومى در بعضى 
سازمان هاى دولتى اعالم كرد: بى 
توجهى به واحدى مهم و تاثيرگذار با عنوان روابط عمومى مى تواند 
در روابط مردم و دولت اخالل ايجاد كند و كارى غير كارشناســى و 

غير حرفه اى است.
مهــدى باقريان افزود: بر اســاس ماهيت و ســاختار حرفه اى 
روابط عمومى الزم اســت اين علم، فن و تخصص به صورت واحدى 

اشاره:
يكى از اتفاقاتى كه در سال 94 در حوزه روابط عمومى ها رقم خورد و واكنش هاى بسيارى از سوى صاحب نظران، 

اساتيد وكارشناسان  روابط عمومى وارتباطات به دنبال داشت، ابالغ بخشنامه اى از سوى معاونت برنامه ريزى 
رياست جمهورى ووزارت كشور خطاب به استاندارى هاى سراسر كشور مبنى بر ادغام ادارات كل روابط عمومى 

استاندارى ها در حوزه مديريت استاندارى ها بود كه به نوعى جايگاه مستقل و سطح اداره كلى روابط عمومى در 
استاندارى ها را با تنزل روبه رو ساخت و عمال مديران روابط عمومى در استاندارى هاى هويت مستقل خود را از 

دست داده  و زيرمجموعه مديريت حوزه رياست قرار گرفتند،آنچه در پى مى آيد برخى از واكنش هاى رسانه اى  
به اين تصميم از سوى صاحب نظران در اين عرصه مى باشد. 

ديدگـاه مديـران، اسـاتيـد و كارشناسـان روابط عمومى

تنزل جايگاه روابط عمومى ها، فرجام يك تصميم؛ تهديدات و چالش ها 

      تنزل جايگاه روابط عمومى ،  
مصلحت نبوده

و كارى غيرقانونى 
دكتر عزيزى، 

رييس فراكسيون ارتباطات 
و روابط عمومى 

مجلس شوراى اسالمى: 
و  ارتباطات  فراكسيون  رئيس 
روابط عمومى مجلس معتقد است 
تنزل جايگاه روابط عمومى ها از هر 
زاويه اى كه مورد توجه قرار گيرد به مصلحت نبوده و غيرقانونى است.

عبدالرضا عزيزى با اشاره به رشد روزافزون شبكه ها و رسانه هاى 
اجتماعى و افزايش سطح آگاهى مردم و مخاطبان سازمان ها، گفت: 
به جاى اينكه اهميت بيشترى به جايگاه روابط عمومى ها داده شود، 
متاسفانه طرحى در سطح استاندارى ها در حال اجراست كه جايگاه 

اين واحد تخصصى و مهم را تنزل مى دهد.
نماينده مردم شيروان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه ادغام 
روابط عمومى در دفتر اســتانداران را مغاير با وظيفه پاســخگويى 
سازمان ها دانسته و ادامه داد: روابط عمومى مى بايست به عنوان رابط 
اصلى ميان ســازمان و مخاطبان عمل كند و با ارائه خدمات متقابل 
به مردم و سازمان ضمن اطالع رسانى مناسب و انتشار صحيح اخبار 
نسبت به رفع هرگونه شائبه و سوءبرداشت در خصوص فعاليت هاى 

صورت پذيرفته سازمان اقدام كند.
وى همچنين اجراى اين طرح در برخى از اســتاندارى ها را در 
تناقض با وظايف ذاتى روابط عمومى هــا ارزيابى كرده و اظهار كرد: 
موضوع ادغــام روابط عمومى در دفتر اســتانداران ســطح فعاليت 
روابط عمومى را بسيار تنزل داده و آنها را از انجام اصلى ترين وظايف 

خود دور خواهد ساخت.
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ســازمان ها و استاندارانى شــوند كه چنين اقدامى را انجام داده و يا 
قصد انجام آن را دارند.

كاظمى دينان با اشــاره به جايگاه قانونــى روابط عمومى ها در 
ساختار سازمان ها گفت: بر اساس مصوبه سال 1364 هيئت محترم 
وزيران كه توســط نخست وزير وقت ابالغ شــد و همچنين ابالغيه 
مرحوم دكتر حبيبى معاون اول وقت رئيس جمهور در ســال 1374 
مدير روابط عمومى زير نظر عالى ترين مقام دســتگاه اجرايى فعاليت 

مى كند. 
رئيس شوراى سياستگذارى هفته روابط عمومى افزود: تصويب نامه 
آخرى هم كه هيئت محترم وزيران در سال 86 و اصالحيه مربوط به 
آن را در سال 91 صادر كرد منجر به ارتقاى سطح روابط عمومى ها به 
مركز شد و سطح سازمانى روابط عمومى هاى دستگاه هاى اجرايى در 
وزارت خانه ها و معاونت هاى رئيس جمهور به مركز ارتقا و عنوان آنها 

به "مركز روابط عمومى و اطالع رسانى" اصالح گرديد. 
كاظمى دينان با اشــاره به اينكه در دولت تدبير و اميد شخص 
رئيس جمهــور محترم و اكثــر وزراء نگاه مثبتى بــه روابط عمومى 
دارند افزود: الزم مى دانم بخشــى از پيام جناب آقاى دكتر روحانى 
بمناســبت هفته روابط عمومى را بــراى ضمانت گفته خود يادآورى 
كنــم كه فرمودند: « بر اين باورم كــه روابط عمومى ها بايد مظهر و 
بازتابنده افكار، اراده و مطالبات به حق همه شــهروندان كشور باشند 
و مى توانند نقش بى بديل و تعيين كننده در شفاف ســازى ارتباطات 
بين مخاطبان و مســئوالن سازمان ها و نهادها و خصوصاً شناسايى و 
انعكاس مشــكالت و موانع موجود كشور و همچنين مطالبات مردم 

ايفا كنند. 
رئيس انجمن روابط عمومى ايران با اشــاره به اينكه در شرايط 
كنونى كشــور روابط عمومى ها مى توانند نقش مهمى در مسير حل 
مشكالت ايفا كنند از برخى از مديرانى كه با تصميم نامناسب، سطح 
روابط عمومى را تنزل داده اند خواســت در تصميمشــان تجديدنظر 

كنند.

     تنزل جايگاه روابط عمومى و 
شعار سال   
محمد امامى،

مديرعامل انجمن متخصصان 
روابط عمومى استان يزد:

متخصصان  انجمن  مديرعامل 
روابط عمومى اســتان يــزد تنزل 
جايگاه روابط عمومى استاندارى ها 
در حالى صورت مى گيرد كه نقش 
حســاس و راهبردى روابط عمومى ها در تحقق اهداف شــعار سال 

مستقل از ســازمان و زير نظر باالترين مقام سازمان 
بدون هيچ گونه واســطه اى انجام وظيفه كند چرا كه 
بــا توجه به اين موضوع كه روابــط عمومى وظيفه برقرارى و 
تعامل ارتباطى بين مخاطبان و رســانه را بر عهده دارد، اين انتظار 

را ايجاد مى كند كه جايگاه مناسبى در سازمان داشته باشد.
وى افــزود: از ســوى ديگر روابط عمومى نقــش بى بديلى در 
تقويت همدلى و همزبانى و نزديك كردن شكاف ارتباطى بين دولت 
و ملت را ايفا مى كند و عملكرد خوب روابط عمومى باعث مى شود 
رضايــت مردم و مخاطبان از ســازمان و در نهايت دولت و حكومت 

افزايش يابد.
رئيس انجمن متخصصان روابط عمومى گفت: شايســته به نظر 
مى رسيد در شرايط حاضر و انتخابات پيش رو و ابالغ قانون انتشار و 
دسترسى آزاد به اطالعات و عنايت به شعار دولت كه كاهش فاصله 
بين مردم و سازمان و احترام به حقوق عمومى و افكارعمومى است، 
نســبت به ارتقاء جايگاه و توانمندسازى روابط عمومى اقدام مى شد 
كه متاسفانه امروزه با انتشار دستورالعمل هاى غيركارشناسى شاهد 
آن هستيم كه برخى از ســازمان هاى دولتى منجمله استاندارى ها 

نسبت به تنزل جايگاه روابط عمومى در سازمان اقدام كرده اند. 
دكتــر باقريان ضمــن تاكيد بر ضرورت اصــالح چنين اقدام و 
رويكــردى در دولت تدبير و اميد گفــت: از متوليان روابط عمومى 
در ايــران انتظار مى رود نســبت بــه تنزل جايــگاه روابط عمومى 
اســتاندارى ها تجديد نظر كرده و از اشاعه اين حركت غيرمنطقى و 

عجوالنه پرهيز و جلوگيرى شود.

     تنزل جايگاه روابط عمومى، 
فاصله انداختن بين مردم و 

مسؤالن
كاظمى دينان، 
رئيس انجمن

روابط عمومى ايران:
روابط عمومى  انجمــن  رئيس 
تنــزل  بــه  واكنــش  در  ايــران 
جايــگاه روابط عمومــى در برخى 
از اســتاندارى ها و ســازمان هاى 
دولتــى گفت: تنزل جايــگاه روابط عمومى در ســازمان هاى دولتى 
يعنــى فاصله انداختن بين مردم و مســؤالن و اين اقدام به معناى 
آنست كه نمى خواهيم با افكار عمومى شفاف باشيم. وى با اشاره به 
اينكه فعاالن روابط عمومى پس از ســال ها تالش و توجيه مسؤوالن 
دولت هاى مختلف موفق به ارتقاى جايگاه اين نهاد شــده اند افزود: 
بديهى و طبيعى اســت كه متخصصــان روابط عمومى در برابر اين 
اقدام ناپســند واكنش نشــان داده و خواســتار تجديدنظر مديران 
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همدلى و همزبانى دولت و ملت، بر صاحب نظران پوشيده نيست.
محمد امامى براى بازگشــت وزارت كشور و سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشــور از خطاى راهبردى تنزل جايگاه روابط عمومى 

استاندارى ها ابراز اميدوارى كرد.

     تنزل جايگاه روابط عمومى ها 
مغاير با قانون انتشار و 

دسترسى آزاد به اطالعات
سيدشهاب سيد محسنى، 
عضوهيات مديره انجمن 

متخصصان روابط عمومى: 
محسنى  ســيد  سيدشــهاب 
انجمــن  مديــره  عضوهيــات 
گفت:  روابط عمومى  متخصصــان 
روابط عمومى به عنوان يك واحد 
ارتباطى و اطالع رسانى در سازمان نقشى محورى در تُامين، توزيع 
و پــردازش اطالعات در خصوص برنامه  ها، سياســت ها و اقدامات 
يك ســازمان را عهده دار اســت و يكى از مهمتريــن وظايف آن 
انتشار اطالعات از طريق رسانه هاى جمعى مى باشد، در اين راستا 
تصويب و ابالغ قانون انتشــار و دسترسى آزادبه اطالعات از سوى 
دولت، وظايــف روابط عمومى ها را در اين عرصه مضاعف ســاخته 
اســت چرا كه اجرايى شدن اين قانون بويژه ماده 10 آن كه اعالم 
مى دارد "سازمان ها موظف هســتند نسبت به انتشار اطالعات كه 
در بردارنده حقوق و تكاليف مردم از طريق رسانه ها همگانى است 

اقدام كنند".
اين موضوع را گوشزد مى كند كه سازمان ها بايستى مردم را در 
جريــان برنامه ها و تصميمات خود بِويژه آن مواردى كه مردم در آن 
ذينغع هســتند قرار دهند. حال جاى اين ســئوال است كه براستى 
غير از روابط عمومى  در سازمان ها چه واحد ديگرى مى تواند مجرى 

اين قانون مهم در سازمان ها باشد. 
لذا به نظر مى رسد اصول و منطق بر اين قانون نيز حكم مى كند 

كه جايگاه و اقتدار روابط عمومى ها براى اجرايى شدن 
اين وظيفه مهــم و قانونى بايد ارتقــاء يابد و اين در 

حالى اســت كه متاسفانه شاهد تنزل جايگاه روابط عمومى آن 
هم در اســتاندرى هاى در اين برهه حساس اطالع رسانى در كشور 
هســتيم كه بدون ترديد عدم بازنگرى و بازگشــت و ارتقاء جايگاه 
روابط عمومى ها بويژه در اســتاندارى ها موجبات يك بدعت گذارى 
پايه اى اشــتباه را موجب شــده كه احتمال ســرايت آن به ســاير 

سازمان ها نيز دور از انتظار نخواهد بود،
بنابراين به نظر مى رســد با توجه به ماهيــت و نوع كاركردى 
كــه روابط عمومى در ســازمان ها برعهــده دارند بويــژه ارتباط با 
گروه هاى حســاس جامعه نظير رســانه هاى جمعى بايد اين واحد 
ارتباطى چنان جايگاه و اقتدارى در ســازمان داشته باشد كه بدون 
هيچ واســطه اى بتواند در هر زمان با باالترين مقام ســازمان ارتباط 
و مشاوره داشته،چراكه اگر درخواست اطالعاتى از سوى يك رسانه 
مطرح يا خبرى بحران زا براى ســازمان در رســانه اى انتشــار يابد 
مدير روابط عمومى آن ســازمان نمى توانــد در انتظار نوبت مالقات 
با رئيس ســازمان و يا با واسطه رييس دفتر قرار گيرد، زيرا زمان و 
گذشــت ثانيه هاى آن مى تواند براى ايجاد يك بحران درسازمان و 
تلقى بى توجهى به در خواســت يك رســانه تاثيرگذار باشد. به نظر 
مى رســد با توجه به داليل منطقى و حرفه اى كه تنها به يك مورد 
آن اشاره شد الزم است هر چه سريع تربازنگرى در اين تصميم گيرى 
صورت گرفته و نســبت به بازســازى جايــگاه روابط عمومى ها در 
ســازمان ها اقدام كرد. بهرحال بديهى اســت اقتدار و ارتقاء جايگاه 
روابط عمومى ها مى تواند كمك شايانى به دولت براى جلب مشاركت 
مردمى براى اجراى موفق تر برنامه ها را ســازمان ها به دنبال داشته 

باشد.

     شنيده شدن صداى تضعيف 
روابط عمومى 

دكتر مهدخت بروجردى، 
رييس مركز روابط عمومى و 

اطالع رسانى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى: 

بروجردى  مهدخــت  دكتــر 
علوى گفت: اين صداى تضعيف با 
ادغام روابط عمومى وزارت كشور و 
استاندارى ها با حوزه مديركل آغاز 

شده است.
وى با اشــاره به اينكه روابط عمومى يك اتاق شيشــه اى است، 
تصريح كرد: كار روابط عمومى براى وصل كردن است نه فسخ كردن 
به گفته اين اســتاد ارتباطات در صورتيكــه روابط عمومى به خوبى 

روابط عمومى يك اتاق شيشه اى است، كار 
روابط عمومى براى وصل كردن است نه فسخ كردن.

در صورتيكه روابط عمومى به خوبى وظيفه خود را انجام 
دهد، مى تواند جلوى ظهور و بروز خيلى از بحران ها 

را بگيرند. با خالقيت و نگرش عالمانه بايد جايگاه 
روابط عمومى را استحكام ببخشيم.
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     تنزل پذيرى يا ارتقايابى 
جايگاه روابط عمومى
حميد شكرى خانقاه،

مدرس دانشگاه:  
حميد شــكرى خانقاه مدرس 
"روابط عمومي  اگر  گفت:  دانشگاه 
هوشمند را مجموعه اي از اقدامات 
و تالش هــاي آگاهانه، ســنجيده 
و برنامه ريزي شــده براي كســب 
تفاهــم و جلب مشــاركت و اعتماد بين يك ســازمان و گروه هاي 
مــورد نظر آن" بدانيم. وجود ســاختار تشــكيالتي و واحدي تحت 
عنــوان روابط عمومي جهت تدوين و اجراي اســتراتژي ارتباطي و 
اطالع رسانى در تمامي شركت ها و سازمان هاي ضرورتي انكارناپذير 
خواهد بــود.  وقتي به تعاريف روابط عمومي مراجعه مي كنيم اكثر 
قريب به اتفاق متخصصان  روابــط عمومي را پل ارتباطي مي دانند 
كه به عنوان يك واســطه اثرگذار، درون و بيرون يك سازمان را به 
هم مرتبط مي ســازد،كه در واقع سعي مي نمايد در قالب يك تالش 
برنامه ريزي شده و هوشمندانه سازمان و مخاطبان را در يك كنش 
و واكنش متقابل به يك نقطه تعاملي،تفاهمي و مشــاركتي نزديك 

سازد. 
شايد اين تعريف دلنشين كه به عنوان يكي از وظايف اساسي و 
اصلــي روابط عمومي مطرح مي گردد و از دل آن مفاهيمي ا زقبيل 
ايجاد و برقراري ارتباط و اطالع رســاني هوشــمندانه  استنباط مي 
شــود،تا حدودي موجب آرامش خاطر كساني را فراهم سازد كه در 
چرخه درون و بيرون نظام اداري قرار دارند و از طرفى  به نوعي يك 
انتظار را در ســطح درون و بيرون سازمان ايجاد نمايد كه مخاطبان 
خواه در خارج ســازمان يا در داخل سا زمان از اين پل براي رسيدن 
به اهداف و خواسته هاي معقول و منطقي خود استفاده نمايند و به 
نحوي نيازهاي اطالعاتي و ارتباطــي خود را در چارچوب و ضوابط 
تعين شده سازماني بر آورده سازند ،اما تحقق اين مطلب از دو زاويه 
قابل بررســي اســت، يكي مقوله قابليت روابط عمومي  ونكته ديگر 

مقوله عامليت روابط عمومي است...
"مهندسي ارتباطي و اطالع رساني" فرايندي است براي تضمين 
تاثيرگــذاري پيام بر جامعه مخاطب و دســتيابي به فرهنگ و رفتار 
موردنظر در بيــن گروههاي مختلف مخاطب كه هدف اصلي فرايند 

اطالع رساني محسوب مي شوند.

وظيفــه خود را انجام دهد مى توانــد جلوى ظهور و 
بــروز خيلى از بحران ها را بگيرنــد وى تاكيد كرد كه 
بــا خالقيت و نگــرش عالمانه بايد جايــگاه روابط عمومى را 

استحكام ببخشيم.
بروجردى علوى بــا بيان اينكه يك روز بــدون روابط عمومى، 
سازمان هيچ كاره است، تصريح كرد: بايد با اخالق حرفه اى مخاطب 

خود را راضى نگه داريم.

     تنزل جايگاه روابط عمومى، 
اخالل در اطالع رسانى دولت

مهدى آذرمكان، مديركل 
اسبق روابط عمومى

وزارت كشور:  
مديركل  آذرمــكان  مهــدى 
وزارت  روابط عمومــى  اســبق 
كشــور با انتقاد از تنــزل جايگاه 
گفت:  استاندارى ها  روابط عمومى 
با اين اقــدام روابط عمومى ها نمى توانند بــه مهم ترين وظيفه خود 
كه همانا اطالع رســانى درباره خدمات دولت در استان ها است عمل 

كنند.
آذرمكان افزود: پيش  از اين در سال هاى گذشته به دليل اشكاالت 
مهمى كه در نظام اطالع رسانى استان ها وجود داشت با پيگيرى هاى 
مســتمر و مداوم روابط عمومى وزارت كشــور و دبيرخانه شــوراى 
اطالع رسانى دولت جايگاه روابط عمومى استاندارى ها از اداره به اداره 
كل ارتقاء يافت كه با بخشــنامه جديد جايگاه آن ها از اداره نيز تنزل 
يافته و در حقيقت در حد يك كارشناس در حوزه استاندار تعريف شده 

است.
عضو هيئت مديــره انجمن فعاالن روابــط عمومى گفت: وقتى 
جايگاه روابط عمومى در اســتاندارى ها مديركل باشد در بسيارى از 
شوراها و جلسات مى تواند حضورداشته باشد و اوالً اطالعات خودش 
در خصوص استان جامع و كامل مى شود و ثانياً مى تواند مواردى كه 
مهم اســت و نياز به اطالع رسانى دارد اطالع رسانى كند درحالى كه 
در جايگاه يك كارشناس نمى تواند در جلسات شركت كند و به تبع 
اطالعات نخواهد داشت و خودش نيز مقام تشخيص نخواهد بود كه 

اجازه و توانايى اطالع رسانى دقيق داشته باشد.
مديركل اسبق روابط عمومى وزير كشور افزود: مديران كل روابط 
عمومى استاندارى ها عالوه بر جايگاه خود، دبير شوراى اطالع رسانى 
اســتان نيز بودند و همگرايــى و هماهنگى خوبى بين روابط عمومى 
دستگاه هاى مختلف استان ايجاد مى كردند تا به وظايف ذاتى خود به 
نحو احسن عمل كنند كه با اين تنزل؛ شوراى اطالع رسانى استان نيز 

كارايى خود را از دست خواهد داد.
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منجر مى شــود و ايــن اقدام دولــت در تنزل جايگاه 
روابط عمومى در عصر ارتباطات زمينه ساز عدم توفيق 

روابط عمومى در ماموريت هاى جديد خواهد شد.
انتظار مى رود دولت با نگاهى عميق به اثرات اين تصميم ضمن 
اصالح ابالغيه خود به اســتاندارى ها ، كارگروهى متشكل از اساتيد، 
نمايندگان انجمن هاى علمى و صنفى اين حوزه و مديران و كارگزاران 
روابط عمومى تشكيل دهد و تقويت نهاد روابط عمومى را در دستور كار 

خود قرار دهد تا به نيكى در ذهن و خاطر آيندگان به يادگار بماند.

     تنزل جايگاه روابط عمومى و 
بحران نگرش به اين حرفه 
مسعود طوفان، عضو هيات 

مديره انجمن متخصصان 
روابط عمومى استان يزد  

عضو هيــات مديــره انجمن 
اســتان  روابط عمومى  متخصصان 
يــزد گفت: تنــزل اخيــر جايگاه 
بحران  نشان دهنده  روابط عمومى 

نگرش به روابط عمومى است .
مسعود طوفان با اشاره به برخى نظرات شايع در خصوص اينكه 
دولت تدبير و اميد رسانه ندارد و دچار ضعف در روابط عمومى است 
اظهار داشت: در علوم سياسى مبحثى وجود دارد كه مى پرسد چرا 
دولت ها شكســت مى خورند و اينك بايد پرسيد چرا روابط عمومى 

ها شكست مى خورند ؟
وى اظهار داشــت: نخســتين نتيجه بى توجهى به فقدان نظام 
جامع ارتباطى، خودش را در بحران اعتماد به دولت نشــان مى دهد 
به طورى كه شكست روابط عمومى به منزله مقدمه اى براى شكست 

دولت هاست.
طوفان ادامه داد: شــكاف ســاختارى دولت ـ ملت پيش زمينه 
مناسبى را براى بى اعتمادى افكار عمومى به دولت فراهم مى سازد و 
اين شكاف قاعدتا بايستى با فعاليت درست و به موقع روابط عمومى 

پر شود.
وى ادامه داد: تنزل جايگاه روابط عمومى نشان مى دهد ساختار 
بوروكراتيــك و دولتى، روابط عمومــى را از وظيفه اصلى اش يعنى 
برقرارى رابطه شــفاف و اعتمادســاز ميان داخل سازمان و محيط 
بيرونى؛ بازنگه داشته است و روابط عمومى ها هنوز در فضايى ميان 

صداى مسئوالن و صداى مردم سرگردان مانده اند.
طوفان افزود: تنزل جايگاه روابط عمومى ها تامل برانگيز هست 
و به نظر مى رســد بجاى اينكه بالفاصه انگشــت اتهام را به ســمت 
ديگران نشــانه رويم بايســتى از خود روابط عمومى ها پرسيد چرا 
ساختارهاى روابط عمومى تا اين اندازه سست و متزلزل شده است.

     آسيب جدى به برند دولت 
تدبير و اميد 

احمد خيرى، مشاور رسانه ى 
شهردار كرج:  

احمد خيرى مشــاور رسانه اى 
شــهردار كرج معتقد اســت يكي 
موفقيــت  در  مهــم  مباحــث  از 
روابط عمومي هــا ضــرورت حضور 
قدرتمند روابط عمومي در تشكيالت 
ادارى اســتاندارى ها است. روابط ســازماني فرايندي است كه موجب 
تنظيم ارتباطات درون ســازماني مي شــود و بواسطه وظايف متعدد و 
ضرورت ايفاي نقش سخنگو و مشاور الزم است بدون هيچ واسطه اي به 
استاندار متصل شود و از اختيار كامل براي حل مسايل موجود و دريافت 
اطالعات و گزارش هاي عملكــرد از معاونين و مديران كل حوزه هاي 
مختلف برخوردار باشد و امكان حضور در كليه جلسات و مشاركت در 

تصميم گيري ها براي او فراهم باشد.
حال بايد ديد با چه نگرشى تصميم به تنزل جايگاه روابط عمومى 

در استاندارى هاى كشور گرفته شده است.
در صورتى كه به تبع نقش استاندارى در يك استان، ادارات كل 
روابط عمومى استاندارى هاى نيز نقش جدى در هماهنگى و تقويت 

ارتباطات دستگاه ها و نهادهاى مختلف يك استان دارند.
چگونه ممكن است بدون جايگاه سازمانى مناسب انتظار داشته 
باشيم روابط عمومى اســتاندارى ها بتوانند پل ارتباطى حاكميت با 
مردم يك استان باشند و بتوانند نقش به عنوان  تنظيم كننده روابط 

بين بخشى ايفا نمايند.
از منظر ديگر روابط عمومى در استاندارى ها، روابط عمومى نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ايران در اســتان محسوب مى شوند و در 
نتيجه نسبت به افزايش سرمايه هاى اجتماعى و احساس تعلق مردم 
وظيفه ذاتى دارند و بايد براى ارتقا ميزان رضايتمندى مردم همواره 

تالشى شايسته داشته باشند.
از ايــن روى موفقيت دولت و تبين ديدگاه ها و اطالع رســانى 
عملكــرد نيازمند روابط عمومى فعال و حرفه اى اســت و هرچقدر 
در ايــن حوزه ضعيف عمــل كند نارضايتى بيشــترى به دليل فقر 
اطالع يابــى مردم بوجود مى آيد و برند دولت تدبير و اميد آســيب 

جدى از اين حوزه خواهد ديد.
با نگاهى ديگر ســطح مشــاركت باالى مردم در شــبكه هاى 
اجتماعى وضريب نفوذ باالى فضاى مجازى در مديريت افكار عمومى 
نيازمند فعاليت هوشمندانه روابط عمومى در دستگاه هاى كشور مى 
باشــد اگر روابط عمومى به معناى واقعى، حرفه اى و علمى نباشــد 
و  از جايگاه سازمانى مناســب برخوردار نباشد به توسعه پوپوليسم 
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رابطه دولت با ملت كه از طريق همين روابط عمومى ها در هم تنيده 
مى شود و به نوعى بيانگر همدلى و همزبانى مسئوالن با مردم است، 

كم رنگ شود.

     نامه اعتراضى استاندار 
آذربايجان غربى در خصوص 

جايگاه روابط عمومى
قربانعلى سعادت،

استاندار آذربايجان غربى  
قربانعلى ســعادت اســتاندار 
آذربايجان غربــى در اقدامى قابل 
تقديــر و تجليل در خصوص تنزل 
جايگاه روابط عمومى ها در اين دولت هشــدار داده و در نامه اى كه 
خطاب بــه دكتر محمد باقر نوبخت معــاون رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى كشور خواستار جلوگيرى از اجراى 

تغيير سازمانى روابط عمومى  استاندارى ها شده است.
در نامه سعادت كه در اختيار رسانه ها قرار گرفته آمده است:

بسمه تعالى
جناب آقاى دكتر محمدباقر نوبخت

معاونــت محترم رئيس جمهــور و رئيس ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور
سالم عليكم

احتراماً؛ در راستاى تغييرات اخير ساختار سازمانى دستگاه هاى 
تابعه وزارت كشــور از جمله استاندارى ها و تنزل جايگاه ادارات كل 
روابط عمومى به بخشــى از اداره كل حوزه اســتاندار، به استحضار 
ميرســاند اخذ اين تصميم عالوه بر اينكه در تناقض آشــكار با بند 
4 آيين نامه نحوه فعاليت، وظايــف واختيارات مراكز روابط عمومى 
و اطالع رسانى دســتگاه هاى اجرايى، مصوب 23 ارديبهشت 1386 
هيات وزيران مبنى بر انتصاب مسئول روابط عمومى توسط باالترين 
مقام دستگاه اجرايى و فعاليت روابط عمومى زيرنظر مستقيم همان 
مى باشد،  منصوب كننده،  مقام 
ساختار  اين  اجرايى كردن  بلكه 
كل  ادارات  حــذف  و  جديــد 
روابط عمومى از استاندارى ها و 
به تبع آن از اســتان ها، بعنوان 
يكى از ساز  و كارهاى خط مقدم 
ايجــاد همدلى و همزبانى ملت 
و دولــت و راهبر اصلى جريان 
و  رســانه ها  با  دولت  ارتبــاط 

وى در تشــريح اين وضعيت خاطرنشان ساخت: 
روابط عمومى ها بجاى ارتباط دوسويه و موثر با افكار 
عمومى و طرح بحران هاى اساســى جامعه به اطالع رســانى 

درمانى روى آورده اند.
اين مدرس دانشگاه با اشــاره به اينكه با دفاع از وضعيت فعلى 
روابط عمومى موافق نيستم، خاطرنشان ساخت: هرگونه درخواست 
براى ارتقاى جايگاه روابط عمومى نمى بايد به معناى بازگشــت به 

وضعيت گذشته باشد .
وى افزود: بايد اعتراف كرد روابط عمومى در وضعيت فعلى خود 
نتوانســته اعتماد آفرينى كند و به رغم سر و صداهاى زيادى كه در 
دفاع از اين حرفه در سال هاى اخير شده در اثر بخشى فعاليت هاى 

روابط عمومى تاثير چندانى نداشته است.

     كاهش كارايى  شوراى 
اطالع رسانى در استان ها

عليرضا غفارى،
كارشناس ارشد علوم ارتباطات  

عليرضا غفارى كارشناس  ارشد 
علــوم ارتباطات معتقد اســت در 
روابط عمومى  كل  مديران  گذشته 
اســتاندارى ها عــالوه بــر ايــن 
ِســَمت، دبير شوراى اطالع   رسانى 
اســتان نيز بودند و همگرايى و هماهنگى خوبى بين روابط عمومى 
دستگاه هاى مختلف اســتان ايجاد مى كردند. متاسفانه با تنزل اين 
جايگاه، شوراى اطالع رسانى استان نيز كارايى خود را از دست داده 

است.
از طرفى بــا اين اقدام صورت گرفته روابط عمومى ها نمى توانند 
به مهم ترين وظيفه خود كه اطالع رســانى درباره خدمات دولت در 

استان ها است موفق عمل كنند.
در مواقع ضرورى از جمله برگــزارى انتخابات وجود اين خالء 
دوچندان احســاس مى شــود. اين در حالى اســت كه نقش فعلى 
روابط عمومى استاندارى ها به يك كارشناس نسبت به جايگاه قبلى 

خود كه در سطح اداره كل بود 
تنزل يافته است.

عــدم توجــه مســئوالن 
و  اطالع رســانى  امر  به  دولتى 
دســتگاه  مهمترين  تضعيــف 
اطالع رسانى منجر به اين شده 
است كه اقدامات و فعاليت هاى 
كمتر  كشور  ســطح  در  دولت 
ديده شــود، و از ســوى ديگر 

عدم توجه مسئوالن دولتى به امر اطالع رسانى و 
تضعيف مهمترين دستگاه اطالع رسانى منجر به اين 

شده است كه اقدامات و فعاليت هاى دولت در سطح 
كشور كمتر ديده شود و از سوى ديگر رابطه دولت با 
ملت كه از طريق همين روابط عمومى ها در هم تنيده 
مى شود و به نوعى بيانگر همدلى و همزبانى مسئوالن 

با مردم است، كم رنگ شود.
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مديريت افــكار عمومى، لطمات جبران ناپذيرى به جريان ارتباطات 
دولت ـ ملت وارد خواهد كرد.

بديهى اســت، بى توجهى به واحد روابــط عمومى مى تواند در 
شــرايط حاضر و انتخابات پيش رو و ابالغ قانون انتشار و دسترسى 
آزاد به اطالعات و عنايت به شعار دولت كه كاهش فاصله بين مردم 
و ســازمان و احترام به حقوق عمومى و افكارعمومى است؛ در روابط 

مردم و دولت اخالل ايجاد كند.
به نظر مى رســيد، ادارات كل روابط عمومى اســتاندارى ها كه 
روابط عمومى هاى دستگاه هاى اجرايى استان را مديريت مى كنند و 
جايگاه الگودهى به ســاير دستگاه هاى اجرايى، در اين برهه حساس 
سياســى را بر دوش دارند از نظر ساختارى باالتر از ديگر ان باشند 
تا بتوانند نقش آفرينى نمايند و به انتظارات و توقعات مســئولين و 

جامعه نيز پاسخگو باشند.

انتظار داريم، بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى كه فرموده اند“ 
روابط عمومى بهترين نمايانگر اوضاع داخلى وزارتخانه از يك ســو و 
از ســوى ديگر منعكس كننده چگونگى مسايلى است كه در آن نهاد 
مى گذرد“ و فرمايش رياست محترم جمهورى كه فرموده اند“بر اين 
باورم كه روابط عمومى ها بايد مظهر و بازتابنده افكار، اراده و مطالبات 
به  حق همه شــهروندان كشور باشند“، پيش از آن كه شاهد لطمات 
بيشــترى بر پيكر مصدوم جريان ارتباطــات و روابط عمومى دولت 

باشــيم، اســتدعا داريم حضرتعالى و ساير مسئوالن 
ذيربط در دولت تدبير و اميد و وزارت كشور از اجراى 

تغيير سازمانى روابط عمومى  استاندارى ها جلوگيرى كرده و در 
ســال همدلى و همزبانى دولت و ملت، يكى از ابزارهاى مهم تحقق 

اين امر را حفظ و تقويت نمائيد.

     تنزل جايگاه روابط عمومى ها 
را اجرا نمى كنيم
محمدرضا خباز،

استاندار سمنان  
اســتاندار  خباز  محمدرضــا 
سمنان در جلسه شوراى هماهنگى 
با  گفت:  استان  روابط عمومى هاى 
اســتفاده از اختيارات استان، اين 
اتفــاق ناميمون تضعيــف و تنزل 

روابط عمومى ها را اجرا نمى كنيم.
دكتر خباز با اشــاره به اينكه روابط عمومى ها را چشم و گوش 
ســازمان و مدافع خدمات دولــت مى دانيم افــزود: اميد دولت به 

روابط عمومى هاست.
وى افزود: دولت در بيان خدمــات بزرگى كه انجام داده، دچار 
مشكل است و شايسته اين اســت كه روابط عمومى ها تقويت شوند 
نه تضعيف و بايد به جايگاه مهم روابط عمومى توجه ويژه شــود زيرا 
روابط عمومى ها هســتند كه مى توانند هنرمندانه، خدمات ارزشمند 

دولت تدبير و اميد را به سمع و نظر مردم برسانند.
دكتر خباز با اشــاره به اينكه مساله تنزل جايگاه روابط عمومى 
اســتاندارى ها در ســاختار ســازمانى از چند ماه پيش در بســتر 
تصميم گيــرى قرار گرفته بود افزود: وقتى بنده بعنوان اســتاندار به 
سمنان آمدم متوجه شــدم كه ديگر كار از كار گذشته بود و سنگ 
در چــاه افتاده بود و اين اتفــاق ناميمون رقم خورده بود و ليكن در 
همان لحظه انتقاد خودم را نســبت به اين مســاله به وزارت كشور 

منعكس كردم.
وى افزود: تا زمانى كه سنگ باالى چاه بود اگر متوجه مى شديم 
كه در چاه نمى افتاد و حتما مخالفت جدى مى كرديم ولى حاال كه 
ســنگ در چاه افتاده و االن در صدد هستيم كه سنگ را از ته چاه 

بيرون آوريم و اين اتفاق ناميمون را جبران كنيم، 
استاندار سمنان خاطرنشان كرد: ما از اختيارات استان استفاده 
مى كنيــم و اين تنزل را اجرا نمى كنيــم و بايد به دنبال اصالح آن 

برويم.
دكتر خباز تاكيد كرد: روابط عمومى را چشــم و گوش سازمان 
مى دانيــم و بنابراين ما وضــع موجود را ادامه مى دهيــم تا اينكه 

اقدامات مان براى حل اين مساله به نتيجه برسد.
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و ســريع به مرحله اجرا رسيد. در دولت دهم ابالغ كردند كه نه تنها 
اين روابط عمومى ها به شــرايط قبلى برگردند، بلكه مى توان روابط 

عمومى ها را با دفتر مديريت ادغام كرد.
رئيس سابق انجمن ادامه داد: تالش هاى انجمن روابط عمومى 
در صدد دفاع از فعاليت هاى دولت هاى گذشته نيست، بلكه تالشى 

بيست و چند ساله در جهت ارتقاء جايگاه روابط عمومى است.
در ادامه آقاى حكيميان، عضو هيأت مديره انجمن توضيح داد: 
تا امروز جلسات بسيارى با وزرا و معاونين رئيس جمهور گذاشته ايم 

تا جايگاه روابط عمومى تغيير كند و بهبود يابد.
او ادامــه داد: در اين زمينه موفقيت هايى هم حاصل شــد، در 
دولــت اصالحات از جانب دكتر حبيبــى، معاون اول رئيس جمهور 
نامه اى به استاندارى ها ابالغ شد كه نيم در هزار از  بودجه سازمان ها 
را در اختيار روابــط عمومى ها قرار دهند. در صورتى كه اين بودجه 
تعلق نگرفت و ســازمان مديريــت و برنامه ريزى علت اين امر را اين 
گونــه توضيح داد كه روابط عمومى هــا نمى توانند جايگاه بودجه اى 
داشــته باشــند و بايد براى تأمين هزينه هاى خود با مجرى طرح ها 
كنار بيايند، تالش ها در اين راســتا ادامه داشت تا به نتيجه رسيد و 
احساس نياز به بودجه ى روابط عمومى ها تثبيت شد و تا قبل از سال 

88 جايگاه روابط عمومى ها ارتقا پيدا كرد.
اين عضــو فعلى هيات مديره انجمــن روابط عمومى ايران بيان 
كرد: با وجود تمام اين تالش ها اســتاندارى ها، روابط عمومى هايشان 
را منحل و علت آن را صرفه جويى در اعتبارات و پرسنل اعالم كردند.

 در ادامه اين پنل، قهرشــى، كارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى از اين حركت به عقب در حوزه روابط عمومى ها ابراز تأسف 
كرد و شوراى عالى اطالع رسانى دولت را مسئول اين قضيه دانست.

او توضيح داد: در بخش دولتى نزديكى روابط عمومى به باالترين 
مقام دســتگاه ها از اهميت بااليى برخوردار است و قدرتى كه روابط 
عمومى در  هر دستگاه، سازمان و وزارتخانه دارد، از جايگاه بااهميتى 

برخوردار است.
قهرشى گفت: با پيگيرى هاى فعلى انجمن روابط عمومى ايران 
و بــا اطالع و انتقــال آن به انجمن متخصصــان و كمك گرفتن از 
مؤسسات ديگر و همچنين با رســانه اى كردن اين موضوع مى توان 
جلوى اجراى اين حكم را گرفت و رســانه اى كردن و همه گير شدن 
اين موضوع كمك زيادى به روابط عمومى ها و عدم اجراى اين حكم 

مى كند.
همچنين در ادامه پنل، نجفى، پژوهشگر حوزه ارتباطات اظهار 
كــرد: ما امروزه با مفهومى مواجه هســتيم با عنــوان تنزل جايگاه 
روابط عمومى، ســوال اين اســت آيا اين اتفاق به معنى تنزل است؟ 
شايد بهتر باشــد با رخ دادن اين حادثه بازبينى دوباره اى به جايگاه 
روابط عمومى ها چه از بعد ساختارى و چه از ابعاد ديگر داشته باشيم. 

همچنيــن در اين جلســه چند نفــر از مديران 
روابط عمومى دســتگاه هاى اجرايى اســتان مطالبى 
در خصــوص انتقاد به تنزل جايگاه روابــط عمومى ها اظهار 
كردند و نسبت به اين تصميم غيركارشناسى بعنوان تضعيف بازوى 
اســتراتژيك دولت تدبير و اميد ياد نموده و خواستار بررسى اينكه 

اين آسيب به دولت از كجا و با چه هدفى نشات مى گيرد، شدند.
همچنين در اين رابطه دكتر خباز استاندار سمنان، طى نامه اى 
از وزير كشور تقاضا نمود نسبت به بازنگرى ساختار جديد استاندارى 

ها و حفظ جايگاه روابط عمومى ها عنايت ويژه اى اتخاذ گردد.
درمتن نامه استاندار سمنان به وزير كشور آمده است:

«    مســتحضريد "روابط عمومى" نقش، اهميت و جايگاه مهمى 
در دنياى ارتباطات، عرصه اطالع رسانى، اطالع يابى، ارتباط مستمر 
بــا مــردم، تنوير افكار عمومــى وهمراهى با اصحــاب مطبوعات و 
رســانه هاى گروهى دارد و در اين خصوص ادارات كل روابط عمومى 
اســتاندارى ها در پيشــبرد، پيگيرى و اجراى راهبردها، سياست ها 
و برنامه هاى تبليغاتى و اطالع رســانى دولــت محترم تدبير و اميد 
وظيفه مهم و ســنگينى را بعهده دارند. وليكن در ســاختار جديد 
استاندارى ها در نظر است ادارات كل روابط عمومى با دفاتر استاندار 
ادغام گردند كه بنظر مى رســد اين نقش و جايگاه كم رنگ خواهد 
شد و از طرفى ماهيت فعاليت دفتر و مأموريت آن با نوع برنامه هاى 
روابط عمومى متفاوت است و منجر به كاهش نفوذ و تأثيرگذارى در 
روابط عمومى هاى دستگاه هاى اجرايى، فرماندارى ها و شهردارى ها 
در سطح استان و در نهايت در عرصه انعكاس خدمات و فعاليت هاى 

دولت تدبير و اميد خواهد داشت.
لذا در اين راســتا خواهشمند است دســتور فرمائيد با توجه به 
حســن نظرى كه جنابعالــى در اين مقوله ارائه نموديد نســبت به 
بازنگرى ســاختار و حفظ ادارات كل روابط عمومى اســتاندارى ها 

اقدام الزم مبذول گردد.»

     ميزگرد آسيب شناسى تقليل جايگاه روابط عمومى 
انجمن روابط عمومى ايران در صد و هشتاد و ششمين نشست 
علمى-تخصصى خود پنلى تخصصى با موضوع آسيب شناسى تقليل 
جايگاه روابط عمومى را برگزاركرد.

ميرزابابــا  پنــل  ايــن  در 
انجمــن  دبيــر  مطهرى نــژاد، 
روابــط عمومى ايران با اشــاره به 
تاريخچــه ى اين موضوع گفت: در 
دولت نهم تصميم گرفته شــد كه 
ســطح روابط عمومى هاى دولتى 
ارتقاء پيدا كند، اين پيام ابالغ شد 
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اين كه افراد چه طور انتخاب مى شــوند، مهارت هايشــان چيست، 
شــاخص هاى ما چه چيزهايى هستند و با توجه به اين شاخص ها و 
مهارت ها بگوييم آيا اعتبار روابط عمومى به خطر افتاده است يا خير.

او گفــت: اين فرصت خوبى براى روابط عمومى هاســت تا يك 
بازنگرى نســبت به عملكرد خود داشته باشند و به جايى برسند كه 

ضرورت وجودشان احساس شود.
 منصور ســاعى، مســئول كميته ى آمــوزش و پژوهش انجمن 
روابط عمومى ايران در ادامه اين بحث بيان كرد: وقتى ما به بخشــى 
از مشــاغل توجه مى كنيم كه تبديل به حرفه شده اند، مثل پزشكى، 
مهندســى و حرفه هــا مى بينيم NGO و نهاد دارنــد. اين حرفه ها، 
ســازمان هايى براى تربيت نيرو و بــراى ارائه گواهينامــه دارند. اما 
روزنامه نگارى و روابط عمومى در ايران هنوز به عنوان حرفه شــناخته 
نشده است و يك شغل محسوب مى شود. بنابراين ما با حرفه اى روبه رو 
نيســتيم كه ورودى و خروجى يا تربيت نيروهاى متخصص داشــته 
باشد و تا زمانى كه تبديل به نهاد و حرفه اى نشده ايم و سياستگذارى 
نمى كنيم و پروانه و مجوز كار توليد نمى كنيم خيلى تفاوتى نمى كند 

كه روابط عمومى ها با بخش هاى ديگر ادغام بشوند يا نه.
 سليمى، پژوهشــگر حوزه ارتباطات در انتهاى اين بحث گفت: 
مــا بايد به اين جريان به صورت علت و معلولى نگاه كنيم، اگر علت 
را ببينيــم اين ماجرا بايد از باال نگاه شــود كه چرا روابط عمومى و 
ارتباطات در اوج شكوفايى خود ناگهان به تعطيلى كشيده مى شود.

او ادامــه داد: هنوز باورها بر روابط عمومى پايدار نيســت. امروز 
روابط عمومى و بازاريابى با هم ادغام شده و فردا از هم جدا مى شوند 
و هيچ دليل قوى و محكمى پشــت ايــن قضيه وجود ندارد كه چرا 
تحوالت بسيار زيادى در اين رشته بايد رخ بدهد. حلقه بين دانشگاه 

و حوزه بازار در روابط عمومى انسجام ندارد.
مطهرى نــژاد در جمع بندى اين پنل براى حل مشــكل فعلى 
روابط عمومى ســه راهكار ارائه داد و اشاره كرد: براى حل مشكالت 
روابط عمومى بايد موضوعات روابط عمومى ها را رسانه اى كنيم، آنها 
را به يك حرفه و نهاد تبديل كنيم و از يك ساختار آموزشى در بحث 

روابط عمومى ها و تربيت نيروها استفاده كنيم.

     واكنش انجمن ها و تشكل ها 
انتظار بازنگرى در اين تصميم 

روابط عمومــى  «انجمــن 
ايران» با انتشــار بيانيه اى اعالم 
روابط عمومى  انجمــن  داشــت: 
ايــران، به عنوان نخســتين نهاد 
پروانه  داراى  روابط عمومى  مدنى 
فعاليت از وزارت كشــور و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى، از ابتداى تاسيس (1370) 
پيوســته بــراى چاره انديشــى و از ميان برداشــتن 

چالش هاى ذكر شــده با مسئولين در تعامل بوده كه مى توان 
از صدور چند دســتورالعمل در دولت هاى ســازندگى و اصالحات 
به عنــوان نتايج چنيــن تالش هايى نام برد. تــداوم پيگيرى ها و 
بيان دغدغه ها در دولت دهم، خوشــبختانه ســبب ارتقاى جايگاه 
روابط عمومى ها شــد. براساس مصوبه اى در دولت مقرر شد جايگاه 
روابط عمومى هــا در وزارت خانــه ها از دفتــر و اداره كل به مركز 
ارتباطات و روابط عمومى و در اســتاندارى ها بــه اداره كل ارتقاء 

يابند. 
اين تغيير جايگاه مقدمه اى بود براى تجديد نظر در ســازمان 
و بودجــه و اعتبارات روابط عمومى ها كــه به تدريج در حال انجام 
بود. انجمن روابط عمومى ايران براى ســرعت بخشيدن به روند اين 
تحول همچنان به تالش هــا و پيكيرى هاى خود ادامه مى داد كه 
درخواست رســمى مالقات با معاون محترم رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه و مالقات با وزيــر محترم امور خارجه از 
آخرين اين تالش ها است. در چنين شرايطى متاسفانه مطلع شديم 
كه برخى اســتاندارى ها و وزارتخانه ها و ســازمان هاى ستادى به 
تقليــل اين جايگاه به جايگاه قبلى و حتــى ادغام روابط عمومى با 
رئيــس دفتر روى آورده اند. اين اقدام به هر علت كه باشــد، ضربه 
تاسف بارى اســت به نهاد روابط عمومى حرفه اى و شايسته دولت 
تدبيــر و اميد نيســت كه در رونــد رو به رشــد روابط عمومى در 
كشــور چنين مانعى ايجاد نمايد . انجمــن روابط عمومى ايران از 
رئيس جمهــور و دولت تدبير و اميد انتظار دارد ، حركتى اساســى 
در راستاى حل و فصل چالش هاى اساسى روابط عمومى به عنوان 
فلســفه اجتماعــى مديريــت را از خود به يادگار گــذارد و از اين 
اقدام كه روابط عمومى را ســال ها به عقب خواهد برد با تمام توان 

نمايد. جلوگيرى 

هنوز باورها بر روابط عمومى پايدار نيست. امروز 
روابط عمومى و بازاريابى با هم ادغام شده و فردا از 

هم جدا مى شوند و هيچ دليل قوى و محكمى پشت اين 
قضيه وجود ندارد كه چرا تحوالت بسيار زيادى در اين 

رشته بايد رخ بدهد. حلقه بين دانشگاه و حوزه بازار 
در روابط عمومى انسجام ندارد.
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ازحوزه روابط عمومى و اطالع رسانى دوچندان شد. شايد بتوان فعال 
شــدن حوزه اطالع رســانى در دولت با انتخاب و جديت سخنگوى 
دولت و نيز ساير اركان اطالع رسانى را درهمين راستا ارزيابى كرد. 
بخشــنامه روشنگرى رســانه اى دولت تدبير و اميد و الزام دستگاه 
هاى اجرايى به تدوين و اجراى پيوســت هاى رسانه اى براى طرح 
هاى مهم از نقاط قوت و پشــتوانه هــاى محكم براى فعاليت روابط 
عمومــى ها بود. همچنين بخشــنامه معــاون اول رئيس جمهور به 
وزارتخانه ها، موسســات و شركت هاى دولتى و استاندارى ها در مهر 
ماه سال گذشته از ديگر اقدامات مثبت دولت براى حمايت از روابط 
عمومى ها تلقى مى شــود. در اين بخشنامه از دستگاه هاى اجرايى 
خواسته شده است در انتخاب افراد براى تصدى پست هاى سازمان 
مرتبط با روابط عمومى ها از نيروهاى شايســته و با تجربه استفاده 

شود.
اما در اين ميان و درشــرايط بسيار حســاس كنونى "ناگهان" 
شنيده مى شود كه در راستاى تغييرات ساختار سازمانى دستگاههاى 
اجرايــى از جمله اســتانداريها، جايــگاه ادارات كل روابط عمومى به 

بخشى از اداره كل حوزه استاندار تقليل يافته است.
اخذ ايــن تصميم عالوه بــر اينكه در تناقض آشــكار با بند 4 
آيين نامــه نحوه فعاليت، وظايف واختيــارات مراكز روابط عمومى و 
اطالع رسانى دســتگاههاى اجرايى مبنى بر انتصاب مسئول روابط 
عمومى توسط باالترين مقام دستگاه اجرايى و فعاليت روابط عمومى 
زيرنظر مســتقيم همان مقام منصوب كننده، و نيز مصوبه بعدى كه 
ســطح ادارات روابط عمومى استاندارى ها را به اداره كل ارتقا داده 
بود ، مى باشد، به نظر مى رسد گامى درجهت معكوس حركت كلى 
دولت و نيز انتظارات فراوان در اين حوزه تلقى شــده و قطعا لطمات 
جبران ناپذيرى به جايگاه و انگيزه هاى فعاالن روابط عمومى در اين 

حوزه خواهد زد.
مبرهن اســت با تصميمات اخير كه به نظر مى رسد مقدمه اى 
براى اجراى تصميمات بعدى درســاير دســتگاه هاى اجرايى باشد 
اميــدى به اجراى مطلوب بســيارى از تكاليف و انتظــارات قانونى 
ازروابط عمومى ها خصوصا در مسير اجراى قانون انتشار و دسترسى 
آزاد بــه اطالعات و نيز تحقق كاهش فاصله بين مردم و دولت و نيز 

مخالف احترام به حقوق عمومى و افكارعمومى خواهد بود.
انجمن فعاالن روابط عموم ايران انتظارو اميد دارد تا در ســال 
همدلــى و همزبانى دولت و ملت و پيش از آن كه تصميمات جبران 
ناپذير و نااميد كننده اى به نظام اطالع رســانى و روابط عمومى در 
كشور وارد آيد ، مسئوالن ذيربط از اجراى اين تغييرات صرف نظر و 
درادامه مسير گذشته به بهبود روند فعاليت روابط عمومى ها كمك 

شايانى نمايند.

لزوم تشكيل كميته بررسى جايگاه روابط عمومى 
«انجمن متخصصــان روابط عمومى» با انتشــار 
بيانيه  اى خواســتار ارتقاء جايگاه و اقتدار سازمانى روابط عمومى 

در دستگاهاى اجرايى كشور شد.
در بخشى از اين بيانيه آمده است : متاسفانه عليرغم موضع گيرى 
انجمن هــا،  ســوى  از  بســيارى 
كارشناســان  و  صاحب نظــران 
در  روابط عمومــى   و  ارتباطــات 
خصوص لزوم بازنگــرى در تنزل 
جايگاه روابط عمومى استاندارى ها  
متاسفانه تاكنون هيچ اقدامى براى 
اصالح اين تصميم نادرست گرفته 

نشده است.
در بخش ديگرى از اين بيانيه 
با اشاره به اهميت جايگاه و ماهيت كارى روابط عمومى  در سازمان ها 
آمده اســت: روابط عمومى ها  اگر در جايگاه ســازمانى مناسب خود 
قرار نداشته باشند نمى توا ند بســيارى از ماموريت هاى سازمانى و 
رســالت هاى خطير خود را در عرصه اطالع  رســانى و اطالع يابى به 

مردم محقق سازند.
 همچنيــن در اين بيانيه  انجمــن متخصصان روابط عمومى از 
متوليان اين حرفه در كشور خواسته است با تشكيل كميته تخصصى 
به بررسى ابعاد اين تصميم گيرى نادرست و غيرتخصصى اقدام كرده 
و هرچه ســريع تر نســبت به بازنگرى و ارتقاء مجدد روابط عمومى  
استاندارى ها به جايگاه شــان و انجام وظيفه زير نظر باالترين مقام 

سازمانى استان اقدام نمايند.

گامى معكوس در حوزه اطالع رسانى 
« انجمن فعــاالن روابط عمومى ايران(افــرا)» انجمن فعاالن 
روابط عمومى ايران  (افرا) دربيانيه اى اعالم داشــت: همزمان با آغاز 
فعاليت دولت تدبير و اميد انتظارات از دولت براى حمايت گسترده 

روابط عمومى ها  اگر در جايگاه سازمانى مناسب 
خود قرار نداشته باشند نمى توا ند بسيارى از 

ماموريت هاى سازمانى و رسالت هاى خطير خود را 
در عرصه اطالع  رسانى و اطالع يابى به مردم محقق 

سازند.
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     روابط عمومى ها با كمك رسانه ها قانون را اجرايى كنند
 

«دكتــر مهــدى فرقانى، 
و  پيشكســوت  روزنامه نگار 
قانون  تصويت  ارتباطات»  استاد 
انتشــار آزاد اطالعات را در شرايط 
حبس  كــه  ما  كشــور  تاريخــى 
اطالعات و غير علنى بودن اطالعات 
موضوعى  ســازمان ها  بــه  مربوط 
عادى تلقى مى شــود را گام مهم و 
موثرى  به جلو اما نا كافى مى داند.

او معتقد اســت مهمترين حركتى كه بايد در اين زمينه ايجاد 
شــود در رابطه با حق دسترســى آزاد روزنامه نگاران  به اطالعات و 
اخبــار مورد نظر اســت، چرا كه  امكان دسترســى تك تك افراد و 
شــهروندان به اطالعات سازمان ها و موسسات مختلف وجود ندارد و 
خبرنگاران به عنوان ســفيران اطالع رسانى در اين عرصه مى توانند 
نقش مهمى ايفا نمايند و اطالعات ا ز طريق آنها انتشار عمومى يافته 

و در معرض افكار عمومى قرار گيرد.
در شــرايطى كه هنوز در كشور ما دسترسى به اطالعات سازمانى 
يك تابو قلمداد مى شــود و سابقه تاريخى كه در اين زمينه وجود دارد 

ديدگـاه اسـاتيـد و صاحب نظران علوم ارتباطات و روابط عمومى

روابط عمومى ها و جايگاه آنان در مسير اجراى قانون انتشار و دسترسى آزاد اطالعات

اشاره:
يكى از شاخصه هاى توسعه يافتگى كشورها دردنيا ميزان تحقق و دسترسى شهروندان به جريان آزاد و شفاف 

اطالعات و بهره مندى همگان و به طور يكسان از اين حقوق اطالعاتى مى باشد و به همين نسبت كشورها به دنبال 
راهكارهايى براى تحقق و اجرايى كردن اين حقوق شهروندى در جوامع خود بوده اند كه برخى توفيقاتى داشته و برخى 
ديگر با موانع و تنگناهايى براى اجرايى شدن آن مواجه شده اند. آنچه مسلم است دانستن حق مردم است و دولت ها 

وظيفه دارند كه بسترهاى الزم را براى اين امر مهم مهيا نمايند.
در ايران بعد از انقالب اسالمى به داليل زيادى نظير جنگ تحميلى و شرايط خاص آن پرداختن به اينگونه  موضوعات  

به تاخير افتاد تا اينكه در دولت نهم و دهم به شكل شتاب زده اى قانون فوق به تصويب رسيد و به دليل اختالف 
نظرهايى كه ميان  شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسالمى وجود  داشت اجراى آن عملى نشد و به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام فرستاده شد و بعد از اصالحاتى كه روى انجام شد، سرانجام دولت يازدهم با تدوين آيين نامه اجرايى 
آن شرايط عملى شدن قانون را فراهم كرده و لزوم رعايت آن رابه سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى ابالغ كرد.

اين قانون داراى 22ماده و7 تبصره است كه دولت يازدهم آيين نامه اجرايى آن را تكميل كرده است.
در همين رابطه با توجه به اهميت اين قانون و از سويى ديگر نقشى كه واحدهاى روابط عمومى در سازمان ها و 

دستگاه هاى براى اجرايى كردن آن بر عهده دارند به سراغ  اساتيد و صاحب نظران علوم ارتباطات و روابط عمومى 
رفته و در اين زمينه از نظرات آنان بهره مند شديم، آنچه در ذيل مى آيد حاصل اين گفتگوهاست.

      وجود تعارض براى اجرايى شدن قانون در جامعه  
 

«دكتــر محســنيان راد،
در  ارتباطات»  محقق  و  استاد 
رابطــه با قانون و اجــراى آن  در 
كشــور مى گويد: قانون دسترسى 
آزادانه افراد به اطالعات در ايران را 
نمى توان چيزى جداى از فرهنگ 

حاكم بر جامعه دانست.
اينكــه در يك كشــور قانون 
حق دسترسى آزادانه اطالعات به 
تصويب رســد ولى از اينترنت پرســرعت خبرى نباشد و استفاده از 
شبكه هاى ماهواره اى ممنوع باشد نوعى تعارض در برخورد با قانون 

مذكور محسوب مى شود.
در واقع بــه نظر من ريشــه هاى فرهنگى تعــارض در جامعه  
بايد برداشته شــود، كه شامل بخش هاى دانشــگاهى و فرهنگى و 

تصميمات دولتى و نظام هاى ارزشى يك جامعه مى شود.
لذا به نظر من تا زمانى كه تعارض در اين بخش ها وجود داشته باشد 
مشكل ارتباطات رسانه اى و حقوق دسترسى به اطالعات با يك ديگر در 
تعارض قرار دارند و نمى توان اميدى به اجرايى شدن آن در جامعه داشت. 

      گزارش: مريم غضنفرى 
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در اروپــا هم اين موضوعات قبل از جنگ جهانى دوم مطرح و حل 
شده اســت، به دنبال اين قوانين انجمن ها و فعاالن حقوق بشر هم به 

دنبال توسعه و انتشار آزاد اطالعات بودند.
تا اينكه در كشــور ما با يك تاخير حدود يك قرن اين قانون به 
تصويب رسيد و با فاصله ى 3و4 سال آيين نامه اجرايى آن تدوين شده 
است، در هيچ كجاى اين قانون درج نشده كه روابط عمومى ها متولى و 
ملزم به اجراى آن هستند و اين بزرگترين نقص آن محسوب مى شود.

به نظــر من در ايــن رابطــه وزراتخانه ها و ســازمان ها كامًال 
ســليقه اى برخورد مى كنند، به شــكلى كه برخى اين موضوع را بر 
عهده روابط عمومى ها گذاشته اند و برخى ديگر آن را چند تكه كرده 

و در بخش هاى مختلف سازمان پخش كرده اند.
در كل به نظر مى رسد  براى اجرا و ضمانت اين قانون راهكارهاى 

دقيقى و تعاريف مشخصى ارائه نشده است.
اميدواريــم نســبت به ضمانــت اجرايى اين قانــون دقت نظر 
بيشــترى صورت گيرد و مديران روابط عمومى ها در اين رابطه مورد 
بازخواســت قرار گيرند. دكتر زارعيان مى گويد: مســاله اساسى در 
قانون دسترســى آزاد به انتشار اطالعات، ساختار سياسى، فرهنگى، 
اقتصادى  وتوليدى كشــور است،به نحوى كه اگربه موضوعاتى نظير  
رقابت، خصوصى ســازى، از بين بردن انحصارها توجه شود در حوزه 

اطالع رسانى نيز رقابت ايجاد مى شود.
به عنوان مثال در 10 يا 12 ســال گذشته در كشور يك اپراتور 
تلفن همراه وجود داشــت، به سختى اطالعات مرتبط با سيم كارت و 
هزينه ها و حتى گوشى هاى موبايل در اختيار عموم قرار داده مى شد، 
اما امروز كه با تعدد اپراتورها دركشــور مواجه هستيم نوعى رقابت 
در اطالع رســانى در خصوص جرئى ترين اطالعات انواع گوشى هاى 
همراه و خدماتى كه اپراتورها ارائه مى كنند و هزينه ها و ... منتشــر 
مى شــود و مردم امكان دسترسى به آن را درسايت ها و نشريات و ... 

دارند و رقابت بر سر انتشار اين اطالعات است.
به هرحــال اميدواريم با تصويب و ضمانــت اجرايى اين قانون 
انحصارها درســطح كالن برداشــته شــود و رفع انحصارهاى كلى 
ســازمانى، اقتصــادى، اطالعاتى، باعث شــود تا  همــه مردم حق 

دسترسى به اطالعات و اخبار را داشته باشند.    

            اجازه انتشار آزادانه اطالعات 
بايد به روابط عمومى ها داده 

شود   

«دكتر اميدعلى مسعودى، 
سازمان  روابط عمومى  مديركل 
مدرس  و  ايــران  اســتاندار 

و برخى سازمان ها و ادارات بيشتر اطالعات را محرمانه 
تشخيص مى دهند و در اين خصوص سليقه اى برخورد 
مى كنند، با وجود تصويب چنين قوانينى نيز، هنوز بعيد به نظر 
مى رســد كه از لحاظ فرهنگى زمينه اجراى اين قانون فراهم باشد و 
لذا بايد اقداماتى در راســتاى اصالح فضاى فرهنگى صورت بگيرد تا 
دسترسى به اطالعات از حقوق اساسى شهروندان به شمار آيد مگر در 

مواردى كه قانون آن را برشمرده است.
در واقــع نيازمند قانون ديگرى هســتيم كه حق دسترســى 

روزنامه نگاران به منابع خبرى را تضمين نمايد.
از ســويى نيز در رابطه با اطالع رســانى توسط ســازمان ها و 
روابط عمومى ها شــاهد اين هســتيم كــه روابط عمومى ها آزادى 
عمل مناســب در اين موضوع را ندارند را كه به شــدت تحت تاثير 
مديران ارشد سازمان قرار دارند و مديران نيز نگاه بسته اى نسبت به 
انتشار اطالعات سازمان داشته و به اين ترتيب مديران روابط عمومى 
نيز از نشــر اطالعات جلوگيرى مى كنند كه در واقع اين اقدام كامًال 

با فلسفه وجودى روابط عمومى ها درتضاد است.
كــه در اينجــا نيز الزم اســت تا نگــرش فرهنگــى حاكم به 
روابط عمومى ها نيز اصالح شود و در واقع خود روابط عمومى تسريع 
و تســهيل كننده جريان آزاد اطالعات باشد و با ايجاد تعامل موثر با 

رسانه ها اين هدف را پوشش دهد.
وى معتقد اســت در حال حاضر با آنچه قرار است عملياتى شده و 
اجرايى شــود خيلى فاصله داريم و بــا وجود اينكه تصويب اين قانون را 
مى توان گامى به جلو قلمداد كرد اما هنوز مردم از اين حق محروم هستند.

او در مورد موارد خاص و استثناهايى كه در همه دنيا در رابطه با نشر 
اطالعاتى كه محرمانه تلقى مى شود،گفت، مصاديق اين محدوديت ها بايد 
به شكل شفاف اعالم شوند و تنها مواردى كه ممكن است به ضرر منافع 
ملى و استقالل و حاكميت  و امنيت كشور باشد محرمانه تلقى شده و از 

نشر بسيارى مطالب به بهانه محرمانه بودن نبايد جلوگيرى شود.

     سازمان ها در اجراى قانون نبايد سليقه اى برخورد كنند

«دكتر زارعيان، معاون ارتباطات شركت مخابرات ايران و 
استاد ارتباطات» نيز در اين رابطه 
مى گويد: اگر به تاريخچه  تصويب 
ايــن قوانين در دنيا نگاه كنيم مثًال 
در امريكا از سال 1912يعنى بيش 
از 100 ســال قبل چنين قوانينى 
تصويب شده است و از شركت ها و 
موسسات خواسته شده كه اطالعات 

در اختيار مردم قرار دهند.
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دانشــگاه» نيز در اين رابطه مى گويد: در حــوزه علوم ارتباطات 
مبحث بسيار مهمى با عنوان حقوق ارتباطات وجود دارد كه بخشى 
از آن حقوق و وظايف مســئوليت هاى ناشــران اعــم از خبرنگاران، 
صاحب امتيازهــا و مجريان تبليغات اســت و آنچه در اين جا خيلى 
مهم اســت همان حقوق خبرنگاران نســبت به دسترســى آنها به 

اطالعات و اخبار مى باشد.
اين موضــوع تا به انجــا اهميت دارد كه در بررســى وضعيت 
آزادى هاى يك كشــور آزادى دسترسى شــهروندان به اطالعات و 

اخبار اهميت ويژه اى قايل شده اند.
در ايــن بحــث دو موضــوع جداگانه وجود دارد كــه اول حق 
دسترســى آزادانه اطالعات اســت و ديگرى انتشار آزادانه اطالعات 

است كه اين دو الزم و ملزوم يكديگرند. 
اين موضوع در كشور ما بعد از انقالب به عنوان دغدغه دسترسى 
آزادانه به اطالعات مطرح شده كه به طور طبيعى با كار روابط عمومى ها 
نيز پيوند خورده اســت، به همين داليل در دولت نهم اين قانون 22 
ماده اى به تصويب رســيد و دولت يازدهم با تدوين آيين نامه اى كه با 
دقت نظر بيشــترى نسبت به خود قانون نوشته شد لزوم اجراى آن را 

فراهم كرده و به سازمان هاى دولتى و خصوصى ابالغ شده است.
وى ايــن قانون را دركل خوب ارزيابى كــرده و مى گويد: البته 
نقايصى نيز دارد، اما زمانى حق دسترســى به اطالعات دچار آسيب 
مى شــود كه در بخش هــاى مثل بخش خصوصــى و دولتى دچار 
ســردرگمى شــود مثًال در بخش خصوصى اگر اطالعــات قابليبت 
انتشــار داشته باشند ممانعتى براى انتشــار آن وجود ندارد ولى در 
بخش دولتى به دليل وجود قوانين و بوروكراسى دسترسى مردم به 
اطالعات ضعيف تر اســت و علت آن هم سابقه تاريخى است كه در 

كشور ما در اين زمينه وجود داشته است.
مثــًال روســاى ســازمان هاى دولتــى بــه روابط عمومى هاى 
سازمان هاى  براى انتشــار اطالعات اجازه الزم را نمى دهند كه اين 
موضوع در تاريخ و فرهنگ بوروكراســى كشور ما وجود دارد و لزوم 

اصالح آن نيز كامًال مشهود است.
وى با اشاره به بخش هايى از قانون مذكور در مورد اينكه سازمان ها 
در رابطه با دسترســى افراد به اطالعات بايد در سريعترين زمان ممكن 
اقدامات الزم را انجام دهند، مى افزايد: گرچه اين موضوع كامًال منطقى و 
حرفه اى به نظر مى رسد اما شما تصور كنيد فردى براى انجام تحقيقات  
دانشــگاهى و پژوهش نياز به دسترسى به اطالعات يك سازمان داشته 
باشد و زمان اين پروژه دانشجويى نيز محدود باشد، كه سازمان ها نسبت 
به ايجاد  زمينه ى دسترسى سريع هيچگونه الزامى ندارند و در اين موارد 

بايد الزامات اجرايى نيز در نظر گرفته شود.
يا مثًال در بخش ديگرى با اشــاره به استثنائاتى كه در رابطه با 
انتشار اطالعات وجود دارد به حريم خصوصى افراد تاكيد شده است، 

كه اگر سازمانى مثل وزارت بهداشت قصد تحقيق در 
مورد بيمارى خاصى را داشــته باشد با اين محدوديت 

كه وارد شــدن به حريم خصوصى افراد است مواجه مى شود 
،كه بازهم شــاهد هســتيم قابليت اجرايى اين قانون با اشــكاالتى 

مواجه است.
همچنين در كميســيون حــل اختالفى كه درقانــون در نظر 
گرفته شده است، تركيبى از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزارت 
ارتباطات، وزارت دفاع و پشــتيبانى و رييس كميسيون امنيت ملى 
مجلس هســتند كه همگى در زمره بخش دولتى به شمار مى آيند و 

جاى نمايندگان بخش خصوصى در اين ميان خالى است.
وى مى گويــد: در ماده 22 تعيين جزاى نقــدى براى مجازات 
خاطيان يكى از موارد خوب قانون تلقى مى شــود، چرا كه در دولت  
گذشــته بسيار اتفاق افتاد، روزنامه ها و نشــريات را به خاطر انتشار 
برخــى مطالب كه صحيح هــم بودند، به راحتــى توقيف و تعطيل 
مى كرند، ولى دراين قانون جريمه نقدى را مقرر كرده است كه نقطه  

قوت آن محسوب مى شود.
در قانون بايد به موضوع حق انتشــار هم پرداخته شــود، چرا كه 
عالوه بر حق دسترسى آزاد به اطالعات حق انتشار از موضوعات مهم 
در زمينه آزادى هاى اجتماعى و دسترســى به اخبار محسوب ميشود 
و از سويى نيز روابط عمومى ها اشــاعه اطالعات سازمانى را تكليف و 
وظيفه خود بدانند  و اين اطالعات را در اختيار نمايندگان رسانه ها و 

مراجعين قرار دهند.
دكتر مسعودى معتقد اســت، اين قانون در دولت قبل با عجله 
و شــتاب زده نوشته شده اســت،  در حالى كه آيين نامه اجرايى آن 
كه در دولت فعلى تدوين شد به خاطر پوشش دهى ضعف هاى خود 
قانون از دقت نظر بيشــترى برخوردار اســت و هر كجا كه در قانون 
خالئى وجود داشته شفاف  سازى الزم انجام شده و الزام ايجاد كرده 
است، كه يكى از آنها كه در آيين نامه ذكر شده است الزامى  به جايى 
است كه براى انتشار اطالعات در فضاى مجازى قرار داده شده است.

البته اين موضوع نيز بســيار طبيعى است كه قانونى كه پس از 
37 ســال در كشور وضع شــده و مورد توجه مسوالن قرار گرفته با 
ضعف هايى مواجه باشــد،البته بازنگرى ها و اصالحات مى تواند اين 

موارد را برطرف نمايد.
وى مى گويــد: بحث هاى زيادى بين مدافعــان و منتقدان اين 
قانون دركشــور وجود دارد ولى آنچه به نظر مى رســد اين است كه 
قانون بايد در تبادل آراء پخته تر شود و موارد الزم در آن پيش بينى 
شــده و به تصويب برســد و حق دسترســى آزادانه  خبرنگاران به 
اطالعات و نشــر آن ها و از سويى دسترسى همه افراد به اطالعات و 

اخبار در عصر ارتباطات در جامعه ما تحقق يابد.
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مجلس مطرح شــد و من به عنوان نماينده و سخنگوى وزارت جهاد 
كشاورزى در شوراى اطالع رسانى دولت بودم و به عنوان يك فرد در 

تصويب آن نقش داشتم.
وى معتقد اســت براى مردم در شــرايط كنونى كه شبكه هاى 
اجتماعى با ســرعت شتاب زده اى در حال گسترش و نفوذ به سطوح 
مختلف اجتماع هســتند حق آزادانه دسترسى همگان به اطالعات 
امرى اجتناب ناپذير اســت، چــرا كه ديگر امروز امكان سانســور و 
فيلترينگ فضاى مجازى مانند گذشته براى دولت ها و حاكميت اى 

دنيا متصور نيست.
در واقع افراد با استفاده از شبكه هاى اجتماعى امكان دسترسى به 
اطالعات مورد نظر را يافته اند و اكنون زمان آگاه سازى مخاطبان براى 

استفاده و سازماندهى درست از اين اطالعات است.
همچنين وى با تاكيد بر نقش روابط عمومى ها در ارائه اطالعات 
به مخاطبان و فراهم كردن زمينه دسترسى عموم به اطالعات گفت: 
ارتقاء تشكيالت روابط عمومى و تبديل شدن روابط عمومى ها به مركز 
اطالع رسانى و شكل دادن به افكارعمومى گام مثبت ديگرى بود كه 
ضمن تاكيد بر اهميت اين بخش در امكان دسترســى آزاد افراد به 
اطالعات، شرح وظايف آن را از تداركاتچى و پرداختن به تشريفات و 

عملكرد بر اساس ديدگاه هاى روساى سازمان خارج مى كند.
امروز روابط عمومى ها بايد به عنوان هسته مركزى تبادل و تعامل 
اطالعات ميان ســازمان و مخاطب در اشاعه اطالعاتى كه گروه هاى 
مرتبط با آن ســازمان را منتفع مى كند فعال باشند، به عنوان نمونه 
وزرات جهــاد كشــاورزى با انتشــار و ارائه تصميماتى كــه در مورد 
خريدهــاى تضمينى و قيمت هاى مصوب  و... براى كشــاورزان دارد 
مى تواند تاثير بســيار مطلوبى در توليد و همچنين عملكرد هماهنگ 
كشاورزان مناطق مختلف كشور داشته باشد، يا وزير در يك وزارتخانه 
عالوه بر ارتباطاتى كه با مخاطبان بيرون سازمان برقرار مى كند نسبت 

به ارائه اطالعات به افراد درون سازمان نيز مسئوليت داشته باشد.
در واقع به نظر من اين قانون باعث آگاه ســاختن مردم ميشود 

و مردم آگاه هستند كه مى توانند به دولتمردان خود كمك كنند.
وقتى اطالعات به شــكل وســيع و شــفاف در اختيار همگان 
قرارگيرد ضمينه شايســته ســاالرى فراهم مى شود چرا كه ماهيت 
افــراد و گروه هاى فعال اجتماعى و سياســى براى مردم مشــخص 

مى شود و زمينه فريب افكار عمومى از ميان برداشته مى شود.
وى مى گويد: درگذشته شرايط دسترسى عموم به اطالعات فراهم 
نبود و سعى مى شد اطالعات به گونه اى دسته بندى شده و سازماندهى 
شده در اختيار مردم قرار، گيرد كه به تعبيرى تزريق مسكن براى يك 
بيمارى به شمار مى رفت اما امروز آگاه سازى نقش واكسينه كردن را دارد 

و آزادى دسترسى به اطالعات اين واكسينه كردن محسوب مى شود.

     برداشت سليقه اى از قانون، ممنوع 

«اســتاد على فروزفر، مدرس دانشــگاه» در ارتباط با 
اجرايى شــدن اين قانون از مســير 
روابط عمومى هــا مى گويد: موضوع 
قانــون آزاد دسترســى افــراد به 
اطالعــات، در ايران كــه در دولت 
گذشــته به تصويب رسيده و امروز 
شرايط اجراى آن فراهم شده است: 
مدت ها قبل توسط سازمان ملل و 
حقوق و بشــر به عنــوان مصاديق 
آزادى هاى اجتماعى مورد بحث قرار 

داشته است و اكنون با تاخير در كشور ما طرح و اجرا مى شود.
وى معتقد است قانون دسترســى آزاد به اطالعات كه به عنوان 
يك حق براى عموم افراد به رسميت شناخته شده بايد نظام مند باشد.
مثًال روابط عمومى ها كه هم به عنوان يك مجراى اطالع رسانى 
به شمار مى آيند مى توانند در اجرايى شدن آن نقش داشته و از آن 
براى پيشبرد اهداف روابط عمومى ها در سازمان ها استفاده كنند.

در واقع ما با قانون مطبوعات از يكســو و قانون آزادى دسترسى به 
اطالعات از سوى ديگر مواجه هستيم و مهمترين رويكردى كه به نظر من 
وجود دارد پايبندى به اجراى قانون از يك سو و ممانعت از ايجاد تفسيرهاى 
سليقه اى و برداشت هاى غيرواقعى و شخصى از آن است كه منجر مى شود 

اطالعات در مسير شفاف در اختيار افكار عمومى قرار داده شود.
وى بــا تاكيد بر اهميت آگاه ســازى از طريق اشــاعه اطالعات 
شــفاف به مردم گفت: حق دسترسى آزاد اطالعات باعث آگاه سازى 
مردم مى شود و مردم آگاه نيز دلبستگى شان به نظام و كشور بيشتر 
اســت و مشاركت آن ها در امور جامعه به طبع اطالعات درستى كه 

در اختيارآن ها قرار داده شده بيشتر خواهد شد.

     حق آزادانه دسترسى همگان به اطالعات
اجتناب ناپذيرشده است  

محمـدحســين  كتـر د »
پيشكســوت  انصارى فــرد، 
روزنامه نگارى و روابط عمومى» 
نيز با اشــاره بــه اينكه خودش از 
جمله كسانى بوده كه در تصويب 
قانــون دسترســى آزاد افــراد به 
اطالعات سهيم بوده و نقش داشته 
گفت: اين قانون در سال 1387 در 
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اين رشــته نيز تالش هاى زيادى انجام شــده است كه به زودى 
مى شود.   اجرايى 

آموزش مى توانــد كاركردى خوبى در بــه روز كردن دانش 
مديــران و كاركنــان روابط عمومى هــا داشــته باشــد، كه اين 
مســئوليت در برخى كشــورها به عهده دفاتر خدمات مشاوره اى 
روابط عمومى هاســت كــه به ســازمان هاى خصوصــى و دولتى 

مى دهد.  مشاوره 
در حال حاضر در مقطع كارشناســى ارشــد نيز گرايش هاى 
تخصصى براى روابط عمومى پيشــنهاد داديــم كه اگر با موافقت 
مســولين وزارت علوم مواجه شود گام مثبتى براى اعتالى دانش 
علمــى روابط عمومى برداشــته خواهد شــد كه ايــن 5 گرايش 

شامل: تخصصى 
1ـ امــور بين الملــل 2ـ امور اجتماعى، توســعه اى 3ـ امور 
فرهنگى ورزشــى 4ـ حــوزه صنعت و بازرگانى 5  ـ رســانه هاى 

مجازى فضاى  و  اجتماعى 
كــه در اين طرح هم به تكنيك ها و فنون توجه شــده و هم 
روش هــاى كيفى و مباحث تئورى آموزشــى مد نظر قرار گرفته 

است.
با توجه به اين موضوع كه روابط عمومى حرفه اى اســت كه 
از چند جهت با ســاير رشــته ها مرتبط اســت و در بازار كار نيز 
اين ارتباط كامًال محســوس تر مى شــود به عنوان نمونه ارتباط 
روابط عمومى ها با مطبوعات، رســانه هايى مثل راديو و تلويزيون 

اشاره:
بدون ترديد يكى از مهمترين موانع توسعه روابط عمومى در ايران كمبود نيروى انسانى متخصص در حوزه ارتباطات 

و روابط عمومى است. براساس آخرين تحقيقات به عمل آمده متاسفانه در حال حاضر بيش از 70 درصد شاغالن 
روابط عمومى ها يا داراى تحصيالت دانشگاهى نيستند و يا تحصيالتى غيرمرتبط با حوزه روابط عمومى و ارتباطات 

دارند و اين ضعف ساختارى باعث شده آن رويكرد حرفه اى و تخصصى در امور مديريتى و كارشناسى روابط عمومى 
در سطح مطلوبى قرار نداشته باشد. از سوى ديگر كم توجهى به طرف كردن اين كاستى با عدم برگزارى 

مستمرآموزش هاى ضمن خدمت سازمانى براى شاغالن روابط عمومى و همچنين وجود ضعف هايى در ساختار 
آموزشى تربيت كارشناسان روابط عمومى در دانشگاه ها كه كمتر با آنچه در ميدان عمل و محيط كار مورد نياز 

است از ديگر موانع آموزش  روابط عمومى در ايران محسوب مى گردد. هر چند در يك دهه اخير شاهد تحول خوبى 
در عرصه راه اندازى رشته هاى مستقل روابط عمومى در دانشگاه تا سطح كارشناسى و كارشناسى ارشد، برگزارى 

رويدادهاى علمى و بين المللى و انتشار كتب و نشريات متنوع بوده ايم، به نظر مى رسد تا رسيدن به وضعيت مطلوب 
راه زيادى در پيش است، لذا با توجه به اهميت موضوع آموزش به سراغ تعدادى از اساتيد اين رشته رفته و نظرات 

آنان را جويا شديم. آنچه در پى مى آيد حاصل اين گفتگوهاست.

اساتيد ارتباطات و روابط عمومى نظر مى دهند: 

ارزيابى وضعيت آموزش دانشگاهى و ضمن خدمت براى روابط عمومى ها 

      آموزش و به روزشدن دانش مديران
روابط عمومى ها    كاركنان  و 

 
عضو  افخمــى  دكتــر 
عالمه  دانشگاه  علمى  هيات 
ارتباطات:   استاد  و  طباطبايى 
 1345 ســال  از  ايــران  در 
وجود  روابط عمومــى  آمــوزش 
داشته اســت، ولى طى اين 50 
بســياركند  آموزش  روند  ســال 
بــوده و توســعه يافتگى كه طى 
مى شود  مشاهده  اخير  سال هاى 
نيز به دليل گســترش فوق العاده وســايل ارتباط جمعى، نظير 
وجود 50 عنوان مطبوعات در روى پيشــخوان روزنامه فروشى ها 
و ســرعت انتقــال اطالعات از طريق شــبكه هاى اجتماعى  و از 

آگاه تراست. شهروندان  مهمتر  همه 
از ســويى نيز ظرفيت هاى آموزش به شــدت ارتقاء يافته به 
شــكلى كه تا چند سال گذشته فقط دانشــگاه عالمه طباطبايى 
در رشــته روابط عمومى پذيرش دانشــجو داشــته و اكنون در 
دانشــگاه هاى علمى كاربردى، آزاد اســالمى شــاهد آموزش در 
ســطوح كارشناســى و كاردانى رشــته روابط عمومى هســتيم. 
همچنين در دانشــگاه عالمه براى ايجاد دوره كارشناسى ارشــد 
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آموزش  توسعه  در  علمى  همايش هاى        نقش 
روابط عمومى    

 
عبـــاس زاده  اســـتاد 
آمـــوزش  پيشكســــوت 

: مـــى عمو بط  ا و ر
بســتر  اينكه  بــه  توجه  بــا 
در  مناســبى  بســيار  آموزشــى 
و  روابط عمومــى  رشــته هاى 
ارتباطــات و مديريت رســانه در 
نظيــر  مختلفــى  دانشــگاه هاى 
تهران،  دانشگاه  كاربردى،  علمى 
دانشــكاه آزاد اســالمى، عالمه طباطبايى، ســوره و حتى مراكز 
آموزشــى نظير رســانه، موسســات و انجمن ها، ايجاد شده است 
ولى بازهم شــاهد هستيم كه تفكر سنتى در دستگاه هاى اجرايى 
هنوز حاكم اســت و همانطور كه در 40 ســال قبل مرحوم دكتر 
نطقــى پــدر روابط عمومى در ايــران گفت "هر كســى را كه در 
سازمان نمى خواهند و جايى برايش ندارند به واحد روابط عمومى 

مى فرستند."
و يــا اينكه در ســازمان ها  با تغيير مديران ارشــد، مديران 
روابط عمومى نيــز تغيير مى كنند، در حالــى كه روابط عمومى 
نيازمند ارتباط ســازماندهى شده و مســتمر با رسانه ها است و 

تغييــر مديريت اين ارتباط را دچار اختالل مى كند.
در حــال حاضر در اســتان هاى مختلف كشــور دوره هاى 
آموزشــى ضمن خدمت بــراى كاركنــان برگزار مى شــود كه 
كاركنــان بــا عالقمندى در ايــن دوره ها شــركت مى كنند هر 
چند كه بســيارى از آنان عليرغم اينكه ســال ها ســابقه كار در 
روابط عمومــى يا مطبوعات را دارنــد ولى هنوز با اصول علمى و 

اوليه حوزه ارتباطى و روابط عمومى آشــنا كافى ندارند. 
البته برگزارى كنفرانس هاى بين المللى و دعوت از اســاتيد 
ساير كشــورها نيز دراين سال ها در حوزه آموزش روابط عمومى 
تاثيرات خوبى ايجاد كرده اســت ولى به شــرط اينك مديران و 
كارشناســان از فرصت هاى ايجاد شــده اســتفاده نموده و بهره 
كافى را ببرند. چرا كه شــاهد هســتيم همين مديرانى كه دعوت 
شــدند بعد از مراســم افتتاحيه اين همايش هاى علمى سالن را 

مى كنند. ترك 

و ... كه اين مساله الزاماتى را براى يك كارشناس 
يا مدير روابط عمومى ايجــاد مى كند كه اولين آن 
كســب مهارت هاى الزم اســت. اولين مهارت را مى توان 
نحوه ايجاد ارتباط و اســتفاده از وسايل ارتباط جمعى و فنون 
توليد محتوا و همچنين فن رابطه مناســب و منصف با رســانه ها 
و مخاطبان آنها دانســت و اينكه با توجــه به نيازهاى جامعه در 
فرآيند ارتباطى ســازمان، رســانه ها رصد شــوند ومورد ارزيابى 

گيرند. قرار 
و مهارت دوم ارتباطات درون ســازمانى است، به نحوى كه 
ارتباطات ســازمان طورى هدايت شــود كه مديريــت با كنترل 
موارد نســبت به تنش زدايى ســازمانى اقدام كند. مثال در حوزه 
بين الملــل روابط عمومى مى تواند نقش بســيار موثرى در ايجاد 
شــهرت مثبت و تنش زدايى و از بين بــردن ذهنيت هاى منفى 
در ارتباطات بين المللى تاثير فزاينده اى داشــته باشد و تا بستر 
فرهنگى مناســب، كســب و كار و تجارت با ساير كشورها رونق 

باشد. داشته 
يك كارشناس يا مدير روابط عمومى، بايد بازوى مهارت هاى 
ارتباطى ســازمان باشد كه از ارائه يك سخنرانى درون سازمانى 
و شــنيدن حرف هاى دل كاركنان تا مديريت رويدادها و هدايت 

آنها به نفع ســازمان و رصد افكار عمومى را شامل مى شود.
همچنيــن موضوع مهمى كه در كشــور ما فراموش شــده و 
بايــد در آموزش هاى كاركنان روابط عمومــى به آن توجه كرد، 
اين اســت كه چگونه افراد را توانمند ســازيم تا مطالبات قانونى 
و به حــق خود را با اســتفاده از مكانيزم هــاى ارتباطى كه فرا 
مى گيرند از سازمان هاى دولتى طلب نمايند و در نتيجه زندگى 
بهترى داشــته باشند، مثًال كسانى كه در شــهرهايى با آلودگى 
هــوا زندگــى مى كنند يا مشــكالتى نظير عدم وجــود خدمات 
بهداشــتى و آموزش دارند از طريق روابط عمومى ها پل ارتباطى 
براى دســتيابى به حقوق شــهروندى خود را مطالبه و كســب 
نمايند، كه البته در ســاير كشــورها، نهادهاى مردم نهاد در اين 

مورد فعاليت مى كنند و به شــكل غيردولتى اداره مى شود.
همچنين آموزش هاى روابط عمومــى مى تواند خانواده ها را 
در مقابل تهديدات و آســيب هاى اجتماعى كه اينترنت و فضاى 
مجازى براى فرزنــدان ايجاد مى كند و يا اثرات ســوء تبليغات 
تجــارى تلويزيون و ســاير رســانه ها روى كــودكان، از طريق 
اطالع رســانى فعاليت هاى ارتباطــى ايمن نگه داشــته و فعال 
نمايــد، نه اينكه با فيلترينــگ و ... به مبازره با مظاهر تكنولوژى 

برويم.
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تحوالت     آخرين  بر اساس  آموزشى  برنامه ريزى        لزوم 
 

دكتــر يحيايــى ايله اى 
دانشگاه:  مدرس 

روابط عمومى ها  عرصــه  در 
كــه تكنولوژى هــاى ارتباطــى 
كار  ابــزار  اطالع رســانى،  و 
ابزارها  اين  و  است  روابط عمومى 
بطــور روزمــره در حــال تغيير 
امرى  مســتمر  آموزش  اســت، 
الزامى اســت. از طرفى ديگر هر 
روز عرصه كار سازمان ها به ســوى بين المللى شدن گرايش پيدا 
مى كند و بــه همين دليل روابط عمومى هــا نياز به آموزش هاى 
تخصصى تــر بــراى حضــور و كار در عرصه بين المللــى دارند. 
همچنين دانشــگاه ها و مراكز علمى و آموزشــى وظيفه دارند در 
اين ارتباط آخريــن متدها و روش هاى اثربخش و حرفه اى را به 

كنند. معرفى  سازمان ها 
نيازســنجى آموزشى در درون هر ســازمانى به عهده واحد 
آموزش آن سازمان است كه بايســتى بر اساس روش هاى علمى 
انجام گيرد. واحدهاى آموزشــى بايســتى با استفاده از مشاوران 
حرفــه اى و به كمــك واحدهــاى ادارى آخريــن آموزش هاى 
مورد نياز كاركنان ســازمان خــود را شناســايى و تعيين كنند 
و آموزش هاى ضمن خدمت بايســتى بر  اســاس آخرين تحوالت 
برنامه ريزى شــود و بطور خاص هر روابط عمومى بايستى تقويم 

باشد. داشته  ساالنه  آموزشى 
رويكردهاى نوين روابط عمومى از جمله رويكرد مســئوليت 
اجتماعــى، رويكرد تجارى روابط عمومى، رويكرد مديريت بحران 
و دغدغه هاى مشــتريان ســازمان، رويكــرد الكترونيكى و البته 
رويكرد جهانى شدن سازمان ها بايستى  دراين زمينه مورد توجه 

گيرد. قرار  تاكيد  و 
آشــنايى با آخرين روش ها و ابزارهاى هنــرى و تبليغى نيز 
مى توانــد به يــارى روابط عمومى ها بيايــد، توانمندى در زمينه 
آخرين تكنولوژى هاى ارتباطى و اطالع رسانى نيز از ضرورت هاى 

است. روابط عمومى  در  آموزشى 
باز تعريــف "آمــوزش روابط عمومى" جزو الزامات توســعه 
روابط عمومى است. موضوعى كه مى تواند حداقل سه بعد اساسى 

از مشــكالت فعلى آموزش روابط عمومى را هدف قرار دهد:

اول: بازتعريف كاربردهاى عملى آموزش روابط عمومى
در اين زمينه بايستى اساسا بر گزينش كاركنان و دانشجويان 

رشــته هاى روابط عمومى تاكيد كرد زيرا عمدتا در 
گزينش كاركنان و دانشــجويان روابط عمومى، دارا 

بودن حداقل مهارت هاى ارتباطى لحاظ نشــده و حتى در 
دوره دانشــگاهى نيز تكامل و توسعه اين مهارت مورد توجه قرار 

است. نگرفته 
آمــوزش تكنيك هــاى روابط عمومى از جملــه تكنيك هاى 
برگزارى نمايشــگاه، بازديدها، مذاكــرات، گردهمايى، ارتباط با 
رسانه ها، تبليغات محيطى و رسانه اى، ارتباطات مردمى، ارتباط 
با مشتريان، اطالع رســانى و غيره بايستى در دوره هاى كاردانى 
و كارشناســى لحاظ گردد. به اين معنا كه تغيير و اصالح كاربرد 
اين تكنيك ها از كاربرد تشــريفاتى و تبليغاتى به كاربرد ارتباطى 
(اطالع رســانى و پاســخگويى) مد نظر و اســاس برنامه ها قرار 

گيرد.

 دوم: بازتعريف كاربردهاى نوين آموزش روابط عمومى
بهره گيــرى از رســانه ها و ابزارهــاى مــدرن ارتباطــى و 
اطالع رســانى، بخصوص اينترنت در عرصه اطالع رســانى سريع، 
دقيــق، همه وقتى، همــه جايى، كــم هزينه و ... بايســتى در 
دانشــگاه ها و مراكز آموزشى و سازمان ها بطور جدى در دروس 
و دوره هاى بدو خدمت و ضمن خدمت بطور عملى رعايت گردد.

آموزش  تخصصــى  كاربردهاى  بازتعريــف  ســوم:   
روابط عمومى

يك واقعيت ديگر اين است كه آموزش هاى آكادميك در 50 
ســال اخير در ايران، تكــرار مفاهيمى خاص و ثابت از كاركردها 
و كاربردهاى روابط عمومى اســت كه بايســتى مورد بازنگرى و 
بازتعريــف قرار گيرد. يعنى بايســتى به برخــى حوزه هاى نوين 
مشــاغل كه به شــدت گسترش يافته اســت با رويكرد تخصصى 
توجه شــود و براى روابط عمومى تخصصى ســاختار و ابزار الزم 
طراحى و تعريف شــود و دانشــگاه ها براى راه اندازى رشته هاى 
جديد از جمله مديريت روابط عمومى و روابط عمومى بين المللى 

كنند.  تالش  ارشد  كارشناسى  دوره هاى  در 
واقعيت اين اســت كــه روابط عمومى ايران با چند مســئله 

روبروست: زيربنايى  آسيب هاى  عنوان  به  جدى 
روابط عمومي  ســاختار  غيركارشناســي  تعريف  اينكــه  اول 
و تركيــب آن با ديگــر واحدهاي ســازماني، روابط عمومي را از 

ماهيت و مســير اصلي منحرف كرده است.
دوم اينكــه بخــش قابــل توجهــي از مديــران و كاركنان 
روابط عمومي هــا (بخصــوص مديــران) تخصــص روابط عمومي 
ندارنــد و همچنين آموزش هاي بدو خدمــت و ضمن خدمت را 
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ســبب مى شــود فارغ التحصيالن روابط عمومى آن چنان كه بايد 
و شــايد با مســائل مربوط به حرفه روابط عمومى آشــنا نباشد. 
براى حل اين مشــكل بايد تجديد نظر كلى در واحدهاى رشــته 
روابط عمومــى صــورت گيرد به نحوى كه دانشــجويان از همان 
ابتداى ورود به اين رشــته با روابط عمومى، ماهيت و وظايف آن 
آشــنا شوند و تا پايان تحصيل مســائل بيشتر و تخصصى ترى را 
درباره روابط عمومى ياد بگيرند. تاســيس رشــته هاى تحصيالت 
تكميلى و اعزام دانشــجو به خارج از كشــور بــراى تحصيل در 
رشــته روابط عمومــى مى تواند بــه حل اين ضعف در سيســتم 

كند. كمك  كشور  آموزشى 
در جامعــه روابط عمومــى ايران چه درون ســازمان ها، چه 
نهادهاى صنفى و چه نهادهاى عملى روابط عمومى كمتر توجهى 
به خالقيت و نــوآورى مى كنند. مديران قديمــى روابط عمومى 
نه تنها خود دســت به ابتــكار عمل مى زنند بلكه در بســيارى 
مواقــع از اين گونه فعاليت ها اســتقبال چندانــى نمى كنند. در 
جشنواره هاى روابط عمومى كمتر بخشــى براى معرفى يا تقدير 
از نــوآورى وجود دارد. سيســتم آموزشــى نيز كمتــر انگيزه و 
تــوان نوآورى و توليد علم را در دانشــجويان اين رشــته ايجاد 
مى كند. به نظر مى رســد براى رفع اين معضل كليدى كه آينده 
روابط عمومــى ايران در گرو حل آن اســت بايد از طرف دولت و 
ســازمان ها جوايز ويژه اى براى تحقيقــات و نوآورى هاى علمى 
در اين رشــته در نظر گرفته شود. سيســتم آموزشى نيز بايد به 
گونــه اى تغيير كند كه روحيه و توان نوآورى را در دانشــجويان 
به وجــود آورده و تقويت كند. همچنيــن افزايش كمى و كيفى 
نشســت ها و همايش هــاى تخصصى روابط عمومــى نيز از ديگر 

راهكارهاست.
آموزش و تربيت نيروى انسانى متخصص و به كار گرفتن آنها 
در راس روابط عمومى ها در كشور مى توان جايگاه روابط عمومى 
را تقويت كرد تا به روابط عمومى به شــكل حرفه اى و كارشناسى 
نگاه كنيم و تا زمانى كه در بحث آموزش و توســعه آن قدمى بر 
نداريم كارى پيش نمى رود. براى توســعه آموزش روابط عمومى 
در ايران نگاه ها بايد اساســى و ريشــه اى تغيير كند. هم چنين 
بايــد زمينه برگــزارى كارگاه هاى آموزشــى در داخل كشــور 
براى كاركنان روابط عمومى ممكن شــود و از ســوى ديگر بايد 
زمينــه حضور نيروهاى آموزش ديــده را در دوره هاى تكميلى و 

كنيم. فراهم  كشور  از  خارج  دانشگاهى 
در حوزه آموزش اســتادان متخصص در حوزه روابط عمومى 
به ويژه اســتادانى كه بتوانند مباحــث روابط عمومى روز دنيا را 
تدريس كنند، كم داريم. مشــكل ديگر مربوط به متون آموزشى 
اين رشته است. بسيارى از متن هاى آموزشى روابط عمومى متعلق 

نمي كنند. پيگيري 
ســوم اينكه رابطــه دانشــگاه و روابط عمومي 
ســازمان ها يا به طور كلي قطع است يا رشته اي ضعيف از 

است. ناكارآمد  و  داشته  وجود  رابطه اي  چنين 
و چهــارم اينكــه منابع كاربــردي حــوزه روابط عمومي كه 
عمدتا توسط مجريان روابط عمومي نگاشته شده است از حداقل 
پشتوانه و مبناهاي علمي برخوردار است. طبيعى است كه توجه 
و حــل و برون رفت از اين مشــكالت باعث پويايى و اثربخشــى 
بيشــتر روابط عمومى خواهد شد كه انشاهللا همه بايد براى چنين 
كار با اهميتى دست به دست هم بدهيم و براى آن تالش كنيم. 

روابط عمومى    آموزش هاى  در  تخصص  به        بى توجهى 
 

تنگ شير  قربانعلى  دكتر 
عضــو هيت مديــره انجمن 

روابط عمومى:  متخصصان 
در  كلـى  رونــــــــد 
ايـن  كشـور  روابط عمومى هـاى 
بـوده اسـت كـه كمتـر متخصص 
دانش آموختـه روابط عمومـى در 
روابط عمومى هـاى  نهـاد  صـدر 
مى گرفتـه  قـرار  سـازمان ها 
اسـت. ايـن موضـوع باعـث مى شـود حتـى افـراد فعـال در در 
روابط عمومـى  ماهيـت  از  درسـتى  درك  نيـز  روابط عمومى هـا 
و شـيوه هاى صحيـح و علمـى انجـام وظيفـه در روابط عمومـى 
نداشـته باشـند. راهـكارى كـه قطعـا مى توانـد ايـن مشـكل را 
در روابط عمومـى كشـور حـل كنـد ايـن اسـت كـه در گزينـش 
رشـته  در  عاليـه  تحصيـالت  شـرط  روابط عمومـى  مسـووالن 
روابط عمومـى گنجانـده شـود تـا از ايـن طريـق امـكان تجربـه 
اختيـار  در  علمـى  و  صحيـح  روش هـاى  از  اسـتفاده  بـا  عملـى 

گيـرد. قـرار  روابط عمومـى  فـن  كارشناسـان 
ايــن امر كمــك خواهد كــرد روابط عمومــى ماهيت اصلى 
خود را به دســت آورد. با بررســى چارت درســى دانشــجويان 
روابط عمومــى متوجــه مى شــويم تعداد درس هــاى تخصصى 
روابط عمومى ها براى دانشــجويان اين رشــته حدود 25 واحد 
درس اســت كه هميــن واحدها هم كمتر به مســائل مربوط به 
روابط عمومى ها مى پردازد و بقيه واحدها با رشته روزنامه نگارى 
مشترك است. اين در حالى اســت كه اين دو حرفه تفاوت هاى 
زيــادى از نظر ماهيت بــا يكديگر دارند. اين امــر در كنار نبود 
رشــته هاى تحصيــالت تكميلــى روابط عمومى در دانشــگاه ها 
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به ســى ســال پيش اســت. برخى از اين كتاب ها قبل از انقالب 
تاليف و يا ترجمه شــده اند. برخى از آنها اوايــل انقالب ترجمه 
و نوشــته شــده اند و هنوز در بين منابع درسى روابط عمومى ها 
هستند. لذا كتاب هاى درسى رشــته روابط عمومى بايد بازنگرى 
شــود. اگر بتوانيم فضــاى ايجاد كنيم كه از نويســندگان حوزه 
روابط عمومــى ايرانى حمايت كنيم و كتاب به روز دنيا را ترجمه 

كنيــم، محتواى آموزش ما ارتقاء پيدا مى كند.

آموزشى     تقويم  نيازمند        روابط عمومى ها 
 

آزاداسالمى:  دانشگاه  ارتباطات  استاد  مظاهرى  دكتر 
به نظر من يكى از مهمترين 
و  كاربرد  كه  تحصيلى  رشته هاى 
كاركردهاى مثبت و ســازنده اى 
براى ســازمان ها مى تواند داشته 
است.  روابط عمومى  رشته  باشد، 
كه در مورد بحث هاى آموزشــى 
راه انــدازى  هســتيم  شــاهد 
مقطــع كارشناسى ارشــد آن در 
دانشــگاه ها  مــورد تصويب قرار 

گرفته و اين نقطه عطفى در توســعه اين دانش مى باشد.
مهمترين چالــش نظام آموزش در حوزه روابط عمومى مانند 
ســاير حوزه ها اين است كه آنچه در دانشگاه ها و به شكل تئورى 
ارائه مى شــود تا حدود زيادى با رويكردى عملى در دستگاه ها و 
سازمان هاى ادارى فاصله داشــته و گاهى روابط عمومى به جاى 
پرداختن به وظايف اصلى كه همانا چشــم و گوش سازمان بودن، 
برقرارى ارتباط با مخاطبان ســازمان تنظيم ارتباط ســازمان با 
جامعه و بررســى بازخوردهاســت، صرفاً به انجام يك سرى امور 

مى پردازد. تشريفاتى  و  خدماتى 
از سوى ديگر شــاهد هستيم چون دوره هاى كارورزى كمتر 
در سازمان ها و مراكز آموزشى وجود دارد فارغ التحصيالن رشته 
روابط عمومى با مناســبات كار در سازمان ها بيگانه اند و بسيارى 
از فنون حرفه اى كه به شــكل آكادميك فــرا گرفته اند عمًال در 

نمى شوند. استفاده  كار  بازار 
يكــى از خالء هــاى آموزش هــاى ضمــن خدمــت بــراى 
شــاغالن روابط عمومى عدم آموزش هاى الزم براى اســتفاده از 
تكنولوژى هــاى ارتباطى اســت  كه صرفاً به يك ســرى مفاهيم 
نظرى بســنده شــده در حاليكــه آموزش ها بايــد مهارت هاى 
راه اندازى وب سايت، استفاده درســت از شبكه هاى اجتماعى را 

بدهد. روابط عمومى  مديران  و  كاركنان  به 

خالء جــدى ديگرى كــه وجــود دارد و بايد 
نســبت به آن اقدام شود، اينكه رشــته دانشگاهى 

روابط عمومى در كنار ســاير رشته هايى كه در كاركردهاى 
عملى آن دخيل هســتند قرار بگيرد نظير: گرافيك و عكاســى 
و پژوهــش و ... كه گرچه ممكن اســت يك  مدير و كارشــناس 
روابط عمومى نيازى نداشته باشد به شكل حرفه اى همه اين علوم 
را بدانــد ولى به لحاظ ارتباطى كــه فعاليت هاى روابط عمومى با 
آن دارد براى ايجاد مفاهيم و ارتباط با متخصصان اين رشــته ها، 
دانســتن اصول اوليه آن الزم اســت كه در كنــار آموزش هاى 

دروس تخصصى آموزش داده شــوند. از سوى ديگر در دوره هاى 
آموزش ضمن خدمت عدم وجود تقويم آموزشــى مناســب يك 

مى شود. محسوب  خالء 
به اين معنى كه بر اســاس نيازسنجى درون و بيرون سازمان 
و تغييرات زمان و تكنولوژى جامعه تقويم آموزش تنظيم شــود 
و بــه توجه به تغييــرات جامعه انعطاف پذير بــوده و به ابداع و 

باشد. داشته  توجه  آموزشى  نوآورى 
دانش آموختــگان همچنيــن بــه عنــوان مشــاوران علمى 
ســازمان ها در حــوزه روابط عمومــى به كار گرفته شــوند و به 
ســازمان در حوزه هــاى مختلف ارتباطى مشــاوره هاى علمى و 

دهند. ارائه  تخصصى 
بــه عنــوان نمونــه چگونگى ارتبــاط با مخاطــب و معرفى 
ســازمان را در برنامه هاى خود قرار دهند چنانكه شاهد هستيم 
ســازمان هايى كه فعاليت هاى بسيار مثبت و ارزنده اى دارند اما 
به دليل اينكه خودشــان را خــوب معرفى نكرده هيچ بازخوردى 
نيز دريافت نداشــته و مخاطبــان نيز در جريان آن اقدامات قرار 
نگرفته اند و از سويى نيز در نقطه مقابل سازمان هايى را مى بينيم 
كه به خاطر برنامه ارتباطى مناســب و هدفمند و هوشــمندانه با 
اينكه ميزان فعاليت هايى كه انجام دادند چشــمگير نيســت اما 
مخاطبان بيشــتر آنها را ديده اند و در جريان اقداماتشــان قرار 

گرفته اند.

به  و  متخصص  انسانى  نيروى  تربيت  و  آموزش 
كشور  در  روابط عمومى ها  راس  در  آنها  گرفتن  كار 

كرد تقويت  را  روابط عمومى  جايگاه  مى توان 
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تـا قـدرت مذاكـره علمـي آنهـا بـا پژوهشـگران و مشـاوران را 
افزايـش يابـد يعنـي در مقـام كارفرمـا بتواننـد پژوهـش مـورد 
بتواننـد  كننـد.  انتخـاب  را  مناسـب  پژوهشـي  مجـري  و  نيـاز 
دغدغـه سـازمان را بشناسـند، مشـكالت را بـه زبـان تخصصـي 

بـراي مشـاور بيـان نماينـد. 
يـك نكتـه مهـم اينجـا بايـد مطـرح شـود زمانـي كـه يـك 
برگـزار  روابط عمومـي  حـوزه  در  همايـش  يـا  و  آموزشـي  دوره 
مي شـود هيچـگاه نبايـد انتظار داشـت تـا آن مباحـث به صورت 
كاربـردي و تجربـي بيـان شـود. بلكـه صرفـا يك دوره آموزشـي 
كارگاه  در  بايـد  را  بـودن  عملياتـي  و  كاربـردي  انتظـار  و  بـوده 
آموزشـي و يـا از مشـاور داشـته باشـيد كـه هدف ارتقـاي دانش 

شماست.
از طرفـي پژوهـش نيـز بـراي يـك روابط عمومي الزم اسـت 
تـا ارزيابـي از عملكرد گذشـته اش را داشـته باشـد، وضع موجود 
را بررسـي كنـد، وضـع مطلـوب را ترسـيم نمايـد و نهايتـا بـراي 
آينده پژوهـي  در  جايگاهـي  خـود،  سـازمان  بـا  همـگام  فعاليـت 

سـازمان در نظـر بگيرد.
ــل  ــص عم ــك متخص ــك پزش ــد ي ــاوره مانن ــات مش خدم
مي كنــد كــه شــما آموزش هايــي را ديده ايــد كــه بتوانيــد 
تخصصــي  زبــان  بــا  را  ســازمان  دغدغه هــاي  و  مشــكالت 
ــاي  ــج برگه ه ــد نتاي ــد. پژوهــش مانن ــان كني ــاور بي ــراي مش ب
آزمايشــگاه يــك بيمــار اســت كــه مي توانــد مشــاور را در 
و  كــرده  راهنمايــي  ســازماني  مشــكالت  دقيــق  شــناخت 
ــه   ــي اراي ــت روابط عموم ــه مديري ــاي الزم را ب ــه راهكاره اراي
مي كنــد. مشــاوره حتــي مي توانــد قبــل از پژوهــش و آ مــوزش 
ــاز  ــا ني ــان م ــد كاركن ــا مي گوي ــه م ــاور ب ــرد. مش ــورت بگي ص
ــازمان  ــي س ــد؟ روابط عموم ــي دارن ــاي آموزش ــه دوره ه ــه چ ب
ــد  ــي دارد؟ در فراين ــه پژوهش هاي ــام چ ــه انج ــاز ب ــون ني اكن
اطالع رســاني و ارتباطــات رســانه اي بايــد چــه مــواردي را 

ــل.  ــن قبي ــواردي از اي ــم و م ــرار دهي ــر ق مدنظ
آمـوزش، پژوهـش و مشـاوره سـه ضلع بـراي توسـعه روابط 
عمومـي اسـت كـه در ايـران ايـن سـه فعاليـت بـا هـم ديـده 
نمي شـود و تاكنـون بـه مقولـه آمـوزش بيـش از دو مقولـه ديگر 
پرداختـه شـده اسـت و علـت اصلـي عـدم موفقيـت بسـياري از 
روابـط عمومي هـا در سـازمان ها را بايـد در نپرداختـن همزمـان 
بـه اين سـه مقوله جسـتجو كـرد. اينكه هميشـه از عـدم ارتقاي 
بهره گيـري  در  گاليـه  مي شـود  عمومي هـا  روابـط  جايـگاه 
كـه  عمومي هاسـت  روابـط  توسـعه  مثلـت  ايـن  از  نامتـوازن 
مي توانـد ايـن مـدل در روابط عمومـي شـركت ها و سـازمان هاي 

دولتـي و خصوصـي ترويـج شـود.

      مثـلث توسـعه روابط عمـومي   
 

امامي  حســين  دكتــر 
متخصصان  انجمن  نائب رئيس 

روابط عمومى: 
كـه  متفـاوت  مقولـه  سـه 
و  مهارتهـا  ارتقـاي  بـه  منجـر 
فعاليت هـاي  در  كيفـي  توسـعه 
مــي شـــود  روابــط عمـومـــي 
پژوهـش  آمـوزش،  از:  عبارتنـد 
از  مقولـه  سـه  هـر  مشـاوره.  و 
هـم متفـاوت اسـت و هيچكـدام 
نمي توانـد جـاي يكديگـر را بگيـرد ولـي در يـك روابط عمومـي 
پيشـرو، ايـن سـه امـر بـه صـورت نظام منـد اتفـاق مي افتـد. در 
پرداختـه  مقولـه  سـه  ايـن  مرزبندي هـاي  و  ارتبـاط  بـه  ادامـه 
مي شـود. نگارنـده ايـن مطلـب، در ايـن يادداشـت، از ايـن سـه 
ضلـع مثلـت، بـه عنـوان مـدل "مثلـث توسـعه روابط عمومـي" 

يـاد كـرده اسـت.
نگـرش  تغييـر  هـدف  بـا  دانـش  انتقـال  به مفهـوم  آمـوزش 
در  موجـود  شايسـتگي هاي  آمـوزش  مهارت هاسـت.  ارتقـاي  و 
صـورت  بـه  دانـش  كسـب  موجـب  كـرده،  تقويـت  را  كاركنـان 
نظـري و عملـي شـده و مهـارت و توانايي هـاي تـازه اي در فـرد 
عملكـرد  بهبـود  موجـب  كـه  به گونـه اي  مـي آورد،  وجـود  بـه 

مي شـود. سـازماني  بهـره وري  حتـي  و  شـغلي 
پژوهـش فراينـدي اسـت بـه منظـور جمـع آوري و تجزيـه 
از  ادراك  و  شـناخت  افزايـش  هـدف  بـا  كـه  اطالعـات  تحليـل 
موضـوع و مسـاله اي مـورد بررسـي اسـت. هـر پژوهـش شـامل 
داده  آوري  جمـع  سـوال،  يـك  طـرح  اسـت:  اساسـي  گام  سـه 
هايـي بـراي يافتـن پاسـخ بـه سـوال طـرح شـده، و در نهايـت 

ارائـه پاسـخي بـه سـوال مطـرح شـده. 
مشـاوره فعاليتـي اسـت كه در پاسـخ بـه بيـان محدوديت ها 
و مشـكالت توسـط مديـر سـازمان و يـا از طريـق پژوهش هـاي 
انجـام شـده مطرح مي شـود و مشـاور بـا توجه بـه تخصص خود 

بـه ارايـه راهـكار عملـي و كاربـردي مي پردازد. 
مديـر و كاركنـان روابـط عمومـي بـه آمـوزش نيـاز دارند تا 
بـا بهره گيـري از علـم روز و دانـش آكادميـك روابـط عمومـي، 
و  سـازمان  يـك  در  كار  اجرايـي  فراينـد  رسـانه،  و  ارتباطـات 
دانـش كسـب شـده را بـا هـم منطبـق كننـد كـه در اين مسـير 
از خدمـات مشـاوره اي نيـز اسـتفاده مي كند. آموزش الزم اسـت 



پژوهش
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توليـد ارزش ارتباطـي
و نتايج نظرخواهي از 41 كشور

بــه فرصتى جهت تحليــل داده ها براى گنجانــدن در ارزيابى 
كارزارهاى ارتباطات نيز منجر شده است.

اين نظرخواهى از ســال 2007 ساالنه ســازماندهى شده و 
مطالعات مشــابه توّسط گروه پژوهشى در ديگر قاّره ها (آمريكاى 
التين، از 2014، و آسيا ـ اقيانوسيه، از 2015) شروع شده است. 
تمامــى نظرخواهى ها بر اقدامات جارى و تحّوالت آيندة مديريت 
ارتباطــات و روابط عمومى در شــركت ها، نهادهاى غيرانتفاعى، 

سازمان هاى دولتى و نهادهاى ارتباطى متمركز است. 
نشــر نهم كه در اين گــزارش عرضه مى شــود مبتنى بر 

جواب هاى واصله از 2253 متخّصص از 41 كشــور است.
در اين مطالعه ســه ســاخت محّل مطالعه قرار گرفته است. 
اّول، پويايى در رشــته با مقايســه هاى طولى شناسايى مى شود، 
يعنــى در موضوعات راهبردى، همكارى بيــن وظايف ارتباطى، 
ســنجش و حقوق. براى اين هدف، ســؤاالتى از نظرخواهى هاى 
پيشين ناظر ارتباطات اروپايى (زرفاس و همكاران 2014، 2011، 
2010) تكرار شده است. دوم، تحّوالت اخير در عمل و نظريه هاى 
علمى به طور تجربى با استفاده از مجموعه اى از پرسش نامه هاى 
استخراجى از كتب و نشــريات آزموده مى شوند. سابقة مفهومى 
ناظــر ارتباطات اروپايى 2015 شــامل بحث هايــى دربارة نقش 
آيندة رســانه هاى جمعــى براى ايجاد آراء و عقايــد و ارتباطات 
راهبــردى (مك نامارا، 2014ب؛ ســوپاو 2014)، مفاهيم جديد 
از قبيل بازاريابى محتــوا، روزنامه نگارى عالئم تجارى و تبليغات 
محلّى (هاالهان، 2014)، تلفيق فعاليت هاى ارتباطى (اســميت، 
2012)، راه هاى جايگزين براى توضيح ارزش ارتباطات (كيزنباور 
ـ زرفاس، 2015)، گوش دادن ســازمانى (مك نامارا، 2014 ج)، 
ســنجش و ارزيابى (واتســون و نوبل، 2014)، و نيز همكارى و 
اختــالف بين بخش هــا و نهادهاى ارتباطى (ايــگل و همكاران، 
2015:صفحــات 138-123). آخرين مورد كــه اهّميتش كمتر 
از ديگران نيســت آن كه اين مطالعه براى شناســايى بخش هاى 
ارتباطى كــه در نمونه ها بهتر عمل مى كنند، روش هاى آمارى را 
به كار مى گيرد. عملكردهاى عالى ارتباطى با ديگر موارد در وجوه 
گوناگــون تفاوت دارد، و ناظر ارتباطــات اروپايى اين تفاوت ها را 
توضيح مى دهد. بينش هاى متعّدد كه به جاى آرمان ها و وعده ها 
بر مبناى پژوهش استوار است، حرفه را قادر مى سازد كه مفاهيم 

را در رشته تقويت يا رّد كند و تصميمات آگاهانه اتّخاذ نمايد.

مطالعــه اى كــه توّســط انجمــن آمــوزش و پژوهــش 
روابط عمومى اروپا (EUPRERA) و انجمن اروپايى مديران 
ارتباطات (EACD) با حمايت مؤّسســة بين المللى تحقيقاتى 
پرايم به عنوان شــريك و مجلّــه كاميونيكيشــن ديركتور به 

عنوان شريك رسانه اى صورت گرفته است.
مانند ســال هاى گذشــته، پيوند دادن ارتباطات و راهبرد 
تجــارى همچنان موضوع كليدى مديريت كــه عوامل ارتباطى 
در اروپا شناســايى كرده اند باقى مى ماند. براى آن كه اين پيوند 
صورت گيرد، عوامل ارتباطى بايد ارزش عملكرد را براى مديران 
اجرايى ســازمانى بــه نمايش گذارند. نتايج نظرخواهى نشــان 
مى دهــد كه عوامــل ارتباطى احتماالً اثرات مثبت بر شــهرت، 
عالمــت تجارى و فرهنگ ســازمانى را به عنوان شــواهدى بر 
اين ارزش مورد تأكيد قرار مى دهند. اســتناد به تأثيرات مثبت 
بر ارزش اقتصــادى و منابع ملموس و غيرملموس در گســترة 

كمترى به كار رفته است.
توســعة پوياى وظيفــة ارتباطات در طّى عصــر ديجيتال 
مجارى جديد بســيارى را براى دسترســى به افــراد ذى نفع 
گشــود. اكثريــت عوامــل ارتباطى كــه در ناظــر ارتباطات 
اروپايى مورد نظرخواهى واقع شــدند بــر اين باورند كه تلفيق 
اين مجــارى با آنچه كه از قبل وجود داشــت بــراى راهبرد 
موّفقيت آميز ارتباطات اهّميت اساســى دارد. مجارى ديجيتال 

شش بينش تحقيقاتى برتر در زمينه روابط عمومى در سال 2015

آنسگار زرفاس، ديجان ورچيك، پيت فرهوفن
آنجلس مورنو و رالف تنچ
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تأثير بالقّوة اقتصادى ســاالنه 9/3 تريليون تا 1/11 
تريليون دالر است. در صدر جدول، سطح مزبور ارزش 
"از جمله مازاد مصرف كننده" برابر با تقريباً 11 درصد 

(نمايش) اقتصاد جهانى است.
رســيدن به اين نوع تأثير مســتلزم وجود برخى شرايط است، 
بخصــوص غلبه بر موانع فّنى، ســازمانى و مقّرراتى.  به طور اخّص، 
شركت هايى كه از فناورى اينترنت اشياء استفاده مى كنند در توسعة 
فرايندها و سيســتم هاى صحيح براى به حّداكثر رساندن ارزش آن 

نقشى حياتى ايفا مى كنند. از جمله يافته هاى ما عبارت است از:
ـ هم كنش پذيرى بين سيستم هاى اينترنت اشياء بسيار خطير 
و مهّم اســت. از كّل ارزش بالقّوة اقتصادى كه اينترنت اشياء ميّسر 
مى ســازد، براى به طور متوّســط 40 درصــد و در بعضى محيط ها 

تقريباً 60 درصد هم كنش پذيرى الزم است.
ـ در حال حاضر، اكثر داده هاى اينترنت اشياء استفاده نمى شود. 
مثًال، روى دكل نفتى كه ســى هزار حســگر دارد، فقط يك درصد 
داده ها بررسى مى شود. اين بدان علت است كه اين اّطالعات عمدتاً 
براى پى بردن و كنترل موارد غيرعاّدى است ـ نه براى بهينه سازى 

و پيش بينى، كه بيشترين ارزش را با خود دارد.
ـ نرم افزارهاى بنگاه به بنگاه (B2B) به احتمال قوى، نســبت 
بــه كاربرد مصرف كننده ارزش بيشــترى "تقريبــاً 70 درصد آن" 
خواهديافت، گــو اين كه نرم افزارهاى مصرفى، از قبيل مونيتورهاى 
نظارت بر تندرستى و اتومبيل هاى بدون راننده، بيشترين توّجه را به 
خود جذب مى كند و مى تواند ارزش چشمگيرى را نيز توليد نمايد.

ـ اينترنــت اشــياء در اقتصادهاى در حال توســعه پتانســيل 
زيــادى دارد. باز هــم، تخمين مى ز نيم كه تأثير ارزشــى روى هم 
رفته زيادى در اقتصادهاى پيشــرفته، بــه علّت ارزش باالتر در ازاء 
هر كاربرد خواهد داشــت. اّما، اقتصادهاى در حال توسعه مى توانند 
تقريباً 40    درصد ارزش اينترنت اشــياء، و در بعضى محيط ها تقريباً 

50    درصد آن را توليد كنند.
ـ مشــتريان بيشــتر منافع را به دســت مى آورند. بــرآورد ما 
نشــان مى دهد كه كاربران اينترنت اشياء (مؤّسسات تجارى، ديگر 
ســازمان ها، و مصرف كنندگان) مى توانند 90 درصد ارزشــى را كه 
نرم افزارهاى اينترنت اشــياء توليد مى كنند جذب نمايند. مثًال، در 
ســال 2025 نظارت از راه دور، به بهبود ســالمت بيماران مبتال به 

بيمارى هاى مزمن، مى تواند ساالنه تا 1/1 ارزش را توليد كند.
ـ صنعتــى پويا حول فنــاورى اينترنت اشــياء تكامل مى يابد. 
مانند ديگر امواج فناورى، هم مقامات مسئول و هم بازيگران جديد 
داراى فرصت هايى هســتند.رقومى كردن ســبب مى شود خطوط 
بين شــركت هاى فناورى و ديگر انواع مؤّسسات تجارى نامشّخص 
باشد؛ مثًال، سازندگان دســتگاه هاى صنعتى با استفاده از داده ها و 

اينترنت اشــياء1 ـ حسگر (سنســور)ها و عملگرهاى مكانيكى 
ـ      در  (actuator) مّتصل به وسيلة شبكه ها به سيستم هاى كامپيوتر  
پنج سال گذشــته توّجه زيادى را به خود جلب كرده است. گزارش 
جديدى از مؤّسســة جهانى مك كينزى، با عنوان "اينترنت اشــياء: 
برنامه ريزى ارزش فارغ از هياهو"، ســعى دارد دقيقاً تعيين كند كه 
فناورى اينترنت اشــياء چگونه مى تواند ارزش اقتصادى واقعى توليد 

كند.
يافتة اصلى ما اين است كه هياهوى تبليغاتى ممكن است عمًال 
پتانســيل كامل را كمتر از آنچه هســت بيان كند، اّما درك مطلب 
مستلزم آن خواهد بود كه بفهميم ارزش واقعى را كجا مى توان ايجاد 
كرد و تالش موّفقيت آميز براى پرداختن به مجموعه اى از مســايل 

سيستم ها، از جمله هم  كنش پذيرى2، كجا بايد صورت گيرد.
بــراى آن كه ديد گســترده ترى نســبت به مزايــا و معضالت 
پتانســيل اينترنت اشياء در اقتصاد جهانى پيدا كنيم، بيش از 150 
كاربرد موردى را، از مردمانى كه ابزارشــان به نظارت بر ســالمت و 
تندرســتى مى پردازد تا توليدكنندگانى كه از حسگرها براى بهينه 
سازى نگهدارى تجهيزات و حفظ ايمنى كاركنان استفاده مى كنند، 
تحليل نموديم. در تحليل از پايين به باالى ما براى نرم افزارهايى كه 
رديف كرديم، برآورد مى شود كه اينترنت اشياء تا سال 2025، داراى 

1. اينترنت اشــيا (Internet of Things = IoT) به طور كلى اشــاره دارد به 
بسيارى از اشيا و وســايل محيط پيرامون مان كه به شبكة اينترنت مّتصل 
شده و بتوان توسط اپليكيشــن هاى موجود در تلفن هاى هوشمند و تبلت 

كنترل و مديريت شوند.
2. هم كنش پذيــرى يا تعامل پذيرى Interoperability (ميان كنش پذيرى و 
تعامل پذيرى هم ناميده شــده) به قابليت سامانه ها و ساختارهاى گوناگون 
بــراى كار كردن با همديگر گفته مى شــود. اين اصالح بيشــتر در حوزه 
مهندســى ســامانه هاى رايانه اى و فنى كاربرد دارد اما در حوزه هاى علوم 

اجتماعى و سياسى هم كاربردهايى دارد.

"اينترنـت اشــياء"
و تاثيـر آن بر اقتصـاد جهانـى  
مؤّسسة جهانى مك كينزى
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كيفيت فرهنگ محّل كار خود را رتبه بندى كردند و ســپس سطوح 
تعّهد نســبت به كار، اعتماد به ســازمان، و رضايت شغلى را ارزيابى 
كردنــد. امتيازات اعطايى مبتنى بر ميانگين نمرات براى جواب هاى 

متخّصصين بود.
دكتر بــروس كى برگر، مديــر تحقيقات مركــز پالنك، اظهار 
داشــت: "اهداف ما از اين گزارش دوساالنه ارزيابى وضعيت رهبرى 
در رشــتة مورد نظر و شناســايى فاصله ها يا فرصت هايى براى پربار 
كردن پيشــرفت رهبران ارتباطات است. اگر بدانيم كه فاصله ها كجا 
هســتند، مى توانيم براى از ميان برداشتن فاصله ها و تقويت كيفيت 
كلّى رهبرى حرفه مان كه دارايى خطير راهبردى اســت،  گام هايى 

برداريم."
ويليام هيمان، رئيس و مدير ارشد اجرايى "هيمان اسوشيتس"، 
اظهار داشت، "مركز پالنك از اين يافته ها و ديگر اّطالعات مكتسبه 
براى فتح باب گفتمان با شاغالن ارشد انجمن روابط عمومى آمريكا1، 
انجمن دانشجويان روابط عمومى آمريكا، و ديگر گروه ها براى تقويت 
پيشــرفت رهبران جوان براى آينــده اى پويا اّما نامعلوم اســتفاده 
مى كند. ما از اين چالش اســتقبال كرده به ديگران توصيه مى كنيم 

به ما ملحق شوند."

ســابقه و جمعيـت نگـارى
پرسشــنامه اى با 39 ســؤال به طور آنالين بين تقريباً 17 هزار 
رهبر و مدير روابط عمومى توزيع شد، و 838 نفر آن را تكميل كردند 
و جواب دادند. اين عكس العمل ســطح 99 درصدى اعتماد (+5/-) 
را نشــان مى دهد كه نتايج مبّين جمعيــت بزرگترى از متخّصصين 

نظرخواهى شده است.
اكثر شــركت كنندگان مديران و رهبران ارشــد بودند: 75% از 
838 جــواب دهنده متخّصصين رتبه اّول يا دوم در ســازمان خود 
بودنــد؛ 60% از آن داراى بيش از 20 ســال تجربــه بودند؛ و %90 
داراى 11 سال يا بيشتر تجربه كارى بودند. اكثريت شركت كنندگان 
در شــركت هاى دولتى (409 نفر يا 7/40%) يا خصوصى (110 نفر 
يــا 1/12%)  بودنــد، بعد از آنها نهادهــاى غيرانتفاعى (228 نفر يا 
2/27%)، ارتباطــى (114 نفر يا 6/13%)، و ســاير موارد (45 نفر يا 

3/5%) قرار داشتند.
بســيارى از جواب دهندگان تصريح كردند كــه به انجمن  هاى 
حرفه اى وابسته هستند. مواردى را كه ذكر كردند غالباً عبارت بودند 

 Public Relations) "1. "شاغالن ارشــد انجمن روابط عمومى امريكا
Society of America College of Fellows) ســازمانى افتخــارى درون 
انجمن مزبور اســت كه از بيش از 300 مدّرس و شاغل ارشد روابط عمومى 
تشــكيل شــده كه هر يك از آنها جاى پاى مهّم و چشــمگيرى در حرفة 

روابط عمومى از خود به جاى گذاشته اند.

پيوندهاى اينترنت اشياء براى عرضة محصوالت خود 
به عنوان يك خدمت، به توليد مدل هاى جديد تجارى 

مى پردازند.
مايــكل چويى از ام جى آى1 در اين باره بحث مى كند كه چگونه 

مى توان در طّى دهة آينده تريليون ها دالر ارزش را آزاد كرد.
رقومى كردن دســتگاه ها، وســايل نقليه، و ديگر عناصر دنياى 
عنصرى ايدة نيرومندى اســت. حّتى در اين مراحل اّوليه، اينترنت 
اشياء، با تغيير نحوة توليد كاالها و توزيع آنها، نحوة سرويس كردن 
و اصالح كردن محصوالت، و نحوة پرداختن به صّحت و تندرســتى 
توّســط پزشــكان و بيماران، تدريجاً تأثيرى واقعــى مى گذارد. اّما 
دسترسى يافتن به كّل پتانسيل نرم افزارهاى اينترنت اشياء مستلزم 
نــوآورى در فناورى هــا و الگوهــاى تجارى، و نيز ســرمايه گذارى 
در قابليت هاى جديد و اســتعدادها اســت. با سياســت تشــويق 
هم كنش پذيرى، تضمين امنيت، و حمايت از حيطه هاى خصوصى و 
حّق مالكيت، اينترنت اشياء مى تواند تدريجاً به پتانسيل كامل خود 
دســت يابد   ـ بخصوص اگر رهبران واقعاً به اتّخاذ تصميمات نشأت 

گرفته از داده ها روى بياورند.
1. مقصود Mouse Genome Informatics = MGI اســت. ام جى آى پايگاه 
داده هاى آنالين رايگان اســت كه دسترسى به داده هاى مربوط به توارث و 
زيست شناسى موش آزمايشگاهى را براى تسهيل مطالعة سالمت و بيمارى 

انسان در اختيار مى گذارد.

امتيازات اعطايــى مبتنى بر نظرخواهى از 838 مدير و مديران 
اجرايى روابط عمومى اياالت مّتحده اســت كه توّســط مركز پالنك 
بــراى  رهبرى در روابط عمومى و هيمان اسوشــيتس، انجام شــد. 
شــركت كنندگان در نظرخواهى عملكرد رهبران ارشد روابط خود و 

نتايج مثبت كاهش شكاف ارتباطى 
بين مديران و كاركنان
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4ـ نهادها و ديگر انواع ســازمانى. متخّصصينى 
كه در نهادها مشــغول به كارند اكثر اقالم و مقوالت 
را در رتبه اى باالتر از ديگر انواع ســازمانى قرار دادند. 

گزارش گالوپ گوياى آن است كه سطوح تعّهد و درگيرى در كار 
غالباً در گروه هاى كوچك كارى باالتر است، كه ممكن است بيشتر 
خصيصة نهادها باشــد. به عالوه، ســازمانى با مدير ارشد اجرايى كه 
احتماالً متخّصص ارتباطات اســت و كاركنانى كه عمدتاً متخّصص 
ارتباط هستند، ممكن است اهداف، رسالت و بينشى واضح تر داشته 
باشند. ســاختار و فرهنگ نهاد بايد مطالعه شود تا بهترين اقدامات 

شناسايى گردد.

از: انجمن روابط عمومى آمريكا (349)، آى اى بى سى1 (130)، انجمن 
آرتــور دابليو پيج2 (71)، آى پى آر اى3 (32)، شــوراى روابط عمومى 
(30)، و انجمــن بازاريابــى آمريكا (22).  در مجمــوع، 94 انجمن 
متفاوت نام برده شدند، اّما تقريباً يك چهارم (1/24%) گفتند كه به 

هيچ انجمن حرفه اى تعلّق و وابستگى ندارند.
در ايــن مطالعه چهار فاصله مكشــوف شــد كــه متخّصصين 
روابط عمومى و سازمان هاى آنها بايد آنها را كاهش دهند تا رهبرى، 

اقدامات ارتباطى و نتايج براى سازمان هاى متبوعه تقويت گردد:
1ـ برداشــت رهبران ارشد و زيردستان. رهبران ارشد نسبت به 
زيردستان در كلّيه ســطوح، رتبة فوق العاده باالترى براى عملكرد، 
اعتماد، تعّهد  كارى، رضايت شــغلى و فرهنگ ســازمانى خود قائل 
شدند. در طبقات باال اوضاع متفاوت ـ و بسيار بهتر ـ به نظر مى رسد. 
رهبران غالباً براى عملكرد خود بيش از آنچه كه زيردستان معتقدند 
امتياز قائلند، اّما ميزان فاصله در مطالعه قابل توّجه اســت. رهبران 
مى توانند با (1) افزايش تقسيم قدرت، (2) تقويت ارتباطات دوجانبه، 
و (3) تقويت مهارت هاى بين اشخاص براى پربار كردن روابط و كار 

گروهى، اين فاصله را كاهش دهند.
2ـ فرهنگ فعلى و فرهنگى براى ارتباطات. چندين مسأله نبود 
ارتباطات دوجانبه، تقســيم قدرت محدود در تصميم گيرى، و توّجه 
به تنّوع و كثرت به تفاوت هاى بين فرهنگ هاى سازمانى متخّصصين 
و نــوع مطلوبى كه بــه آن به عنوان فرهنگ براى ارتباطات اشــاره 
مى شــود، مربوط مى شــود. خصيصه هاى آن عبارتند از: (1) نظام 
ارتباطى باز؛ (2) گفتمان، بحث و يادگيرى؛ (3) استفاده از ارتباطات 
دوجانبه؛ و (4)جّوى كه در آن كاركنان بتوانند بدون ترس از اقدامات 
تالفى جويانه، سخن خود را بگويند و به آن گوش داده شود. رهبران 
روابط عمومــى مى توانند براى كاهش يا حذف اعمال محدود كننده، 
اقدامات معمول، و ساختارها در فرهنگ، بعضى از كارگزاران را تغيير 

دهند و با ديگران كار كنند.
3ـ مــردان و زنان متخّصص. برداشــت هاى آنها از فرهنگ كار، 
تقسيم قدرت، ارتباطات دوجانبه، و ارزش قائل شدن براى عقايد آنها 
به شّدت تفاوت داشت. زنان طالب مشاركت بيشتر در تصميم گيرى 
راهبردى هستند، آنها مايلند عقايدشان بيشتر به حساب بيايد، و از 
جّو و سيســتم ارتباطات بازتر حمايت مى كنند.  از آنجا كه رهبران 
ارشد روابط عمومى قدرت تصميم گيرى را در مورد برخى نابرابرى ها 
در زمينــة  مربوطه در اختيار دارنــد (مانند ميزان پرداخت و ارتقاء 
مقــام) و بر بســيارى از افراد ديگر تأثير مى گذارنــد، مى توانند اين 

فاصله ها را پر كنند.

2. International Association of Business Communicators

2. Arthur W. Page

3. International Public Relations Association

اين گزارش بخشى از سلسله مقاالتى است كه مركز پژوهش پيو 
(Pew) با هدف پى بردن به اين كه عادت به خبر و اّطالعات چگونه 
به اســتفاده از تويتر و فيســبوك در ميان عاّمة مردم آمريكا مربوط 
مى شــود. منبع اصلى داده ها براى اين گزارش نظرخواهى است كه 
در طّى تعطيالت پايــان دو هفته، 13-15 مارس 2015 و 22-20 
مارس 2015، در ميان 2035 نفر از بزرگســاالنى كه 18  ســال به 
باال داشتند انجام شد. تحليل ناشــى از ديگر نظرخواهى هاى مركز 
پژوهش پيو، هر جا كه داده ها مرتبط باشند، در اين گزارش گنجانده 

شده است.
اين گزارش محصول مساعى جمعى افراد زير است كه مطالب و 

تحليل هاى خود را در اختيار گذاشتند:
اَمى ميچل، مدير تحقيقات روزنامه نگارى

مايكل بارتل، دستيار تحقيق
اليسا شيرر، دستيار تحقيق

بررسى تكامـل نقـش خبــــر
در شبكه هاى اجتماعى
(تويتـر  و فيسـبوك)
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گزارش ها به جاى آن كه در پيوندهاى خارج از ســايت خود بگذارند 
مستقيماً در پلتفرم فيسبوك درج نمايند، اواخر ماه ژوئن، فيسبوك 
عرضة ســتون جانبى Trending را شروع كرد تا به كاربران اجازه 
دهد بســته به موضوع به فيلتر كردن بپردازند و فقط خبرهاى روز 
دربارة سياست، علوم و فناورى، ورزش يا سرگرمى را مشاهده نمايند. 
سايت هاى شبكة اجتماعى بيشتر به نقش خود در محيط خبرى 
پى برده خود را منطبق مى سازند و هر يك از آنها ويژگى منحصر به 
فردى را براى كاربران خبرى عرضه مى كنند، و اين ويژگى ها ممكن 
اســت تغيير موضع در اســتفاده از خبر را تقويت كند. كاربردهاى 
متفاوت مزبــور حول ويژگى هاى خبرى داراى تبعاتى هســتند كه 
امريكاييان چگونه مطالبى را دربارة جوامع خود و جوامع جهانى فرا 
مى گيرند، و چگونه در فرايند جمعيت شناســى مشاركت مى كنند. 
اين بررســى فيسبوك و تويتر وجوه تشــابه و تفاوت اين دو شبكة 

برجستة رسانه اى اجتماعى را روشن تر مى سازد.
از جملــه يافته هاى كليدى در اين گزارش به موارد زير اشــاره 

مى شود:
ـ كاربران خبرى تويتر بيش از همتايان خود در فيسبوك احتمال 
دارد گزارش دهند كه از يازده عنوان چهار عنوان را مشاهده مى كنند: 
دولت ها و سياست ملّى (72% در مقابل 61%)، امور بين الملل (%63 
در مقابل 51%)، تجــارت (55% در مقابل 42%) و ورزش (70% در 
مقابل 55%). كاربران خبرى تويتر و فيسبوك در مورد هفت موضوع 
باقيماندة تحت پوشــش تقريباً مشابه هســتند: مردم و رويدادهاى 
جامعة شــما، آب و هوا و ترافيك محلّى، سرگرمى، جنايات، دولت 
محلّى، علم و فناورى و بهداشت و پزشكى. در فيسبوك، زنان بيشتر 
محتمل اســت كه مرتّباً مطالب درج شده دربارة بهداشت، سرگرمى 
و مــردم و رويدادهاى جامعة خود را مشــاهده كنند، در حالى كه 
مطالب درج شــده دربارة آب و هوا، ســرگرمى، جنايت، و بهداشت 
معموالً مورد توّجه زنان در تويتر است يافته اى كه با پژوهش پيشين 

ما انطباق دارد.
ـ افزايش ســهم كاربران رسانه هاى اجتماعى در كسب خبر در 
فيســبوك يا تويتر تقريباً در تمام گروه هاى جمعيت شناسى ميان بر 
مى زنند. مثًال، اســتفاده از تويتر براى خبر در ميان كاربران زير 35 
ســال (55% به 67%) و 35 ســاله و باالتر (49% بــه 59%).  و در 
فيســبوك، اســتفادة خبرى در ميان مردان (44% به 61%) و زنان 
(49% به 65%) فزونى يافت. اين داده ها همچنين مكشوف مى سازند 
كه اعالم خبر در كلّيه گروه هاى جمعيت شناختى، به استثناى سن، 
تقريباً يكسان است. گو اين كه استفادة خبرى در ميان افراد زير 35 
ساله تقريباً به همان آهنگ افراد 35 ساله و باالتر افزايش يافته؛ در 
فيسبوك كاربران جوانتر بيشتر از بزرگساالن احتمال دارد به اخبار 

روى بياورند.

جفرى گاترفريد، دستيار تحقيق
كاترينا اوا ماتسا، دستيار تحقيق

اسكات كيتر، مدير تحقيقات نظرخواهى
مارگرت پرتيوس، طّراح گرافيك اّطالعات

شانون گرينوود، دستيار توليدكنندة ديجيتال

نظــر اجمــالى
ســهم امريكايى ها كه تويتر و فيســبوك به عنــوان منبع خبر 
براى شــان كار مى كند رو به افزايش است. طبق يافته هاى ناشى از 
نظرخواهى جديد، اين افزايش عمدتاً ناشــى از كاربران فعلى است 
كه با خبرها در آنجا روبرو مى شــوند نه افزايش زياد در مبناى كلّى 
كاربران. گزارش همچنين درمى يابد كه كاربران براى كســب انواع 
مختلف اّطالعاتى كه الزم دارند به هر يك از شــبكه هاى اجتماعى 

برجسته و مشهور مراجعه مى كنند.
مطالعة جديد، كه توّســط مركز پژوهــش پيو با همكارى بنياد 
جان اس و جيمز ال نايت برگزار شده، درمى يابد كه اكثريت معّينى 
از كاربران تويتر (63%) و فيســبوك (63%) اكنون مى گويند كه هر 
يك از دو پلتفرم مزبور به عنوان منبعى براى خبر دربارة رويدادها و 
مسايل خارج از عالم دوستان و خانواده عمل مى كند. سهم مزبور از 
سال 2013، كه حدود نيمى از كاربران (52% از كاربران تويتر، %47 
از كاربران فيســبوك) مى گفتند خبرهــا را از پلتفرم هاى اجتماعى 

كسب مى كنند، به ميزان معتنابهى افزايش يافته است.
اگرچه هر دو شــبكة اجتماعى سهم يكسانى از كاربران را دارند 
كه از ســايت آنها كســب خبر مى كنند، اّما تفاوت هاى چشمگيرى 
در توان بالقّوة توزيع خبر آنها وجود دارد. مثًال، نســبت كاربرانى كه 
مى گويند خبرهاى دســت اّول جديد را در تويتر كســب مى كنند، 
تقريباً دو برابر كاربرانى است كه به كسب آن در فيسبوك مى پردازند 

(59% در مقابل %31). 
اين يافته ها در زمانى به دســت آمده كه دو پلتفرم رســانه اى 
اجتماعــى در حال افزايــش تأكيد بر خبرها هســتند.  تويتر قريباً 
ويژگى خبرى اش، Project Lightning را كه مّدتها ســر زبان ها 
بود، رونمايى مى كند. برنامة مخصوص مزبور به هركسى، اعم از آن 
كه كاربر تويتر باشــد يا نباشد، اجازه مى دهد مطالب وارده، تصاوير 
و ويديوهاى مربوط بــه رويدادهاى زنده را در حين روى دادن، كه 
توّســط گروهى از كاركنان جديد با "تجربة اطاق خبر" جمع آورى 
و اعالم مى شــود، مشاهده كنند و در اوايل 2015، تويتر پريسكوپ 
نمايش زندة ويديويى خريده نصب كرد، بيش از پيش تمركز بر تهّيه 
اّطالعات دربارة رويدادهاى زنده در حين وقوع مورد تأكيد واقع شد. 
در اين بين، در ماه مه، فيســبوك "مقاالت فورى" را راه اندازى كرد، 
كه طرحى آزمايشــى بود كه به شركت هاى رسانه اى اجازه مى دهد 
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اياالت مّتحده در بيســت ســال گذشته دستخوش 
تغييرات شگرفى شده است. در همان حال كه صنعت 
روابط عمومى خــود را با اين تغييــرات تكاملى وفق 

مى دهد، تحّوالت مداوم چشــمگيرى نيــز در مخاطبان ما و در 
بازارگاه حرفه اى شاغالن جديد روابط عمومى حاصل مى شود.  

ادارة آمار اياالت مّتحده پيش بينى مى كند كه تا ســال 2020 
به ميزان 5/36% از جمعيت اياالت مّتحده متشّكل از آمريكايى هاى 
التين تبار، آمريكايى هاى آفريقايى تبار، آســيايى ها و آمريكايى هاى 
بومى خواهد بود (Hayes, 2013). همانطور كه صنعت بايد خود 
را بــا فناورى هــاى در حال تغيير منطبق ســازد، بايد به تغييرات 
در مخاطبانش و ذخيرة افراد با اســتعداد واكنش نشــان دهد. در 
حالى كه صنعت روابط عمومى در متنّوع ســاختن جمعيت نگارى 
متخّصصــان روابط عمومى پيشــرفت كرده تــا تركيب جمعيت و 
بسيارى از صنايع پيشرو را منعكس سازد، تالش هماهنگ جمعى 

بيشتر مورد نياز است.
اگرچه برخى از شــركت ها و نهادهــاى روابط عمومى بازتابى 
از تنّوع نژادى، قومى و جنســيتى كّل جمعيت هستند، اّما تجربة 
افواهى و نيز پژوهش منتشــر شده گوياى تصويرى كلّى است كه 
به طور يكپارچه نژاد ســفيد و مؤنّث اســت. (ادارة آمار كارگرى، 
2014، گــزارش داد كه 7/8% افــراد شــاغل در روابط عمومى 
آمريكاييــان آفريقايى تبار، و 5/10% اهــل آمريكاى التين بودند. 
زنان 60% مشــاغل روابط عمومى در كلّيــه بخش ها را در اختيار 

داشتند.)
براى پيشــبرد درك عدم توازن جمعيت شناختى گروه هايى 
كه از لحاظ تاريخى كمتر مطرح شده اند ـ بخصوص آمريكاييان 
آفريقايى تبــار و آمريكاييانــى كــه از تبار التين هســتند ـ در 
متن  آمريكا  روابط عمومــى  جامعة  بنياد  روابط عمومــى،  حرفة 
تقاضاى پيشــنهاد را براى مطالعة جامع كشــورى انتشــار داد.  
همراه با لزوم رســيدن بــه رابرى اجتماعى به عنوان ارزشــى 
بديهى، ايجاد نماى جمعيت شــناختى كه بازتابى از ملّت باشد، 
اگر مؤّسســات روابط عمومى بخواهند در ســدة بيســت و يكم 
همچنان مرتبــط باقى بمانند، بايد به ميــزان فزاينده اى مورد 

باشد. آنها  توّجه 
چندين ابتكار بنياد مزبور شامل حمايت از طرح هاى پژوهشى 
متمركز بر كســب بينش بيشــتر در تجارب شــخصى شــاغالن 
غيرسفيدپوســت روابط عمومى براى آگاهى و ارتقاء سطح درك 
مديران و تصميم گيران در ســازمان هاى روابط عمومى سراســر 
كشور شــده اســت. اين طرح نگاهى به حرفه در وضعيت فعلى، 
كه شــاغالن آمريكايى التين تبار و آفريقايى تبــار روابط عمومى 
جديدالــورود (بعد از ركــود اقتصادى 2008) بــه ميدان تجربه 

ـ وقتــى به خبرها و اّطالعات دربارة سياســت و دولت به طور 
اخّص بپردازيم، كاربران فيسبوك بيشتر احتمال دارد محتوا را درج 
كرده پاســخ دهند، در حالى كه كاربران تويتر بيشــتر احتمال دارد 
سازمان هاى خبرى را دنبال كنند. حدود يك سوم كاربران فيسبوك 
(32%) مى گويند آنها دربارة دولت و سياســت در فيسبوك مطلب 
مى گذارنــد، و 28% دربــارة اين نوع مطالب درج شــده اظهار نظر 
مى كنند.  در مقام مقايســه، يك چهارم كاربران تويتر (25%) دربارة 
اين عناوين خبــرى مطلب مى گذارند و 13% دربارة اين عناوين كه 
توّسط ديگران گذاشته شــده جواب مى دهند. اّما پيگيرى مستقيم 
ايســتگاه هاى خبرى در تويتر بيشــتر معمول اســت. حدود نيمى 
(46%) از كاربران تويتر ســازمان ها، گزارشگران، مفّسران خبرى را 
دنبال مى كنند، در حالى كه اين نســبت در ميان كاربران فيسبوك 

سه از ده (28%) است.
اين جديدترين طرح در رشــته اى از گزارش هاى پژوهشى است 
كه نقش خبر در پلتفورم هاى رســانه اى اجتماعى را بررسى مى كند. 
اين گزارش مبتنى بر نظرخواهى از 2035 بزرگســال اياالت مّتحده، 
از جمله 331 كاربر تويتر و 1315 كاربر فيســبوك تهّيه شده است. 
نظرخواهى در تعطيالت پايان دو هفته 15-13 مارس 2015 (1018 
نفر) و 22-20 مارس 2015 (1017 نفر) انجام شــد. (بســيارى از 

سؤاالت مربوط به فيسبوك فقط در هفته دوم مطرح شد.)

در واكنش به راه هاى بسيارى كه فناورى اّطالعات در آن نحوة 
ارتباط و اشــتغال به كار را تغيير داده، اشتغال به روابط عمومى در 

بررسى عوامل مؤثّر بر موّفقيت گروه هاى 
كمتر مطرح شده در حرفة روابط عمومى

محّققين و مؤلّفين: لين اپلبام، استاد، در سيتى كالج نيويورك 
| دكتر فرانكلين والتون
با همكارى: دكتر اريكا ساوترلند، استاديار، دانشگاه هاوارد
حمايت پژوهشى: مرديت گيلفدر، گروه گيلفدر
پژوهش جهانى گازل | ادموند بالوگان، سيتى كالج نيويورك
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مى اندازد. كرده اند، 
اين مطالعه كه توّسط هيأت علمى دپارتمان فنون 
رسانه اى و ارتباطات در سيتى كالج نيويورك در طول 
سال 2014 انجام شده، چهار هدف عمده را مّد نظر قرار مى دهد:

ـ از پژوهــش كيفــى و كّمــى دربــارة اســتخدام و ابقــاء 
فارغ الّتحصيــالن روابط عمومــى و ديگر رشــته هاى مرتبط داراى 

مدرك كارشناسى بينش هايى به دست مى دهد.
ـ برنامه هاى استخدام، ابقاء و ارتقاء براى گروه هاى كمتر مطرح 
شــده در دپارتمان هاى روابط عمومى و نهادهــاى روابط عمومى را 

تحليل مى كند.
ـ دربارة تجربيات، معضالت و فرصت هاى امريكاييان التين تبار 
و آفريقايى تبار كه از 2008 در دواير روابط عمومى كار مى كند يا كار 

كرده اند، بينش هايى عرضه مى كند.
ـ توصيه هايــى براى حرفــة روابط عمومى بــراى توليد مؤثّرتر 

نيروى كار متنّوع تر و چندفرهنگى تر عرضه مى كند.
مكالماتــى با مدّرســين و شــاغالن برجســتة روابط عمومى؛ 
گروه هــاى متمركز با شــاغالن جــوان آمريكايــى آفريقايى تبار و 
التين تبار روابط عمومى؛ دو نظرخواهى جداگانة ملّى، يكى شاغالن 
جوان آمريكايــى آمريكايى تبار و التين تبار، و ديگرى نظرخواهى از 
كارفرمايانى كه شــاغالن روابط عمومى را استخدام مى كنند نيز در 

اين مطالعه جاى گرفته است.  
نظرخواهى مالزم آنها به برداشت هاى كارفرمايان روابط عمومى 
دربارة تنّوع چندفرهنگى پرداخته است. دو گروه متمركز متخّصصان 
جوان روابط عمومى در يك گروه جمعيت شناختى نيز تحت بررسى 
قرار گرفتند تا بينش هاى بيشترى از تجربيات خود عرضه كنند كه 

اين نيز در اين گزارش ذكر شده است.
پاســخ دهندگان بــه نظرخواهــى، اعــم از كارفرمايــان و 
متخّصصان جوان، مظهر برش مقطعى ملّى متخّصصانى هســتند 
كه در نهادها، شــركت ها، ســازمان هاى دولتــى و غيردولتى و 
مالك  نظرخواهى  اين  به عالوه،  هستند.  غيرانتفاعى  سازمان هاى 
ده ســالة برداشــت هايى دربارة تنّوع چندفرهنگى در صنعت كه 
نظرخواهى 2004 را كه تجربيات و برداشت هاى شاغالن روابط 
عمومــى چندفرهنگى را دربارة تنــّوع درون صنعت و محّل كار 
را بررســى كرده بود، روزآمد مى كند. نظرخواهى 2004 توّسط 
دكتر روشــل فورد، اســتاد و رئيــس دپارتمــان روابط عمومى 
دانشــكدة نيوهــاوس در دانشــگاه ســيراكيوز، و ليــن اپلبام، 
اســتاد در دپارتمان فنون رســانه اى و ارتباطات در سيتى كالج 

شد. انجام  نيويورك 

برنده شدن در بازارگاه جهانى چگونه حاصل مى شود؟ براى 
تقريباً تمامى شــركت ها، در هر بخشــى كه باشند، توان رقابت 
و رشــد بازار بســتگى به نوآورى دارد. به دســت آوردن سهم 
بازار و توســعه جهت ورود به مدار بازارهاى جديد جهت جذب 
مشــتريان يا ارباب رجوع تازه بــا شناســايى نيازهاى برآورده 
نشــده و توليد محصوالت، خدمات و سيســتم هاى جديد براى 
تأمين نيازهاى مزبور ميّســر است.  بهره ورى بيشتر ممكن است 
عايدات را تقويت كند، اّما در اقتصاد امورز جهانى كه به شــّدت 
رقابتى اســت، رشته نوآورى ها اســت كه محّرك و حافظ رشد 

است.
در تحليل نهايى، تحقيقات ما نشــان مى دهد شركت هايى كه 
داراى نيروى كار چندفرهنگى هســتند وسايلى براى رشد نوآورى 
و حفــظ آن در ايــن حالت در اختيار دارند. ســّر موّفقيت آنها در 
وفور خّالقيت نيســت، گو اين كه خّالقيت نقش مؤثّر دارد. نبوغ به 
تنهايى نيســت، اگرچه نبوغ هرگز تأثير منفى ندارد. بلكه، ظرفيت 
نوآورى در نيروى كار ذاتاً متنّوع است كه رهبران به تفاوت اهّميت 
مى دهند، براى هر رأى و نظرى ارزش قائل مى شــوند، و اختالل را 
به جاى آن كه ســركوب كنند مديريت مى كنند. اگر نوآورى جام 
مقّدس باشــد، در اين صورت تنّوع بايد جستجوى بى امان شركت 

باشد.

نــوآورى،
تنـّوع و رشـد بــازار
سيلويا آن هيولت، مليندا مارشال و الرا شربين
همراه با تارا گانسال وس



رويداد
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دهميــن همايــش روابط عمومــى الكترونيك يكشــنبه 27 
ارديبهشت ســال  94 برگزار شــد و طى آن، يونس شكرخواه عضو 
هيات علمى دانشــگاه تهران، به ارائه مقاله اى با عنوان «نقش روابط 
الكترونيــك در تحقق 11 خط عمل عمومــى جامعه اطالعاتى»، و 
مجيد رضائيان، عضو هيات علمى دانشــكده علوم ارتباطات و خبر 
دانشگاه آزاد تهران مركز به ارائه مقاله اى با عنوان «نقش رسانه هاى 

تحليل محور در حكمرانى روابط عمومى الكترونيك» پرداختند.

دوازدهميــن كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران با موضوع 
"آينده پژوهى روابط عمومى و مســئوليت اجتماعى با تاكيد بر ايران 
1404" ششــم دى ماه 1394 با همكارى مراكز مختلف آموزشى، 
دانشــگاهى و صنفــى و با شــركت بيش از 600 نفــر از مديران و 
كارشناســان روابط عمومى سراســر كشــور در مركز همايش هاى 

بين المللى المپيك برگزار شد.
در اين كنفرانس كه با سخنرانى حجت االسالم شهيدى؛ معاون 
رييس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران افتتاح شد دكتر 

آشنا مشاور رييس جمهور نيز حضور داشتند.
در ايــن كنفرانس كه با مشــاركت انجمن جهانــى كارگزاران 
مســلمان روابط عمومى، انجمن بين المللــى روابط عمومى (ايپرا)، 
انجمــن متخصصان روابط عمومى، دانشــگاه هــا، وزارتخانه ها و 
نهادهاى مختلف كشــور برگزار شــد، دكتر احمد پاكتچى اســتاد 
دانشــگاه امام صادق(ع)، دكتر على اكبر جاللى استاد دانشگاه علم 
و صنعت ايران، دكتر سعيد خزايى دكتراى آينده پژوهى (فرانسه)، 
دكتر ســعيدرضا عاملى استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و عضو 
شــوراى عالى فضاى مجازى، مهندس ســيد محمد مدنى برگزيده  
اولين رويداد ارايه  فن آفرينى شــيخ بهايى با معرفى محصول اولين 
BaaS ايرانى، دكتر ســعيد شــهباز مرادى دكتراى مديريت منابع 
انسانى و دكتر تنگ كو آدريان اسماعيل عضو هيات مديره موسسه 

روابط عمومى مالزى، مقاالت و سخنرانى هاى خود را ارايه دادند.
برگزارى كارگاه آموزشى، كليپ مسئوليت اجتماعى، انتشار ويژه 
نامه رنگى در 76 صفحه، مولتى مديا و ارايه گواهينامه مهارت حرفه 
اى به 100 شــركت كننده برگزيده از ديگــر برنامه هاى كنفرانس 

دوازدهم بود.
همچنين در آييــن افتتاحيه كنفرانس، پيام هاى رييس انجمن 
بين المللى روابط عمومى و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى قرائت شد.

همزمــان بــا برگــزارى دوازدهميــن كنفرانــس بين المللى 

دهمين همايش «روابط عمومى الكترونيك»

دوازدهمين كنفرانس بين المللى
روابط عمومى ايران

رويــدادهــــا
روابط عمومى ايران، از برگزيدگان ســيزدهمين دوره جوايز طاليى 

روابط عمومى ايران نيز تجليل مى شود.

در اين دوره سمپوزيوم بين المللى روابط عمومى ضمن برگزارى 
دو كارگاه آموزشــى تحت عناوين چگونــه كمپين طراحى كنيم؟ و 
طراحــى و اجراى كمپيــن هاى ارتباطى در حوزه فرهنگ ســازى، 
هشت مقاله برگزيده توسط هشت استاد ايرانى، آمريكايى، ايتاليايى، 

اسپانيايى و هلندى ارايه شد. 
صــدور قطعنامــه تهران درخصــوص نحوه طراحــى و اجراى 
كمپين هاى ارتباطى يكى از خروجى هاى اين دوره از ســمپوزيوم 

است.
همچنين در ادامه، 11 كتاب روابط عمومى در مراسم اختتاميه 
ســمپوزيوم رونمايــى و 55 برگزيــده حوزه هاى علمــى و عملى 

روابط عمومى در سال 1393 نيز معرفى و تجليل شدند.

يازدهمين سمپوزيوم  بين المللى روابط عمومى
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چهارميــن كنفرانــس روابط عمومى و صنعت روز دوشــنبه 28 
ارديبهشت سال  94 و هم زمان با دومين روز از سومين هفته روابط عمومى 

در تهران شروع بكار و در پايان همان روز به كار خود پايان داد.
در اين كنفرانس يك روزه كه با حضور محمدرضا صادق؛ مشاور 
رسانه اى رئيس جمهور، دكتر سيد حسين هاشمى؛ استاندار تهران و 
جمعى از مديران و كارشناسان و صاحب نظران حوزه روابط عمومى 
و صنعــت دربخش هاى مختلــف اقتصادى، صنعتــى،  اجتماعى و 
فرهنگى برگزارشــد، از فعاالن و حاميان اين حــوزه تقدير و مدال 
زرين خدمت به دكتر على ديواندرى رئيس سابق بانك ملت و بانك 

پارسيان اعطاء شد.

نخســتين همايش بررســى نقش روابط عمومــى در صنعت 
بانكــدارى در روز 25 مــرداد ســال  94، بــا حضور دكتــر اكبر 
كميجانــى، قائم مقــام بانك مركــزى جمهورى اســالمى ايران، 
مديران و كارشناســان شــبكه بانكى كشــور و همچنين روســا و 
اعضاى انجمن هاى حرفه اى روابط عمومى، توسط موسسه كارگزار 
روابط عمومى و با مشاركت انجمن متخصصان روابط عمومى برگزار 

شد.

چهارمين كنفرانس روابط عمومى و صنعت
نخستين همايش بررسى نقش
روابط عمومى در صنعت بانكدارى

انجمـن متخصصـان روابط عمـومى

www.iaprs.ir
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هدفگذارى هايى كه انجام شــده است،  اين جشنواره توانسته است 
با حضور موثر و پر نشــاط سازمان ها و نهادهاى دولتى و غير دولتى 
به تقويت بنيه علمى روابط عمومى كمك كند و در حوزه انتشارات 
روابط عمومى موثر باشد. دليل و مدعاى اين حرف من هم وجود آثار 
فاخرى است كه در عين كم بودن،  توانسته اند در دهمين جشنواره 
نشــان دهند كه در اين زمينه پيشــرفت هايى حاصل شــده است. 
پيشرفت هايى كه هر چند ما را راضى نمى كند ولى حكايت از تغيير 

و تحول و توليد آثارى قابل توجه در اين حوزه است. 
دكتر باقريان با اشــاره به اين موضوع كه از ابتدا شروع و آغاز اين 
جشنواره يكى از هدف هاى اساسى و محورى آن استاندارد سازى آثار 
روابط عمومى ها در زمينه انتشارات بوده است،  افزود: استانداردسازى و 
حركت به سوى استانداردكردن بخش هاى مختلف در روابط عمومى 
و از جمله انتشــارات روابط عمومى يكى از مسائلى است كه توانسته 
اســت اثر خود را در اين حوزه بگذارد و خوشــبختانه طى سال هاى 
93 و 94 موفق شــديم دو جلد كتاب را كــه در بخش هاى مختلف 
اســتانداردهاى خاص هر بخش از فعاليت هاى روابط عمومى را ارائه 
كرده اند با حمايت و پشــتيبانى صميمانه برخى نهادها و سازمان ها و 
اساتيد و صاحب نظران اين حوزه تدوين و منتشر كنيم. اين در حالى 
است كه در انجمن متخصصان روابط عمومى همواره به فن آورى هاى 
جديد و كاربرد آن در روابط عمومى و ارتباطات توجه داشته ايم و مقيد 

      به دنبال پايه گذارى اعتبارنامه متخصصان روابط عمومى هستيم
در ابتداى اين مراســم دكتــر مهدى باقريــان، رئيس انجمن 
متخصصان روابط عمومى ضمن تشكر از حضور مديران و كارشناسان 
و ميهمانان اين مراسم و ضمن خرسندى از افزايش استقبال شركت 
كنندگان كه در دوره دهم با جهشى 20 درصدى همراه بوده است،  
گفــت: بايد حضور همه ميهمانان عزيــز به خصوص برگزيدگان اين 
جشــنواره كه با هفته پر بركت كرامت همراه شــده است،  صميمانه 
خوشــامد و خير مقدم عرض كنم و اذعان كنم كه خوشــبختانه با 

طى مراسمى كه عصر روز سه شنبه 27 
مرداد سال 94 با حضور دكتر امير خجسته، رئيس 

كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اسالمى،  حسن محرابى، مدير كل مطبوعات 

داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى،   اعضاى 
هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومى و 

مديران و كارشناسان روابط عمومى دستگاه هاى 
اجرايى در بخش دولتى و خصوصى و همچنين 

برگزيدگان دهمين جشنواره ملى انتشارات 
روابط عمومى برگزار شد، تنديس و لوح تقدير 

جشنواره به برگزيدگان اهداء شد.

دهمين جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى



كتاب سـال
روابط عمومئ1394

75 انجمن متخصصان روابط عمومى

بوده ايم كه در هر صــورت و موقعيتى از اتصاف به اخالق حرفه اى و 
توليد محتواى مناسب و موثر غفلت نكنيم. 

نويســنده كتاب فنــون روابط عمومى با اشــاره به اين موضوع 
كه ما هــم از موضوع بى اعتمادى در بحــث برخى جوايزى كه در 
روابط عمومى داده مى شود،  بى اطالع نيستيم، افزود: مالك ما براى 
اين كه از داورى هاى اين جشــنواره دفاع كنيم، شفافيت در بررسى 
و اعالم آثار برگزيده و همچنين اعتمادى اســت كه از اين رهگذر از 
سوى شركت كنندگان ابراز شده است و همواره شاهد افزايش ارسال 
آثار به اين جشــنواره بوده ايم و افزايش 20 درصدى ارسال آثار به 

جشنواره دهم حاكى از همين موضوع است. 
دكتــر باقريان افــزود: انجمن متخصصــان روابط عمومى چند 
ســالى است كه در ابتداى هر سال برنامه هاى ساالنه خود را  اعالم 
مى كند و در ســال جارى هم برنامه هايى مثل تدوين تاريخ شفاهى 
روابط عمومى، برگزارى نمايشگاه بين المللى روابط عمومى با شرايط 
گشــايش پســا تحريم و برنامه ريزى براى پايه گــذارى اعتبارنامه 
 (APR) متخصصان روابط عمومى كه در ســطح جهانــى با عنوان
شــناخته مى شود، در دست برنامه ريزى و اجرا است كه اميدواريم 
بــا همراهى و مشــاركت همه مديران و كارشناســان و متخصصان 

روابط عمومى به سرانجام برسد.

      همه كاركردهاى حوزه روابط عمومى با انتشارات ارتباط دارد
در ادامه اين مراســم مرحوم اســتاد كاظم متولى كه با وجود 
كسالت و بيمارى در اين مراسم شركت كرده بود در سخنانى،  گفت: 
برگزارى دهمين جشــنواره ملى انتشــارات روابط عمومى حاكى از 
آن اســت كه اراده همكاران و دوستان ما بسيار بزرگتر و مستحكم 
تر از برخى مشــكالت و ناگوارى هاى اين راه اســت و الحمداهللا اين 
راه بــا همت چنين مردان و زنان و حمايت مديران و كارشناســان 

روابط عمومى ادامه خواهد يافت. 
اين اســتاد ممتاز روابط عمومى افــزود: به بيانى مى توان گفت 
همه كاركردهاى روابط عمومى نســبتى با انتشارات دارد،  به گونه اى 
كه حتى يــك پيامك هم كه چيزى را منتشــر مى كند در همين 
حوزه انتشارات قرار مى گيرد و در واقع پرداختن به حوزه انتشارات 
كه با هوشــمندى توسط انجمن متخصصان روابط عمومى گزينش و 
تبديل به يك جشــنواره پويا و پايا شده است،  نشان از درك درست 
اين مسئله و حركت در مسير توسعه و كارآمدى روابط عمومى دارد.  
اســتاد كاظم متولــى در پايــان تاكيد كرد: افكارســنجى در 
روابط عمومى و در همه حوزه ها كار بسيار مهم و تاثير گذارى است 
و اساسا اگر حرف از توسعه و پيشرفت مى زنيم، چنين كارى بدون 
افكارســنجى و دخالت دادن نظر و خواســته مشتريان و مخاطبان 

ممكن و موثر نخواهد بود. 

      ضرورت تعامل رسانه و روابط عمومى به خوبى 
تبيين و عملياتى نشده است

حسن محرابى،  مديركل مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى هم كه در اين مراسم حضور پيدا كرده بود،  با اشاره 
به ارزش و اهميت چنين جشــنواره هايى، گفــت: امروز براى من و 
شــما روزخوب و مباركى است و اميدوارم همه روزها و اوقات كارى 
و زندگى ما اين گونه صرف و وقف مســائل كارى و فكرى شود. من 
به مناســبت شــغلى كه دارم گاه نگاهى به پرونده هاى مطبوعاتى 
دهه هاى 20 و30 شمسى و دوران معاصر مى اندازم و مى بينم كه 
مطبوعات و رســانه ها ما همواره از نداشــتن و يا نرسيدن به دست 
مخاطب رنج برده اند،  يعنى مثال اگر مطبوعه و يا مجله اى در زمينه 
بهداشت منتشر شــده است،  متوليان آن به دنبال اين موضوع بوده 
اند كه براى خودشــان مشترى و مخاطبى دست و پا كنند و تاريخ 
و آنچه به صورت مكتوب باقى مانده اســت و به نوعى تاريخ رســانه 
و مطبوعات ما هم به حســاب مى آيد،  نشانگر اين است كه ناشران 
و پديد آورندگان چنين رســانه هايى نتوانسته اند توليدات خود را 
آن گونه كه انتظار داشته اند و يا شايسته بوده است، آن را به دست 
مخاطبان خود برســانند و اين در حالى اســت كه حداقل در چند 
دهه گذشــته مخاطبان و عموم مشتريان چنين رسانه هايى نياز به 

دانستن آن اطالعات داشته اند. 

اين مقام مســئول در حوزه مطبوعــات داخلى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى با اشــاره به موضوع اهميت آسيب شناسى رابطه 
مطبوعات و رســانه ها با روابط عمومى ها افزود: شايد حلقه واسطى 
مثل روابط عمومى ها كه بتواند از يك ســو چنين رسانه هايى را به 
مخاطبان معرفى و از سوى ديگر خواسته ها و نيازهاى مخاطبان را 
به رسانه ها منعكس كند،  همواره خالى بوده است و حتى با توسعه 
و شكل گرفتن روابط عمومى در شكل نوين آن اين شناخت و نياز و 
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به اهميت و جايگاه چنين جشــنواره هايى، گفت: دليل حضور من 
در اين جشــنواره اين است كه قصد و اراده مجلس شوراى اسالمى 
و دســت اندركاران قوه مقننه را در حمايت از چنين برنامه هايى و 
يا در معناى كلى تر آن حمايت از روابط عمومى كشــور اعالم كنم. 
به زعم من روابط عمومى در كشــور ما مظلوم واقع شده و آن توجه 
ويژه اى را كه الزم دارد در باره آن لحاظ نشــده اســت. البته شما و 
همه كسانى كه دراين حوزه فعال هستيد بايد مطالبات خودتان را به 
مجلس و هر جاى ديگرى كه مى تواند براى اعتالى  روابط عمومى 
كارى بكند، اعالم كنيد و بدانيد كه هر مجموعه اى كه مطالبه برحق 
و منطقى داشته باشد،  موفق خواهد شد و ما هم با تمام توان خود در 
خدمت حوزه روابط عمومى و ارتباطات كشور و دلسوزان وتالشگران 

اين صحنه مهم خواهيم بود. 
رئيس كميسون شــوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 
افزود: بايد اعتراف كنيم كه در رابطه با روابط عمومى سرمايه گذارى 
الزم را انجــام نداده ايم و چون دولت تدبير و اميد هم قول داده بود 
در اين خصوص اقداماتــى انجام دهد،  همچنان منتظر اين افدامات 
براى حمايت از روابط عمومى هســتيم و مــن بر خودم وظيفه مى 
دانم از كار بزرگى كه امروز شــما با برگزارى دهمين جشنواره ملى 
انتشارات روابط عمومى انجام داده ايد،  صميمانه تشكر كنم. همين 
جا هم اعالم مى كنم كه ما و همكارانمان در مجلس شوراى اسالمى 
آماده هستيم تا نشستى تخصصى در زمينه روابط عمومى و اقدامات 
مشــتركى كه مى توان انجام داد،  برگزار كنيم و در پايان هم تاكيد 
مى كنم هر جا كه توانسته ايم خوب از هنر و حرفه روابط عمومى و 
ارتباطات استفاه كنيم موفق بوده ايم و بايد از چنين تجربه اى بهتر 

و بيشتر استفاده كنيم. 

      بيانيه هيات داوران دهمين جشنواره ملى انتشارات روابط 
عمومى 

بار ديگر فرصتى دست داد كه كارنامه يك دهه برپايى جشنواره 
ملى انتشــارات روابط عمومى را ورق بزنيــم وبا تجربه نه دوره، گام 
خود را در دهمين جشــنواره بگذاريم و زمينــه اى فراهم كنيم تا 
فعاالن عرصه نشر در فضاى مكتوب و الكترونيك آثار و عملكرد خود 
را به بوته نقد و ارزيابى گذاشــته و از منظر مقايسه و رقابت با ساير 

همكاران خود، آينده نويى را فرا روى خود قرار دهند. 
اگرچه تاريخ 64 ســاله روابط عمومى ايران ثابت كرده است كه 
ارتقاى هر فعاليتى در اين چار چوب نيازمند نگاه حرفه اى، مشاوره 
و جامــع نگرى بوده اســت، اما در كنار اين گــزاره مهم بايد بدانيم 
در دهه هــاى اخير پيدايش انجمن هاى حامــى روابط عمومى در 
ايران بــا آموزه هاى اصيل كاركردى در اين حوزه از جمله برگزارى 
جشنواره هاى رقابتى آزاد و مثبت نگر، زمينه هاى مناسبى را براى 

ضرورت تعامل رسانه و روابط عمومى به خوبى تبيين 
و عملياتى نشده است تا ما شاهد توسعه و نفوذ بيشتر 

رسانه ها و مطبوعات در بين مخاطبان باشيم.
مديركل مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى با 
ذكر ايــن موضوع كه مايليم در اين حوزه قدم هاى مثبت و موثرى 

برداريم،  اعالم كرد: ما در حــوزه اداره كل مطبوعات داخلى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اين آمادگى را داريم كه در همين زمينه 
كالس هايى را براى همــكاران خودمان در روابط عمومى ها برگزار 
كنيــم و خبرنگاران مجــرب ما هم آمادگى برگــزارى كالس هاى 
مهارت افزايى و حرفه اى در زمينه خبر و خبرنگارى را در سازمان ها 
و نهادهاى مختلف دارند كه اميدواريم با تعامل بيشتر شاهد اتفاقات 

خوب و موثرى در اين زمينه باشيم.

      كارى بزرگ با برگزارى
دهمين جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى

دكتر امير خجســته نماينده مجلس و رئيس كميسيون شوراها 
و امور داخلى مجلس شــوراى اسالمى نيز در سخنانى ضمن اشاره 
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رشد و ارتقاء كيفى روابط عمومى ها ايجاد كرده است. از اين منظر، 
برگزارى جشــنواره ملى انتشــارات روابط عمومى به ابتكار  انجمن 
متخصصان روابط عمومى در دهمين گام خود، فرصت مغتنمى براى 
روابــط عمومى ها فراهم آورده تا بر پايه تالش هاى فردى وگروهى 
همراهى هاى سازمانى و مديريتى، وضعيت توليد محتوا در فعاليت 

هاى انتشاراتى خود را بهبود بخشند. 
جشــنواره دهم با نگاهى جامع سعى كرده همگام با فناورى ها 
وضرورت هــاى روز در حوزه توليدات انتشــاراتى مكتوب و آنالين 
حركت كرده و هر ســال نوآورهايى را در زمينه ايجاد شــاخه هاى 
جديد ارزيابى فراهم آورده وخود به مثابه الگويى براى ارتقاء ســطح 
كمى وكيفى توليدات انتشــاراتى اقدام نمايــد. براى اين منظور در 
بخش رقابتى اين دوره انتخاب شاخه هاى جديد فعاليتى نظير برنامه 
هاى كاربردى الكترنيكى (اپليكيشن ها) در كنار ساير آثار چاپى به 
اين بخش اضافه گرديد تا از نقش و سهم مديران وكارشناسان فعال 
و كارآمــد اين حوزه كه نقش بى بديلى در توليد محتواى نشــريات 

روابط عمومى ايفا مى كنند قدردانى شود.
بر پايه فراخوان انجمن متخصصــان روابط عمومى بالغ بر130 
سازمان در اين رويدادعلمى با ارائه بيش از 2هزاراثر مشاركت داشته 
اند كه اين امر حكايت از اقبال چشــمگير جشنواره همچون گذشته 
مبتنى بر اعتماد دست اندركاران روابط عمومى به حاميان خود دارد. 
تمامى آثار رسيده در چند مرحله مجزا به وسيله اساتيد مجرب 
حوزه ارتبا طات و روابط عمومى و كارشناسان خبره مورد ارزيابى و 

داورى قرار گرفت.
بررسى آثار و مســتندات حاكى از آن است كه گرچه انتشارات 
الكترونيكى و چاپى روابط عمومى به لحاظ كمى از رشد و تنوع قابل 
توجهى برخودار شده است اما همچنان نياز به برنامه ريزى به لحاظ 
توسعه كيفى توليدات انتشاراتى بويژه حوزه استفاده از تكنيك هاى 
جديد نشــر الكترنيك درروابط عمومى ها احساس مى شود و پاره 
اى از رشــته هاى مورد ارزيابى از رشد مناسبى برخوردار نيستند و 
امكان انتخاب براى داوران محترم جشــنواره را محدود مى ساخت 
كه در ذيل برخى از كاستى هاى مورد اشاره به استحضار مى رسد:

الف) دربخش برنامه انتشاراتى كمتر روابط عمومى داراى برنامه 
بوده لذا توصيه مى شــود كه روابط عمومى ها براى حوزه انتشارات، 
برنامــه ريزى داشــته و در اين برنامه، تدوين ســاختار و فرايندها، 
تدوين اولويت هاى انتشــاراتى، زمانبنــدى، بودجه بندى و ارزيابى 

را در نظر بگيرند.
ب) در بخش نشريات داخلى در زمينه توليد خبر، نگارش مقاله 
و مصاحبه و گزارش، اخبارى كه داراى ارزش هاى خبرى دربرگيرى 
و يا شــگفتى براى كاركنان باشد كمتر مشــاهده شده است. عمده 
مطالــب متون خبرى وگزارشــى به انعكاس فعاليــت هاى مديران 

اختصاص داشــت و بر عنصر شــهرت افراد استوار 
بود و از سبك هاى نوين خبرنويسى بهره الزم گرفته 
نشده اســت. همچنين نگارش مقاالت و سر مقاله ها 

نيازمند تالش علمى و تخصصى بيشتر است.
ج) در بخش ارتباط الكترونيكى، آثار روابط عمومى ها در چهار 

شــاخه وب سايت، مولتى مديا، نســخه موبايلى سايت وبرنامه هاى 
كاربردى (اپليكيشــن ها) مورد ارزيابى داوران قــرار گرفت كه در 
مجمــوع مى توان گفت روابط عمومى ها در اين بخش الزم اســت 
برنامــه ريزى ورويكردى جديد و نوينى را براى اســتفاده از قابليت 
هاى باالى نرم افزارى وســخت افزازى وبهر ه گيرى از شبكه هاى 

اجتماعى به عمل آورند.
د) در بخــش فيلم وتيزر پس از بازبينى فيلم هاى ديده شــده 
مــى توان گفت كه نبود ســناريوى قوى و پركشــش و بى توجهى 
در اســتفاده از تصاوير جذاب ومخاطب پســند در قالب آثار رسيده 
مشهود است. اما برخى از آثار رسيده از تنوع تصوير و بصرى، تدوين 
و گفتار متن متناســب با تصوير و تصويربردارى درست همراه بوده 
اســت. ايجاز و اختصار در اغلب آثار مورد توجه قرار نگرفته اســت. 

بر پايه فراخوان انجمن متخصصان روابط عمومى بالغ بر
130 سازمان در اين رويدادعلمى با ارائه بيش از 2هزاراثر 

مشاركت داشته اند كه اين امر حكايت از اقبال چشمگير 
جشنواره همچون گذشته مبتنى بر اعتماد دست اندركاران 

روابط عمومى به حاميان خود دارد. 
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اين بخش برنامه ريزى داشــته باشند و معرفى كارشناسان برتر از 
ســوى روابط عمومى ها و انتخاب آن و معرفى ايشان در جشنواره 
هاى رقابتــى، در افزايش بهره ورى و ايجاد انگيزه تاثير بســزايى 

دارد.
در پايان هيات داوران جشــنواره دهم ضمــن تقدير از تمامى 
روابط عمومى هاى كشــور كه با حضــور خود در برپايى اين رويداد 
علمى بر شايســتگى آن افزودند، بر اســتمرار و تسرى آموزش هاى 
علمى و كاربردى و همچنين اســتفاده هر چه بيشــتر از توانمندى 
هاى حرفه اى وكارشناســى و مشورتى بويژه درحوزه نشر مكتوب و 

الكترونيك بيش از پيش تاكيد و توصيه دارد.
با ســپاس مجدد از تالش ها و زحمات مديران و كارشناســان 
و دســت اندركاران عرصه روابط عمومى كشــور و به اميد حضور و 

مشاركت بيشتر در جشنواره هاى آينده

      كارشناسان برتر انتشارات روابط عمومى 
نتابــج داورى بخش انتخاب كارشــناس برتر انتشــارات روابط 
عمومى در دهمين جشــنواره ملى انتشارات روابط عمومى به شرح 

زير است:
سطح ملى

رتبه اول
بهمن على بخشى، موسسه اعتبارى كوثر

رتبه دوم 
شادى توكليان، بانك شهر

 
سطح استانى

رتبه اول
فردين چهار دولى، ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى همدان
 

      پديدآورندگان روابط عمومى
 دكتر فرشاد فخيمى، مدير كل روابط عمومى بانك شهر

حسن خسروى، مدرس روابط عمومى
دكتر حســن ربيعى، مدير كل روابط عمومى ســازمان اوقاف و 

امور خيريه
عادل ميرشاهى، دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه تهران

در پايان اين مراســم از سازمان ها،  نهادها و ديگر دستگاه هاى 
دولتى و خصوصى كه آثار آنان به مرحله نهايى راه يافته و حائز رتبه 
شــده بود به شــرح ذيل تقدير به عمل آمد و تنديس و لوح سپاس 

جشنواره به آنان اعطاء شد: 

پيشنهاد مى شود همكاران روابط عمومى از مشورت 
صاحب نظران اين حوزه بهره بيشترى ببرند.

و) در بخــش تحليــل محتواى آثار انتشــاراتى، 
پژوهش هاى بنيادى توليد نشــده اســت و آثار رسيده با كيفيت 
الزم علمى تطابق الزم را نداشــتند هر چند اصــول تحليل محتوا 
انجام گرفته است اما موضوعات انتخابى از موضوعات كليدى روابط 

عمومى محسوب نمى شود.
ه) در بخش تبليغ مكتوب با توجه به ضرورت ارايه ســريع پيام 
و ارتبــاط بين طرح و پيام ارايه شــده كمتر مورد توجه قرار گرفته 

و بيشــتر تبليغات از جذابيت كمتر، خالقيت و نوآورى محدودترى 
برخوردار بود و بطور كلى انسجام طرح هاى ارايه شده وجود نداشت 
و در بيشــتر آثار، محتواى ارايه شده با طرح تناسب كافى نداشته و 
عمدتا گزارش هاى تبليغى به جاى تبليغ با رعايت ساختار و اصول 

منطقى آن ارسال شده است.
ى) در بخش كارشناس برتر انتشارات، اين بخش هم به لحاظ 
كمى و هم به لحاظ كيفى نســبت به ســال گذشته بسيار ضعيف 
بود. توصيه مى شــود روابط عمومى ها براى حضور كارشناسان در 
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      نشريه داخلى برتر
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

بخش هاى:
مقاله - رتبه اول

گزارش - رتبه اول
خبر - رتبه اول

مصاحبه - رتبه اول
 

وزارت كشور 
بخش  هاى:

ويژه  نامه - رتبه اول
صفحه  آرايى - رتبه اول

صفحه خوانندگان - رتبه اول
گزارش - رتبه دوم

مصاحبه - رتبه سوم
وب سايت - رتبه سوم

سطح ملى(رتبه  هاى اول)
سازمان اوقاف و امور خيريه كشور

در بخش  هاى:
سرمقاله - رتبه اول
ويژه نامه - رتبه اول
گزارش - رتبه سوم

مولتى مديا - رتبه دوم
تبليغات مكتوب - رتبه دوم

بانك شهر 
در بخش  هاى:

پوستر - رتبه اول
بخش نسخه موبايلى وبسايت - رتبه اول

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى) - رتبه دوم
 

بانك ملى ايران 
در بخش  هاى:

وب سايت - رتبه اول
فيلم و تيزر - رتبه اول

برنامه هاى كاربردى (اپليكيشن) - رتبه دوم
 

شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران (هما)
در بخش  هاى:

پوستر - رتبه اول
ويژه  نامه - رتبه اول
گزارش - رتبه سوم

 
بانك مهر اقتصاد

در بخش  هاى:
برنامه انتشاراتى - رتبه اول

ويژه  نامه - رتبه دوم
صفحه  آرايى - رتبه دوم

 
شركت كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران

در بخش  هاى:
صفحه خوانندگان - رتبه اول

مصاحبه - رتبه دوم
كتاب - رتبه دوم

 
شركت ملى پخش فرآورده  هاى نفتى ايران 

در بخش  هاى:
مولتى مديا - رتبه اول

تحليل محتوا - رتبه دوم
برنامه  هاى كاربردى (اپليكيشن) - رتبه دوم

 
سازمان توسعه تجارت 

در بخش  هاى:
صفحه آرايى- رتبه اول

مقاله- رتبه دوم
سرمقاله- رتبه سوم

 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده  اى كشور 

در بخش  هاى:
برنامه  هاى كاربردى (اپليكيشن) - رتبه اول

مصاحبه - رتبه سوم
مقاله - رتبه سوم 

 سازمان بيمه سالمت ايران 
در بخش  هاى:

كتاب - رتبه اول
مقاله - رتبه دوم
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بروشور - رتبه اول
پوستر - رتبه دوم

 
شركت پرشيان فوالد

در بخش  هاى:
كتاب - رتبه اول

مولتى مديا - رتبه اول
بروشور - رتبه دوم
عكس - رتبه دوم

 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

در بخش  هاى:
تحليل محتوا - رتبه اول

وبسايت - رتبه اول

گروه صنعتى انتخاب 
در بخش  هاى:

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى ) - رتبه اول
نسخه موبايلى وبسايت - رتبه اول

 
شهردارى اراك
در بخش  هاى:

كتاب - رتبه اول
وبسايت - رتبه دوم

فيلم و تيزر - رتبه دوم
 

مس سرچشمه كرمان 
در بخش  هاى:

كتاب - رتبه اول
پوستر - رتبه سوم

فيلم و تيزر - رتبه سوم
 

سازمان زيباسازى شهر تهران 
در بخش  هاى:

ويژه نامه - رتبه اول
فيلم و تيزر - رتبه دوم

شركت سهامى برق منطقه اى تهران 
در بخش:

برنامه انتشاراتى - رتبه اول

شركت پتروشيمى جم
در بخش  هاى:

بروشور - رتبه اول
پوستر - رتبه دوم

 
بانك صنعت و معدن 

در بخش  هاى:
ويژه  نامه - رتبه اول
مصاحبه - رتبه سوم

 
بانك قوامين 

در بخش:
پوستر - رتبه اول

 
 موسسه اعتبارى كوثر

در بخش:
تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ  آگهى) - رتبه اول

با تقدير از موسسه اعتبارى در بخش وبسايت
 

شركت دخانيات
در بخش:

خبر - رتبه اول
 

بانك دى
در بخش:

كتاب - رتبه اول
 

سازمان شيالت ايران 
در بخش:

عكس - رتبه اول
 

بانك صادرات ايران 
در بخش:

برنامه  هاى كاربردى (اپليكيشن) - رتبه اول

سطح استانى(رتبه  هاى اول)
 آستان قدس رضوى

در بخش  هاى:
خبر - رتبه اول

فيلم و تيزر - رتبه اول
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 شركت  سهامى برق منطقه  اى كرمان
در بخش:

عكس - رتبه اول
 

منطقه آزاد ارس
در بخش  هاى:

بروشور - رتبه اول
برنامه  هاى كاربردى (اپليكيشن) - رتبه سوم

 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خوزستان 

در بخش:
صفحه آرايى - رتبه اول

 
شركت توزيع نيروى برق تبريز

در بخش:
برنامه انتشاراتى - رتبه اول

شركت فوالد آلياژى ايران 
در بخش:

برشور - رتبه اول
 

استاندارى يزد
در بخش:

پوستر - رتبه اول
 

شركت توزيع نيروى برق استان قم 
در بخش:

فيلم و تيزر - رتبه اول 
 

سطح ملى (رتبه دوم و سوم)
بانك مسكن 

در بخش هاى:
وبسايت - رتبه دوم

عكس- رتبه دوم
برنامه  هاى كاربردى (اپليكيشن)- رتبه سوم

بانك توسعه تعاون
در بخش  هاى:
خبر- رتبه دوم

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى) - رتبه دوم

سرمقاله - رتبه سوم
 

بيمه دانا 
در بخش  هاى:

سرمقاله- رتبه دوم
ويژه  نامه- رتبه دوم

صفحه آرايى- رتبه سوم 

بانك تجارت 
در بخش  هاى:

صفحه  آرايى- دوم
پوستر- سوم

فيلم و تيزر- سوم

سازمان زمين  شناسى و اكتشافات معدنى
در بخش  هاى:

كتاب- رتبه دوم
ويژه  نامه- رتبه سوم

بانك توسعه صادرات 
در بخش  هاى:

گزارش - رتبه دوم
خبر- رتبه سوم

موسسه فرهنگى پيام 
در بخش  هاى:

برنامه هاى كاربردى (اپليكيشن)- رتبه سوم
عكس - رتبه سوم

وزارت صنعت و معدن 
در بخش:

فيلم و تيزر - رتبه دوم

شركت ملى پااليش و پخش فرآورده  هاى نفتى ايران 
در بخش:

بروشور - رتبه دوم

مديريت شبكه برق ايران 
در بخش:

وبسايت - رتبه دوم
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بانك اقتصاد نوين 
در بخش:

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى) - رتبه سوم

سازمان مركزى تعاون روستايى ايران 
در بخش:

بروشور - رتبه سوم

سطح استانى (رتبه  هاى دوم تا سوم)
دانشگاه علوم پزشكى قزوين 

در بخش  هاى:
خبر- رتبه دوم

ويژه  نامه- رتبه دوم

شركت توزيع نيروى برق جنوب استان كرمان 
در بخش:

كتاب - رتبه دوم
پوستر - رتبه سوم

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
در بخش:

مولتى مديا - رتبه دوم

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمانشاه 
در بخش:

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى) - رتبه دوم

سازمان آموزش و پرورش استان كرمان 
وبسايت - رتبه سوم

سازمان انرژى  هاى نو ايران 
در بخش:

مولتى مديا - رتبه دوم

شركت كارگزارى صبا جهاد
در بخش:

كتاب - رتبه دوم

سازمان آموزش فنى و حرفه  اى 
در بخش:

تحليل محتوا - رتبه دوم

شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران 
در بخش:

مولتى مديا - رتبه دوم

موسسه خيريه محك
در بخش:

تبليغات مكتوب (نشريات و رپرتاژ آگهى) - رتبه دوم

شركت ملى گاز ايران 
در بخش:

فيلم و تيزر - رتبه دوم

بانك ملت 
در بخش:

فيلم و تيزر - رتبه سوم

بانك كشاورزى 
در بخش:

بروشور - رتبه سوم
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پرداختن به خدماتى كه دولت جمهورى اسالمى ايران در عرصه هاى 
مختلف انجام مى دهد درشــبكه بانكى كشــور به موضوعات مهمى 
مانند مسئوليت اجتماعى و بحث اعتماد و اعتمادسازى و نقش موثر 
آن در جلب نظر مشــتريان پرداخته شده و شما دوستان صميمانه 
به دنبال آن هســتيد كه وجهه مديريت بانكى كشــور آن گونه كه 

شايسته آن است،  مديريت شود. 
دكتر كميجانى با اشــاره به نقش بــى بديل بانك ها در اقتصاد 
كشــور و توســعه و پيشــرفت آن گفت: همان گونه كه بانك ها در 
كشورهاى در حال توسعه نقشى بى بديل و غير قابل انكار در اقتصاد 
كشور خود دارند،  چنين نقشــى در كشور ما هم مطرح و غير قابل 
انكاراست و واقعا نمى توان نقش بانك ها را در پروژه هاى اقتصادى، 
 توليــدى و خدماتى ناديده گرفت و گرچــه چنين نگاهى به اقتصاد 
آســيب هايى هم دارد،  اما تا اين وضعيت تغيير نكرده است بايد به 
گونه اى رفتار كنيم كه بتوانيم بيشــترين بهره را از اين سرمايه هاى 

عمومى ببريم.
وى با اشــاره به اين كه در كشورهاى توسعه يافته معموال بازار 
سرمايه و بيمه ها در كنار بانك ها حضور دارند و سهمى از اقتصاد را 
در اختيار مى گيرند و تعادلى در بازار ايجاد مى كنند،  افزود: شــايد 
وضع مطلوب اين باشد كه بانك ها همه كاره ميدان اقتصاد نباشند، 
 اما حاال كه چنين نقش مهمى را دارند اين موضوع مهم بايد توسط 

نخستين همايش بررسى نقش روابط عمومى 
در صنعت بانكدارى در روز 25 مرداد سال 
94، با حضور دكتر اكبر كميجانى، قائم مقام 

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، مديران و 
كارشناسان شبكه بانكى كشور و همچنين روسا 

و اعضاى انجمن هاى حرفه اى روابط عمومى، 
توسط موسسه كارگزار روابط عمومى و  انجمن 

متخصصان روابط عمومى برگزار شد.

نخستين همايش بررسى نقش روابط عمومى
در صنعت بانكدارى 

      روابط عمومى ها وجهه مديريت بانكى كشور را آن گونه كه 
شايسته است  مديريت كنند

در اين مراسم كه ساعت 9 صبح آغاز شد، دكتر اكبر كميجانى،  
قائم مقام بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران ضمن تشكر و قدردانى 
از برگزاركنندگان نخســتين همايش بررسى نقش روابط عمومى در 
صنعت بانكدارى و تاكيد بر اهميت و ســودمندى اين همايش براى 
ايجاد انســجام و همدلى بيشتر بين دست اندركاران حوزه ارتباطات 
و روابط عمومى شــبكه بانكى كشــور، گفت: اين همايش كار بسيار 
شايسته اى است كه اميدواريم تداوم پيدا كند و روابط عمومى بانك 
هــا هم بتوانند نقــش فعال خود را در چنيــن حركت هايى به نحو 
احســن ايفا كنند. جاى خوشحالى است كه در آستانه هفته دولت و 
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اســت و با رايزنى ها و جلسات متعددى كه برگزار شد،  مقرر گرديد 
در نخستين همايش موضوعات مرتبط با روابط عمومى بانكى مورد 
توجه و وارســى قرار گيرد و ضمنا محورهاى همايش هم براســاس 
دغدغه هــاى نظام بانكى تعيين و قرار شــد بدان پرداخته شــود. 
همچنين هدف ما از برگزارى اين همايش ايجاد انسجام بيشتر بين 
مديران و كارشناســان روابط عمومى در نظام بانكى كشــور بود كه 
خوشــبختانه با حمايت هاى روابط عمومى بانك مركزى اين مهم تا 
حد زيادى محقق شــد و اميدواريم چنين اقداماتى بتواند نزديكى و 

همكارى بيشتر و موثرترى را بين اعضاى اين خانواده پديد آورد. 
دكتر كمرئى با اظهار گاليه از عدم شركت گسترده و فعال همه 
دست اندركاران حوزه ارتباطات و روابط عمومى شبكه بانكى در اين 
رخداد حرفه اى و تخصصى هم گفت: عليرغم تنگناها و مشــكالتى 
كه براى برگزارى چنين اقداماتى وجود دارد، خوشــبختانه بسيارى 
از همكاران ما در برنامه ريزى و اجراى اين همايش همكارى خوبى 
داشتند،  اما با عنايت به اهميت و ضرورتى كه اين كار دارد ما انتظار 
همكارى هاى بيشترى داشتيم و حيف است كه در رخدادى كه با نام 
و براى روابط عمومى اســت، همكاران و دوستان حوزه روابط عمومى 

خودشان حضور در خور انتظار را نداشته باشند. 

      توجه به مسئوليت اجتماعى فلسفه وجودى روابط عمومى است
سپس سيد غالمرضا كاظمى دينان،  رئيس انجمن روابط عمومى 
ايران و مشــاور عالى ارتباطات رئيــس كل بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ضمن تاكيد بر اهميت برگزارى چنين رخدادى در حوزه 
روابط عمومى شبكه بانكى كشور گفت: خدا را سپاس مى گوييم كه 
به ما توفيــق داد تا خانواده روابط عمومى بانكى كه خود ارتباط گر 
و به دنبال ارتباط موثر با مشــتريان و مخاطبان هســتند امروز گرد 
هــم آمده اند تا براى همراهى و همدلى بيشــتر با همديگر تعامل و 

گفت و گو كنند. 
وى افزود: اساســا روابط عمومى يعنى مســئوليت اجتماعى و 
فلســفه وجودى روابط عمومى در ســازمان ها و نهادهاى مختلف، 
پاسخگويى به مسئوليت هاى اجتماعى است و اين موجب خرسندى 
است كه همكاران صادق و تالشگر ما تصميم گرفته اند كه براى اين 
امر مهم دور هم جمع بشــوند و عالمانه و حرفه اى در اين زمينه با 
هم گفت و گو كنند و كســانى كه حضور كمترى در چنين رخداد 
ارزشمندى داشته اند مطمئن باشند كه از دوستان خود گامى عقب 
تــر خواهند بود و بايد تالش كنند تا ضمــن حضور در اتفاقاتى كه 
به نام و براى روابط عمومى اســت حضور فعال ترى داشته باشند تا 
بتوانند ضمن حفط انســجام و يكپارچگى به مسئوليت ها و تعهدات 

اجتماعى خود به خوبى عمل كنند. 

روابط عمومــى بانك ها به طور دقيق مورد توجه قرار 
گيرد و به گونه اى عمل كنيم كه مردم با شــفافيت با 
اين مسائل آشنا شوند و اينجاست كه روابط عمومى ها 
براى اين اطالع رســانى، آگاهى بخشى و شفاف سازى نقش بسيار 
مهمى بر عهده دارند و بايد از طريق چنين همايش ها و برنامه هايى 
نحوه تاثير گذارى بيشــتر بر مخاطبان و مشــتريان را مورد بحث و 
بررســى قرار دهند و تالش كنند كه افكار عمومى را نسبت به آنچه 

در اين شبكه مالى مى گذرد به خوبى آشنا كنند.

      محورهاى همايش براساس دغدغه هاى نظام بانكى
تعيين شد

در ادامه مراســم، دكتر هادى كمرئــى دبيركل اين همايش در 
سخنانى در خصوص نحوه برگزارى و اهداف آن توضيح داد و گفت: 
خرســنديم كه با همت و تالش فعاالن روابــط عمومى و ارتباطات 
شبكه بانكى كشــور و با همكارى موسســه كارگزار روابط عمومى 
و انجمن متخصصــان روابط عمومى اين همايش به بار نشســت و 
امروز شاهد برپايى نخســتين همايش بررسى نقش روابط عمومى 
در صنعت بانكدارى هستيم. شايد بتوان گفت كه بحث چالش هاى 
بانكى و نياز به هويت ســازى در اين حــوزه از جمله ضرورت ها و 
واقعيت هايى بود كه باعث شــد فعاالن و دست اندركاران دو بخش 
تخصصى روابــط عمومى و بانكدارى با بهره گيرى از خرد جمعى و 
مشورت هايى كه صورت گرفت تصميم به برگزارى چنين همايشى 
گرفتند و بعد از طرح اين ايده در انجمن متخصصان روابط عمومى و 
با حضور مديران روابط عمومى شبكه بانكى شوراى سياست گذارى 
آن تشــكيل و ضمن شــكل گرفتن كميته هاى مختلف، محورهاى 
اين همايش در حوزه مسئوليت اجتماعى و اعتماد سازى و مديريت 

وجهه نظام بانكى مشخص و عملياتى شد. 
عضــو هيات مديره انجمن متخصصــان روابط عمومى افزود: با 
عنايت به اين كه دامنه فعاليت هاى روابط عمومى گسترده و فراگير 
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      شفاف سازى فعاليت هاى سازمان مى تواند موجب 
خوشنامى سازمان شود

مهندس ســيد مســعود همايونفر، رئيس انجمن مديريت 
منابع انســانى ايران سخنران بعدى اين همايش يك روزه بود كه با 
موضوعى تحت عنوان مســئوليت اجتماعى با رويكرد روابط عمومى 

با حاضران در همايش سخن گفت.
وى با اشــاره به اين موضــوع كه مســئوليت اجتماعى معانى 
مختلفى در نزد افراد مختلف پيدا كرده اســت، گفت: چند ســالى 

اســت كه واژه مسئوليت اجتماعى در كشــور ما و در سازمان هاى 
مختلف كاربرد پيدا كرده اســت و البته با توجه به همين كاربردها 
معانى مختلفى هم به خود گرفته است كه الزم است وحدت معنايى 
بيشــترى در اين زمينه بوجود بيايد و تلقــى هاى گوناگون در اين 
زمينه از بين برود تا همه افراد برداشت واحدى از موضوع مسئوليت 

اجتماعى داشته باشند. 
همايونفر افزود: شــركت هاى موفق به يك جامعه ســالم نياز 
دارند و چنين ضرورتى باعث شده است كه آن ها نتوانند به مسائل 
جامعه پيرامونى خود بى اعتنا باشند و از سويى ديگر چون عمل به 
مسئوليت اجتماعى مى تواند سازمان ها و شركت ها را در وضعيت 
بهتــرى در جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند،  قرار دهد موضوع 
با عنوان مسئوليت اجتماعى اهميت و ارزش زيادى پيدا كرده است. 
در چنين موقعيتى اســت كه روابط عمومى ها كه نقش واسط بين 
جامعه و ســازمان را بــر عهده دارند در بحثى با عنوان مســئوليت 
اجتماعى نقشــى مهم بر عهــده دارند و اتفاقا توفيــق در عمل به 
مســئوليت هاى اجتماعى از موضوعاتى است كه باعث شفافيت در 
ســازمان و در نتيجه باعث بوجود آمدن اعتماد و خوشــنامى يك 
ســازمان خواهد شد كه اين موضوع مى تواند نقش روابط عمومى را 

در عملى شدن چنين كارى برجسته تر كند.
رئيــس انجمن مديريت منابع انســانى ايــران در پايان ضمن 

      اگر آماده نباشيم سونامى فناورى اطالعات و بانكدارى مجازى 
همه چيز را در خواهد نورديد

دكتر على اكبر جاللى،  پدر علم فناورى اطالعات و استاد ممتاز 
دانشگاه علم و صنعت ديگر سخنران تخصصى و علمى اين همايش 
بود كه با اشاره به اين موضوع كه سال ها پيش تالش كرديم موضوع 
بانكدارى الكترونيك را در كشــور جــا بينداريم گفت: خيلى خوب 
يادم هســت كه در آن زمان كه تــازه زمزمه هايى در باره بانكدارى 
الكترونيك به گوش مى رسيد حدود 40 نفر از مديران شبكه بانكى 
را در كيش گرد هم آورديم تا با اين مسئله بهتر آشنا شوند و بتوانيم 
از اين ظرفيت مهم به بهترين شــكل استفاده كنيم و اين در حالى 
است كه امروز ســخن گفتن از بانكدارى الكترونيك حرف جديدى 
نيســت و اين نوع از بانكدارى راه خود را باز كرده اســت و امروز در 
جيب هر شهروندى مى توان سراغ از كارت هاى بانكى متعدد گرفت 

كه بستر آن همان بانكدارى الكترونيك و در فضاى مجازى است. 
وى كه با موضوعــى تحت عنوان صنعت بانكدارى و فرصتى به 
نام فضاى مجازى سخن مى گفت، افزود: امروزه صنعت بانكدارى با 
فرصتى به نام دنياى مجازى روبرو اســت كه در آينده اى نه چندان 
دور قاره ششــمى را به وجود خواهد آورد كه حركت و فعاليت بانك 
ها در بســتر اين قاره اجتناب ناپذير خواهد بود و كشــورها و ملت 
هايى كه نتوانند زير ساخت هاى الزم را در اين خصوص فراهم كنند 
نخواهند توانســت تعامالت اقتصادى، مالى و پولى موفق و موثرى با 

جهان و حتى در درون كشورهاى خود داشته باشند. 
دكتــر جاللى افزود: در چنين دنيا و چنان وضعيتى اســت كه 
نقش روابط عمومى ها به عنوان عامل ارتباطى و واســط بين مردم 
و ســازمان ها بيش از پيش نمود پيدا خواهد كرد واساســا بانك ها 
و هر ســازمان ديگرى براى توفيق در ايــن فضاى رقابتى و اجتناب 
ناپذير نياز به ارتباطات نزديك تــر و روابط عمومى پوياتر و موثرتر 
خواهند داشــت و اگر براى چنين وضعيتى آماده نباشــيم سونامى 
فناورى اطالعات و بانكدارى مجازى همه چيز را در خواهد نورديد و 
ما بدون ارتباطات الزم قادر نخواهيم بود از چنين فضايى به درستى 

استفاده كنيم. 
اســتاد ممتاز دانشگاه علم صنعت با اشــاره به سناريو محتمل 
جهان آينده هم گفت: موج تغييرات مجازى توفنده تر از پيش در راه 
است و تا سال 2030 يعنى حدود 15 سال ديگر، 80 درصد زندگى 
مــردم در جوامع مختلف تحت تاثير اين موج ناگزير و ناگريز خواهد 
بود و اين موضوع در حوزه مســائل و موضوعات اقتصادى و بانكى با 
تاثيرات بيشــترى زندگى مردم را در سرتاســر جهان تغيير خواهد 
داد كه روابط عمومى ها بايد ضمن آشــنايى با آن مردم و مشتريان 
را با چنين پديده مهم و ارزشــمندى كه مى تواند در زندگى آن ها 

تاثيرات مثبت زيادى داشته باشد آشنا كنند. 
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روابط عمومى ها بايد به گونه اى عمل كنند كه بتوانيم با بهره گيرى 
از زمينه هاى ارتباطى كه وجود دارد به سمت و سويى حركت كنيم 

كه از فضاى به وجود َآمده بهتر استفاده كنيم. 
وى افزود: در فضاى پســا تحريم اقتدار جمهورى اسالمى ايران 
مى تواند در مدل كاركرد رســانه اى موفق آن بســيار موثر باشد و 
اگــر بتوانيم همان گونه كه در ميدان ديپلماســى عمومى با قدرت 
عمل كرديم در ميدان ديپلماســى رســانه اى هم موفق و با قدرت 
عمل كنيم مى توانيم در موفقيت هايى كه حاصل خواهد شد نقش 
مهمى داشــته باشيم و اميدوار باشــيم كه بتوانيم از اين شرايط به 

خوبى بهره ببريم. 
مدير مســئول روزنامه ايران با اشاره به اين كه بخش اعظمى از 
تحريم هاى ناعادالنه كشور ما در حوزه بانكى و اقتصادى بوده است، 
گفت: آيا واقعا ما توانســته ايم در همــان حد الزم در خصوص اين 
موضوعات به مســئوالن و مردم خودمان اطالع رسانى كنيم تا حاال 
بتوانيم با انتخاب استراتژى هاى الزم نقش خود را در شرابط جديد 
به خوبى ايفا كنيم. من باورم اين اســت كه در اين حوزه بخشــى از 
كاربر عهده روابط عمومى ها است و بايد طورى عمل كنيم كه مردم 
به ما اعتماد كنند و حواســمان باشــد كه گاهى اوقات هنوز طورى 
عمــل مى كنيم كه انگار داريم در دهــه 60 زندگى مى كنيم و به 
شرايط و اقتضائات روز توجه نداريم كه اين موضوع مى تواند كار ما 

را با مشكل روبر كند. 
خدادى در پايان افزود: پيشــنهاد مشخص من اين است كه به 
طور جدى كارگاه هاى آموزشــى بــراى توليد مهارت هاى ارتباطى 
و اطالعاتــى برگزار كنيم چون واقعا بــدون برقرارى ارتباط و بدون 
داشــتن مهارت هاى برقرارى ارتباطى، سازمان ها و روابط عمومى 
ها نخواهند توانست در شرايط پسا تحريم بخصوص در شبكه بانكى 

قدم هاى موثرى بردارند. 

      در موقعيت هاى ناآرام نقش و جايگاه روابط عمومى ها هم به 
تناسب تغيير موقعيت ها تغيير مى كند

حســين عبده تبريزى اقتصاددان و مشــاور مديريت و تامين 
مالى وزير راه و شهرســازى هم ديگر ســخنران اين مراسم بود كه 
در خصوص نقش روابط عمومى در تجديد ساختار نظام بانكى ايران 
سخن گفت و تاكيد كرد روابط عمومى تالشى پايدار و از روز قصد و 
اراده است كه براى برقرارى درك مشترك بين بانك و مردم صورت 

مى گيرد.
وى در تبيين ايــن تعريف از روابط عمومى افــزود: دو متغيير 
مهم و تاثيرگذار در فعاليت هاى روابط عمومى كه قرار اســت دركى 
مشــترك را بين مردم و مخاطبان و سازمان بوجود بياورد اين است 
كه وضعيت بانك هاى ما همواره در حال تغيير اســت و از ســويى 

تاكيد بر اهميت توجه به مســئوليت هاى اجتماعى 
شــركت ها و نقش آن در شفاف ســازى فعاليت هاى 
ســازمان كه مى تواند موجب جلب اعتماد مشتريان 
و خوشــنامى سازمان شــود، گفت: دستاوردهاى ســه گانه اى 
هســتند كه مى توانند در نهايت موجب شــوند كه يك سازمان يا 
نهاد به مســئوليت هاى اجتماعى خود به درســتى عمل كنند كه 
اين دســتاوردها عبارتند از دســتاوردهاى اقتصادى، اجتماعى و 
زيســت محيطى كه نهايتا مى توانند تصويرى مثبت و ســازنده از 
ســازمان در عمل به مســئوليت هاى اجتماعى خود را به نمايش 
بگذارند و مهم اين اســت كه روابط عمومى در ارائه تصويرى موفق 
از ســازمان در خصوص عمل به مسئوليت هاى اجتماعى جايگاهى 

مهم و بى بديل دارد.

      خوشنامى، اعتماد ،  برند و اعتبار در شرايط پسا تحريم نقش 
مهمى خواهند داشت

محمد خــدادى، مدير عامــل خبرگزارى جمهورى اســالمى 
ايران(ايرنا) ديگر ســخنران اين همايش بــود كه با موضوعى تحت 
عنوان نقش شــبكه بانكى در دوره پسا تحريم با رويكرد ارتباطات و 

اطالعات براى حاضران سخنرانى كرد. 
مدير عامل ايرنا با اشــاره به اين كه موضوع خوشنامى، اعتماد ، 
 برند و اعتبار در شرايط پسا تحريم نقش مهمى خواهند داشت، گفت: 
قطعا در شرايطى كه در پيش رو داريم بايد شفافيت بيشترى داشته 
باشــيم و اگر مى خواهيم موفق شويم با آموزش هاى الزم شرايطى 
را فراهم كنيم كه بتوانيم با خوشنامى و كسب اعتبار در صحنه هاى 
رقابت حرفه اى حضور داشــته باشيم و در همين ارتباط بتوانيم در 

كارهاى رسانه اى نقش الزم را بر عهده داشته باشيم. 
خــدادى افزود: واقعا جاى اين ســئوال وجــوددارد كه چرا در 
خصوص اين كه بانكى خوشــنام اســت يا نيســت واكنش نشــان 
مى دهيم و اين موضوع مى تواند نشــانگر اين باشــدكه ما همه به 
دنبال خوشــنامى و اعتبار هســتيم و به همين دليل هم هست كه 
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دكتر امينى با اشاره به تفكرات متعددى كه در 
زمينه بحث اقتصاد مقاومتى و رويكرد نگاه به درون و 
برون وجود دارد هم گفت: واقعيتش اين است كه بايد 

نگاهمان به درون بيشتر باشد و مهمتر از آن اين كه تالش كنيم 
با گفتمان ســازى و تبيين درست شرايط از موقعيت هاى خودمان 
بهترين استفاده را ببريم و اينجاست كه نقش روابط عمومى ها مهم 
و اثرگذار مى شود. يعنى گفتمان سازى ا ز مهمترين تكاليفى است 
كه روابط عمومى ها بايد بر اســاس تكاليفى كه در اقتصاد مقاومتى 

برعهده آنان گذاشته شود،  انجام شود. 
وى در توضيح موضوع گفتمان سازى عنوان كرد: گفتمان سازى 
مجموعه اقداماتى اســت كه مى تواند باور افراد و باور عمومى جامعه 
را به عنوان يك نهادعمومى تحت تاثير قرار دهد و آنان را با گفتمان 
اقتصاد مقاومتى همراه كند كه در اين خصوص وموضوع بحث فرهنگ 
سازى روابط عمومى ها نقشى بى بديل دارند و زمانى نتيجه خواهيم 
گرفــت كه گفتمان اقتصاد مقاومتى را به عنوان يك تفكر عملياتى و 

در سه حوزه كاركنان،  سهامداران و مشتريان سارى و جارى كنيم. 

      برگزارى ميزگرد كارشناسى:
اعتمادسازى و مديريت وجهه نطام بانكى

درادامه نخســتين همايش بررســى نقش روابــط عمومى در 
صنعت بانكدارى، ميزگرد كارشناسى اعتمادسازى و مديريت وجهه 
نطــام بانكى برگزار شــد. در اين ميزگرد كه بــا حضور محمد على 
كريمى  مديركل روابط عمومى بانك مركزى،  دكتر حســين امامى 
مديركل روابط عمومى بانك توســعه صــادرات،  ابراهيم كاظم پور 
مديركل روابط عمومى بانك تجــارت و ابراهيم صفر لكى مديركل 
روابط عمومى بانك دى برگزار شد،  پيرامون موضوع اعتماد سازى و 

مديريت وجهه نطام بانكى بحث و تبادل نظر شد. 

      تقدير از پيشكسوتان و حاميان همايش با اهداى لوح سپاس
در ادامه اين مراســم و با حضور دكتر اكبر كميجانى،  قائم مقام 
بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران، دكتر مهدى باقريان رييس 
انجمن متخصصــان روابط عمومى و محمدعلــى كريمى مديركل 
روابط عمومى بانك مركزى از سيد غالمرضا كاظمى دينان، ابوالقاسم 
حكيميان، ســعيد معــادى، جواد  مهــدوى عادلى،  علــى جهانى و 
محمدرضا غفورى با اهدا لوح ســپاس به عنوان پيشكسوتان روابط 
عمومى حوزه بانكى تجليل و از بانك هاى قرض الحســنه رســالت، 
بانك ملت،  بانك ملى ايران، بانك مهر اقتصاد، بانك دى، بانك شهر، 
بانك تجارت، بانك توســعه تعاون،بانك قوامين، گروه توسعه پارس 
و شركت شــيوا آوا با عنوان حاميان نخستين همايش بررسى نقش 

روابط عمومى در صنعت بانكدارى تقدير و قدرشناسى شد.

ديگر، مشكالت فراوان پيش روى بانك ها كه اساسا ماهيت كاركرد 
و فعاليت آن ها را در زمان ها مختلف تحت تاثير قرار مى دهد و به 
همين دليل اساسا الزم است بانك ها پوست اندازى كنند و شيوه ها 
و مســيرهاى كارى خود را براى امكان حضور در بازار تغيير دهند تا 

بتوانند در بازار رقابت بمانند. 
دكتر حســين عبده تبريزى در همين ارتبــاط افزود: به دليل 
همين موقعيت هاى ناآرام اســت كــه نقش و جايگاه روابط عمومى 
ها به تناســب تغيير وضعيت بانــك ها تغيير پيدا مى كند و كار آن 
ها با مشــتريانى كه هر روز نيازهاى جديدى دارند مشكل و مشكل 
تر مى شود. امروزه مشكالتى مانند رقابت گسترده،  تنگناهاى مالى، 
مشكل نقدينگى، مشكل معوقات و مطالبات دولت بر بانك ها فشار 
مى آورد و واقعا ديگر از وضعيت نســبتا آرامى كه در دهه هاى قبل 
وجود داشت خبرى نيست كه در اين ارتباط روابط عمومى ها نقش 
مهمــى دارند و بايد مردم و مشــتريان را در خصــوص اين تجديد 
ساختار و ضرورت آن آگاه و براى همراهى با شبكه بانكى در گذر از 

اين شرايط همراه كنند.
وى از كارزار ارتباطات در چنين شــرايط ياد كرد و گفت: واقعا 
در چنين شــرايطى ما در يك كارزار ارتباطى قرار داريم و ارتباطات 
درخشان در چنين شرايطى بسيار سخت است و اينجاست كه روابط 
عمومى ها بايد با هنرمندى و اســتفاده از ظرفيت هايى مانند شبكه 
هــاى اجتماعى و اخذ نتايج واقع بينانــه مخاطبان را با خود همراه 
كنند كه چنين امرى توسعه روابط عمومى را ضرورى تر مى كند. 

      گفتمان سازى ازمهمترين تكاليفى است كه دراقتصاد مقاومتى 
برعهده روابط عمومى ها گذاشته شده است

دكتــر محمود رضــا امينى، مدير عامل موسســه مــرور وقايع 
جهان،آخرين ســخنران اين همايش بود كه بــا موضوع نقش روابط 
عمومى در فرهنگ سازى اقتصاد مقاومتى براى حاضران سخن گفت.

وى با اشــاره به سخنان دكتر حسين عبده تبريزى گفت: جمع 
بندى دكتر عبده از 10 ســال آينده تصويرى اســت كه مى گويند 
مشتريان در ســال هاى پيش رو انتطار ضيافت بانكى داشته باشند 
و شايد با مطالعات اقتصادى ايشان چنين تصويرى محتمل باشد،  و 
شرايط پساتحريم واميدهاى بوجود آمده هم امكان خرسندى نظام 

بانكى كشور را فراهم نمى كند.
اما از طرفى هم اين واقعيت وجود دارد كه عليرغم گرفتار شدن 
در چنبره تحريم ها ما توانستيم ماندگار شويم و چرخه كار و توليد 
و كســب و كار كشور عليرغم روبرو شدن با چالش ها به حيات خود 
ادامه داد. حال هم موضوع اين است كه روابط عمومى ها چه نقشى 
مى توانند داشته باشند تا با نهادينه كردن فرهنگ اقتصاد مقاومتى 

تاثيرات خوبى از خود به جاى بگذارند. 
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حاشــيه اين مراســم در گفتگو با خبرنگاران، خواستار به رسميت 
شناختن روابط عمومى به عنوان يك حرفه شد.

مهدى باقريان، افزود: به نظر مى رســد اگر اليحه به رســميت 
شــناختن روابط عمومى در دســتور كار مجلس قرار گيرد و مصوب 
شــود مى تواند در تحكيــم جايگاه روابط عمومى در ســازمان ها و 
شركت ها بســيار تاثيرگذار باشد و روابط عمومى معطوف به نگرش 
مديران ارشــد به روابط عمومى معطوف به احترام به حقوق انسانى 
مخاطبان و درك احساســات و نيازهاى آنان ميل خواهد كرد و اين 
همان چيزى اســت كه همه متخصصان روابط عمومى از 60 ســال 

پيش تاكنون مشتاق تحقق آن هستند.

      موضوعات نمايشگاه
روابط عمومى و تاريخ- روابط عمومى و توسعه پايدار اقتصادى- 
روابط عمومــى و پژوهش- روابط عمومى و عملكرد- روابط عمومى و 
دفاع مقدس- روابط عمومى و فضاى مجازى- روابط عمومى و اسالم- 
روابط عمومى، آموزش و دانشگاه- روابط عمومى و هنر-روابط عمومى 
و سازمان-روابط عمومى و انقالب اسالمى- روابط عمومى و تشكل ها

      درباره نمايشگاه
اين نمايشگاه در فضايى به مساحت 400 متر مربع در راهروى 
ورودى صحن خانه ملت كه داراى 31 ســازه اســتند و 27 ويترين 
است برپا خواهد شد كه با هدف معرفى توانمندى ها و دستاوردهاى 
روابط عمومــى ايران به مدت يك هفته در محل دائمى نمايشــگاه 
مجلس شــوراى اســالمى برگزار مى گردد. نمايشگاه در مسير تردد 

مقامات و نمايندگان مى باشد.

على الريجانى رئيس مجلس شــوراى اسالمى بعد از افتتاح اين 
نمايشــگاه، از كتاب «راهنماى ارتباطى روابط عمومى هاى ايران» با 
عنوان "دايركتورى كارگزار روابط عمومى" كه توسط موسسه كارگزار 
روابط عمومى منتشــر شــد و حاوى اطالعات جديد بيش از 6000 

هزار واحد روابط عمومى در كشور است را رونمايى كرد.
پس از آن، مهدى باقريان رييس انجمن متخصصان روابط عمومى 
به پاس توجــه رييس مجلس به اين حرفه، كارت عضويت افتخارى 

در اين انجمن را به الريجانى اهدا كرد.
رييس مجلس شوراى اســالمى در پايان افتتاح نمايشگاه در دفتر 
يادبود انجمن متخصصان روابط عمومى دست نوشته اى به يادگار نوشت:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
« نمايشگاه روابط عمومى در ايران كه به همت انجمن متخصصان 
روابط عمومى ايجاد شــده بود فرصت مناسبى براى بازديد كنندگان 
ايجــاد مى كند كــه از تاريخچه و روند فعاليت ايــن واحد موثر در 

پيشرفت كشور دور نمايى ارايه نمايد كار خوبى انجام داده اند.
از عزيزان تشكر مى كنم»

بنا به اين گزارش، رييــس انجمن متخصصان روابط عمومى در 

گزارش برگزارى نخستين نمايشگاه دستاوردها
و توانمندى هاى روابط عمومى ايران در مجلس شوراى اسالمى

در آستانه روز ملى روابط عمومى، 
نخستين نمايشگاه توانمندى ها و دستاوردهاى 
روابط عمومى ايران به مدت يك هفته از تاريخ 
17 لغايت 23 ارديبهشت ماه سال 94 به همت 

موسسه كارگزار روابط عمومى برگزار شد.
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امــا خميرمايــه و مادة اولية يك تصميم درســت و راهگشــا 
چيست؟ بدون شــك، چيزى جز اطالعات درست نيست. در واقع، 
اتخاذ تصميم در مقاطع زمانى مشخص بر پاية نتايج حاصل، ارزيابى 
عملكرد و ميزان پيشــرفت برنامه ها، نياز جدى به اطالعات دارد. با 
در اختيار داشــتن اطالعات كامل، روشــن، روزآمد، و دقيق، برنامه 
ريزان ومديران اجرايى مى توانند تصميماتى مطمئن، واقع بينانه، و 
قابل اجرا بگيرند. در غيراين صورت، اطالعات مبهم، نارسا، و مبتنى 
بــر حدس و گمان، برنامه ها و فعاليت ها را از مســير منطقى خود 
دور مى سازد و سرانجام، فاصلة سازمان با اهداف اصلى اش را بيشتر 
و بيشــتر مى كند و در چنين وضعيتى اســت كه اطالعات مستند 
مى تواند بســيار موثر باشد و همين موضوع باعث مى شود كه در هر 
بخشى از سازمان و از جمله روابط عمومى امر مستند سازى اطالعات 

اهميت پيدا كند. 
وى با اشــاره به اين موضــوع كه به دليل نبــود اطالعات و يا 
متكى شــدن به اطالعات نامعتبر و غيرمســتند مى تواند زيان ها و 
خســارات فراوانى را به سازمان تحميل كند. برخى از اين زيان ها را 

مى توان به شكل زير برشمرد:
1. بى بهره بودن از ضوابط، مالك ها، و معيارهاى مستحكم در 

فرايند تصميم گيرى
2. نبود امكان مقايسة رويكردها و راه حل ها به قصد شناسايى 

مزايا و نقايص نسبى آنها
3 . فراهــم نبودن امــكان تخصيص مناســب و بموقع منابع و 
امكانات در جهت بيشينه كردن منافع حاصل از به كارگيرى منابع
4 . ناتوانى در دفاع مستند از فعاليت ها و دستاوردهاى سازمان

همزمان با برگزارى دهمين جشنواره ملى 
انتشارات روابط عمومى، كه با همت انجمن 

متخصصان روابط عمومى صورت گرفت، كارگاه 
آموزشى "مستند سازى در روابط عمومى" در 
محل نمايشگاه بين المللى تهران برگزار شد. 

كارگاه مستندسازى در روابط عمومى

در ايــن كارگاه كــه با حضور بيش از 90 نفر از كارشناســان و 
مديــران حوزه روابط عمومى و ارتباطات برگزارشــد على فروز فر، از 
مدرســان حوزه روابط عمومى و داوران اين جشــنواره در ارتباط با 

مستندسازى در روابط عمومى سخن گفت. 
اســتاد فروزفر با طرح اين ســئوال كه اساسا چرا مستند سازى 
مى كنيم، گفت: هر شــركت، ســازمان، يا نهادى براى رســيدن به 
هدف هايــش، مجموعة معينــى از برنامه ها و فعاليــت ها را انجام 
مى دهد كه معموال اين هدف ها زمينه هاى الزم براى رســيدن به 
برنامه ها را فراهم مى ســازند و هر برنامه مى تواند در برگيرندة چند 
فعاليت باشــد. باگذشــت زمان، امكان ارزيابى فعاليت ها و برنامه ها 
و حتــى هدف ها پديد مى آيد. در مســير اين ارزيابى، درســتى و 
مناســب بودن هدف، مطلوبيت و علمى بودن برنامه ها، و كارايى و 
ثمربخشــى فعاليت ها در بوتة سنجش و ارزشگذارى قرار مى گيرند 
و ســرانجام، ميزان تحقق هدف ها تعيين مــى گردد. عالوه بر آن، 
نقاط قوت و نقاط ضعف در همة حوزه ها شناســايى مى شوند. همة 
ايــن اقدامات، با اين نيت انجام مى گيرنــد كه زمينه و امكان اتخاذ 

تصميمات منطقى و بهبودبخش فراهم آيند.
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ذهن مخاطب مى رسانند. بديهى است كه بررسى همة اين مفاهيم 
و اصطالحات، مجالى وسيع تر را مى طلبد، اما مهمترين آنها را مى 

توان به قرار زير، فهرست و تعريف كرد كه اهم آن عبارتند از:
داده ها، پايگاه هاى اطالعاتى/ پايگاه داده ها، اطالعات، گردآورى 
اطالعات، ذخيره اطالعات، بازيابى اطالعات، اشــاعه اطالعات، سند 
و مدرك، مستند ســازى، مدرك شناسى، دكومانتاسيون، متن، اير 

متن، ابررسانه و آرشيو بايگانى. 
استاد فروزفر ضمن اشاره به برخى از فايده ها،كاربردها، و مزيت 
هاى مستندسازى رويدادها در روابط عمومى ها بخشى از اين مزيت 

ها و ويژگى ها را بدين شرح بر شمرد:
1 . ثبــت و ضبط اطالعات مربوط به برنامــه ها، فعاليت ها، و 

دستاوردهاى سازمان
2 . زمينه ســازى براى تدارك اطالعات مفيــد و مورد نياز در 
طراحى و راه انــدازى انواع بانك هاى اطالعاتــى مرتبط با اهداف، 

سياست ها، و فعاليت هاى سازمانى
3 . تسهيل و تسريع تهيه و تنظيم انواع گزارش هاى توصيفى، 
تحقيقى، اطالع رســانى، و آموزشــى در حجم هــاى مختلف و در 

موضوعات گوناگون در محدودة مأموريت هاى سازمان
4 . گســترش دامنة خدمات اطالع رسانى به مخاطبان درون و 

برون سازمانى
5 . عينيت بخشــيدن به داورى ها دربارة شــيوة عمل و نوع و 

ميزان دستاوردهاى سازمان
6 . ارتقــاى ضريب اقناع داوران و مميزان در هنگام بررســى و 

ارزيابى برنامه ها، فرايندها، كاركردها، و نتايج كار سازمان.
7 . تدارك و تقويت ذخيره هــاى اطالعاتى كافى و نظام يافته 
براى طراحى، توليد، و عرضة انواع اســناد و مدارك اطالع رسانى در 

قالب هاى متنى، صوتى، و تصويرى
8 . جلوگيرى از فراموش شدن طرح ها، برنامه ها، فعاليت ها، و 

اقدامات انجام شده در سازمان
9 . تــدارك و عرضة اطالعات الزم در قالــب هاى گوناگون به 
منظــور كمك به تدويــن برنامه هاى جامع و واقــع بينانه و اتخاذ 

تصميمات سنجيده و قابل اجرا
10 . ســرعت بخشيدن به روند رقابت هاى سازنده و رشدآفرين 
از طريق مقايسة كاركرد ســازمان ها بر پاية اسناد و مدارك معتبر 

و قابل استناد
11 . اثبات انجام شدن يك عمل در گذشته و عرضه آن به دفعات

12 . دســتيابى به اطالعات موردنياز براى طرح ريزى و اجراى 
عمليات در آينده

13 . اجراى مطلوب كلية وظايف و كار ويژه هاى مديريت، نظير 
برنامه ريزى، ســازماندهى، بسيج و تأمين و تخصيص منابع، هدايت 

5 . افزايــش داورى هاى ذهنى در بارة پديده ها 
و فرايندهاى سازمان

از آنجاكه دســتاوردهاى حاصل از انديشــه ها و 
فعاليت هاى انجام شده در هر سازمان، به صورت اسناد و مدارك 
در قالب هاى مختلف، ثبت و ضبط و نگهدارى مى شــوند و هر يك 
از اين سندها با صرف هزينه هاى فراوانى پديد مى آيند و نگهدارى 
مطلوب اســناد نيز فرايندى بســيار پرهزينه است مديريت اسناد و 
مستندســازى، روندها، فرايندها، رويدادها، و دســتاوردها اهميتى 

جدى مى يابد. 
نويسنده كتاب برنامه ريزى انتشارات در روابط عمومى با اشاره 
به اين موضوع كه نگاهى دقيق به مديريت اســناد و مستند سازى 
نشان مى دهد كه تحقق چنين امرى نياز به مقدماتى اساسى دارد، 

چهار اقدام اساسى در اين زمينه را اين گونه برشمرد:
الــف) برنامه ريــزى براى ثبــت و مستندســازى رويدادها و 

دستاوردها كه حاصل نهايى آن، آماده شدن اسناد و مدارك است.
ب) طرح ريزى يك سامانة قوى و كارآمد براى نگهدارى اسناد 

و مدارك
ج) طراحى يك فرايند يا ســامانة مفيد و اثربخش براى بازيابى 
و دسترســى سريع به اطالعات موجود در اسناد و مدارك به منظور 
بهــره گيرى از اين اطالعات در حــوزه هاى مختلف تصميم گيرى، 

اطالع رسانى و مسئله گشايى
د) تكميل، پردازش، و روزآمدكردن مســتمر اسناد و مدارك و 

محتواى آنها
 اگر چه همة قســمت ها و واحدهاى فعال در سازمان براساس 
مأموريت ها و وظايف خود بايد اسناد و مدارك مربوط به رويدادها و 
دستارودهاى خود را مستندسازى كنند، روابط عمومى ها مسئوليت 
خطيرتر و حياتى ترى در اين زمينه به عهده دارند. با توجه به اينكه 
روابط عمومى از يك سو بايد مخزن جامع و اصلى اطالعات سازمان 
باشــد تا بتواند خدمات اطالعاتى مطلوب به مخاطبان درون و برون 
سازمانى ارائه دهد و از سوى ديگر الزم است همة روندها، فرايندها، 
رويدادها، و دســتاوردهاى سازمان را، به گونه اى مستندسازى كند 
كه هميشه امكان بازيابى و دسترسى به اطالعات وجود داشته باشد، 
تالش جدى براى ارتقاى دانش و مهارت مديران و كارشناسان روابط 
عمومى در زمينة طراحى، توليد، نگهدارى، بازيابى، و روزآمدسازى 
اســناد و مدارك حاوى اطالعات گوناگون ســازمانى، يك ضرورت 

جدى و پايه اى است.
اســتاد فروزفر ضمن مــرورى برمفاهيم و تعاريــف مربوط به 
حوزه مستند ســازى در روابط عمومى افزود: موضوع مستندسازى، 
دربرگيرندة مفاهيم و اصطالحات گســترده اى است كه هر يك از 
آنها بخشــى از ماهيت معنايى و جزئى از ساختار مستندسازى را به 
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5 . بودجه بندى نهايى، پيشــنهاد بودجه، دفاع 
از بودجه، و تصويب و تخصيص بودجه

6 . سفارش فيلمنامه / نگارش و تصويب فيلمنامه
7 . انتخاب شــركت يا مؤسسه مجرى توليد فيلم (در صورت 

برو ن سپارى)
8 . انتخاب نيروى انسانى كليدى، مانند تهيه كننده و كارگردان 

(در صورت اقدام مستقيم و بدون
برو ن سپارى)

9 . انتخــاب عوامل مهم در فرايند توليد فيلم، نظير فيلمبردار، 
بازيگران، مدير و منشى صحنه، مسئول

موســيقى، صدابردار، تدوينگر، مسئول جلوه هاى ويژة ميدانى 
و رايانه اى، ...

10 .. شناسايى زمان ها و مكان هاى فيلمبردارى
11 . انجــام اقدامات ايمنى و حفاظتى و اخذ مجوزها و معرفى 

نامه هاى الزم
12 . آغاز فيلمبردارى با پوشــش دادن به همة مراحل (پيش از 

اقدام، ضمن اقدام، پس از اقدام)
13 . فيلمبــردارى از صحنه ها و پيام هاى مكمل (مصاحبه ها، 

رويدادهاى غيرمنتظره، پشت صحنه ها)
14. تدوين و ميكس

15 . نمايش ويژه (با حضور مديران، منتقدان، كارشناسان)
16 . اصالحات نهايى و آماده كردن نسخة نهايى فيلم

17. تصميم گيرى در مورد تكثير
18 . توزيع و نمايش

اســتاد على فروز فر در پايان تاكيد كرد: از ميان انواع اســناد 
و مداركى كــه روابط عمومــى مى تواند به منظور مستندســازى 
رويدادها و ترويج ارزش ها و انديشــه ها در دســتور كار خود قرار 
دهــد، فيلم، باالترين ضريــب تأثيرگــذارى را دارد و ظرفيت آن 
براى تبيين و نشــان دادن ابعاد و زواياى پيدا و نهان يك فعاليت، 
باالتر از بقية اســناد و مدارك اســت. بديهى اســت كه به تناسب 
ايــن تأثير و ظرفيت، فيلم ســازى، فرايندى پيچيــده و پرهزينه 
اســت و براى اجراى آن بايــد از نيروهاى متخصــص و با تجربه 
استفاده كرد. آشنايى با مراحل و گام هاى اصلى فيلم سازى كمك 
خواهــد كرد كه روابط عمومى ها فرايند و مراحل طراحى و توليد 
ســاير گونه هاى سند يا مدرك را كه ســاده تر از فيلمسازى است 

كنند.  شناسايى 
در پايان اين كارگاه چهارســاعته و ارزيابى ميدانى از شــركت 
كنندگان، مدرك و گواهى حضور در كارگاه مستندسازى در روابط 
عمومى با امضــاء رئيس انجمن متخصصان روابط عمومى و مدرس 

كارگاه به شركت كنندگان تحويل شد.

و هماهنگــى و تصميم گيرى، و نظارت و كنترل با تكيه بر اطالعات 
و اسناد موجود.

 وى ضمن طبقه بندى انواع مدرك و ســند، اين اســناد را به 
انواع ســندهاى مكتوب (متون چاپى)، انواع سندهاى صوتى و انواع 
سندهاى تصويرى و انواع ســندهاى صوتى و تصويرى دسته بندى 
و در خصوص مراحل اصلى يك طرح مســتند سازى مراحل اصلى 

چنين طرحى را به شرح زير اعالم كرد:
1. پيش بينى اطالع رسانى و مستندسازى در طرح يا برنامة اصلى

2 . طرح ريزى كامل برنامة اطالع رسانى و مستندسازى
3 . شناسايى انواع فعاليت هاى مربوط به مستندسازى (مكتوب، 

عكس، خبر، اساليد، مصاحبه، فيلم و...)
4 . پيش بينى نيروى انسانى الزم براى مستندسازى

5 . تنظيــم جــدول زمان بندى برنامة مستندســازى و تعيين 
مراحل و زمان هاى ثبت رويداد يا گردآورى اطالعات

6 . برآورد هزينه ها و گنجاندن بودجة مستندســازى در بخش 
اطالع رسانى طرح

7 . توليد و گردآورى اطالعات و تبديل آن به اسنا د و مدارك
8 . پااليش، ويرايش، گزينش، و آماده ســازى اسناد و مدارك 
مورد نياز در قالب آلبوم عكس، فايل صوتى، گزارش مكتوب، گزارش 

صوتى و تصويرى، اساليد، پاورپوينت، پوستر، كاتالوگ، بروشور، ...
9. برنامــه ريزى و پيش بينى فضــا و امكانات الزم براى طبقه 
بندى، كدبندى، بايگانــى، نگهدارى، بازيابى، روزآمدســازى، و در 

صورت لزوم، امحاى اسناد و مدارك
 داور دهمين جشــنواره ملى انتشارات روابط عمومى درادامه به 
نقش و كاركرد و جايگاه آرشيو در فرايند مستندسازى، كاركردهاى 
آرشــيو و مزاياى آرشــيو رايانه اى در برابر آرشيو دستى اشاره و در 
پايان گام هاى اصلى فيلم سازى را به عنوان يكى از لوازم و ابزارهاى 

مناسب مستند سازى را به شرح زير برشمرد:
1 . شناســايى برنامه، پروژه، يا فعاليتى كه نياز به مستندسازى 

در قالب فيلم دارد.
2 . مطالعه و بررسى دقيق پروژه و شناسايى محورها و مراحلى 

كه بايد در فرايند فيلمسازى، مورد تأكيد قرار گيرند.
3 . برگزارى جلسات كارشناسى به منظور طرح ريزى چارچوب 
سناريو، ســاختار توليد فيلم، مدت زمان برداشت هاى اوليه، مدت 
زمــان فيلم نهايى، طول مدت اجراى پروژه، مدت زمان فيلمبرداى، 
برآورد نيروى انسانى، برآورد ملزومات و موادمصرفى، برآورد بودجه، 
و جــدول زمانبندى فرايند فيلمبــردارى، تصميم گيرى براى اقدام 

مستقيم يا برون سپارى.
4 . ســفارش فيلمنامه براساس كل محتواى طرح و با تأكيد بر 

نقاط و مراحل كليدى
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      گزارش اجمالى كارگاه
دكتر احمد توكلى در ابتداى اين كارگاه با اشاره به اين موضوع 
كه من در ارائه اين بحث از ســاختار كتاب مقاله نويسى آقاى قندى 
هم اســتفاده كــرده ام،  افزود: ادبيات مشــتركى در خصوص مقاله 
نويسى و سرمقاله نويسى وجود داردكه پرداختن بدان كمك خواهد 
كرد بتوانيم فهم مشــتركى در اين زمينه بدست آوريم و از مطالبى 
كه امروز با هم مرور مى كنيم بهره بيشــترى ببريم. البته آنچه من 
مى گويم شــايد همه آن چيزى نباشــد كه ايشــان در كتاب خود 
نوشته اند و برآيند كلى بحث نظرات خودم را در اين خصوص مطرح 

خواهم كرد. 
نويسنده كتاب "مثلث طاليى براى نوشتن" در خصوص ارائه 
تعريفى در باره مقاله نويســى هم گفت: ابتــدا بايد در باره مقاله 
نويســى و ســرمقاله بگويم كه مقاله نويســى به طور كل حوزه 
انديشه اســت چرا كه نويسنده مى خواهد تفكرى را منتقل كند. 
اين شــخص بايد ابزارى داشــته باشــد كه با آن تفكر و انديشه 
خــود را بيان كند،  ابزارش كلمات هســتند،  لــذا بايد مانند يك 
مهنــدس معمار قادر باشــد ســاختمان فكرى خــود را با ابزار و 
مصالح الزم به بهترين شــكل بســازد؛  به اين مــورد آخر قدرت 

مى گوييم.  نويسندگى 

معرفى مدرس كارگاه: دكتر احمد توكلى استاد علوم ارتباطات 
و روزنامه نگارى و مولف چندين جلد كتاب در زمينه روزنامه نگارى 
و موضوعاتى مانند مصاحبه،  نوشتن برا ى مطبوعات و تكنيك هاى 
بهتر و موثر نوشتن از جمله كتاب "مثلث طاليى نوشتن" است. وى 
كه داراى دكتراى مديريت رســانه است،  فعاليت مطبوعاتى خود را 
بيش از 25 سال پيش از اين با فعاليت در روزنامه جمهورى اسالمى 
آغاز كرده اســت. همچنين مشــاركت در راه اندازى روزنامه ايران، 
سردبيرى روزنامه ايران ورزشى،مدير مسوولى روزنامه ايران ورزشى، 
مشــاركت در راه اندازى همشهرى محله، تدريس در دانشكده خبر 

و جهاد دانشگاهى بخشى ديگر از فعاليت هاى دكتر توكلى است.

هم زمان با برگزارى دهمين جشنواره 
ملى انتشارات روابط عمومى،  كارگاه آموزشى 
مهارت ها و شيوه هاى سرمقاله نويسى برگزار 

شد. در اين كارگاه دكتر احمد توكلى در خصوص 
نوشتن مقاله و سرمقاله،  تكنيك ها و الزامات 

نوشتن و مقاله نويسى و ديگر موضوعات مرتبط،  
مطالبى كاربردى را براى شركت كنندگان در اين 
دوره بيان كرد. آنچه مى خوانيد گزارش اجمالى 

اين كارگاه است.

كارگاه آموزشى مهارت ها و شيوه هاى سرمقاله نويسى 
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به عنوان يك مقاله،  سرمقاله و يا هر نوع ديگرى از 
يك متن كه با هدف بيان مسئله اى نوشته شده است 
شكل ببخشــند. كلمه هم با مطالعه بدست مى آيد و 

اين موضوع باز اهميت خواندن و دانستن را براى نوشتن بيش از 
پيش نشان مى دهد. 

دكتر توكلى داشتن ســوژه خوب را اساس و بنيان نوشتن يك 
مقاله موثر دانست و گفت: واقعيت اين است كه نويسنده مقاله قصد 
دارد دربــاره موضوعى كه ما نام آن را ســوژه مى گذاريم،  صحبت 
كند،  چون تا صحبت از مقاله مى شود از خودمان مى پرسيم سوژه 
اين مقاله چيســت. مثال دو موضوع زلزله اخيــر اطراف تهران و يا 
طرح موضوع برجام در مجلس شــوراى اســالمى دوسوژه اى بودند 
كه در خصوص آن مقاالت و حتى ســرمقاله هاى زيادى نوشته شد 
و اظهــار نظرهايى صورت گرفت كه اتفاقــا همين تعدد و تكثر اين 
مقاالت نشــان از اين دارد كه هر كس در خصوص سوژه اى انديشه 
و يا حرفى براى گفتن داشته باشد،  مى تواند بنويسد و البته ممكن 
اســت اين نوشــته ها چه در قالب مقاله و يا هر چيز ديگرى نسبت 
به همديگر ضعف و قوت هايى داشــته باشند كه اين ضعف و قوت 
ها هم معموال به همان ســواد و دانش و يا گنجينه لغات نويســنده 
بر مى گردد. گنجينه لغاتى كه تنها راه دســت يافتن به آن خواندن 

و مطالعه است.

      داشتن مهندسى كلمات براى بيان يك انديشه
مدرس دانشكده خبر اضافه كرد: همان طور كه در تعريف مقاله 
آمده است، اين كلمات و جمالتى كه از آن حاصل مى شود بايد يك 
نظمى داشــته باشند و به طور ســاختارمند در كنار هم قرار گرفته 

باشند كه بتوانند ديدگاه و انديشه اى را بيان و منتقل كنند. 
بايد به اين موضوع هم توجه داشــته باشــيم كــه اين تعريف 
يك تعريف كلى اســت و مثال اگر قرار باشد در مورد دروغ مقاله اى 
بنويســيم اين تعريف در باره آن صدق مى كند،  اما اگر همين مقاله 

      براى نوشتن، بايد حرفى براى گفتن داشته باشيد
وى در خصوص مهمترين اصل براى نوشتن سرمقاله و يا مقاله 
هم افزود: با چنين تعريفى حاال صحبت اين است كه شما دوستانى 
كــه در روابط عمومى يك ســازمان، نهاد و يا شــركت و اداره اى 
هســتيد، كافى اســت كه براى نوشتن ســرمقاله حرفى براى گفتن 
داشته باشــيد. اين مهم ترين اصل براى نوشتن يك سرمقاله است. 
چون اگر شــما حرفى براى گفتن داشــته باشيد،  از آن جايى كه از 
مســئله و موضوع به دليل حضور در آن فضاى سازمانى اطالع داريد 
مى توانيد در آن خصوص ســرمقاله بنويسيد. حاال ممكن است اين 
ســرمقاله مثل ســرمقاله اى كه يك روزنامه نگار و يا يك نويسنده 
حرفه اى مى نويســد نباشد كه در ابتدا انتظار هم نيست شما بتوانيد 
اين گونه بنويســيد اما اگر قلم برداشــتيد ونوشتيد و بعد هم براى 
اين نوشــتن ها خوانديد و ســواد و گنجينه لغات خود را گسترش 
داديد، كم كم نوشــتن شما موثرتر و به اصول حرفه اى مقاله نويسى 
و سرمقاله نويسى كه يك گام جلوتر از مقاله نويسى است،  نزديك تر 

خواهيد شد. 

      نويسنده خوب بايد اهل مطالعه باشد
دكتر توكلى تاكيد كرد: البته كه نوشــتن يك مقاله و سرمقاله 
خوب سواد مى خواهد،  بدون خواندن نمى توان موثر و خوب نوشت. 
يعنى هر كسى كه مى خواهد بنويسد بايد اهل مطالعه باشد،  چون تا 
فرد كتاب نخواند نمى تواند خوب بنويسد. اين موضوع براى سرمقاله 
نويســى بايد با توجه بيشــترى مورد عنايت قرار گيرد چون جايگاه 
وااليى دارد و فرد ســرمقاله نويس بايد از سطح سواد،  دانش،  آگاهى 
و تســلط بيشــترى بر موضوعى كه قرار اســت در باره آن بنويسد، 
برخوردار باشــد. البته يادمان باشد اگر در نوشتن از حوزه تفكر ياد 
مى كنيم،  مســئله را خيلى بزرگ نكنيم چون اگر شروع كرديم،  با 
عالقه مندى كار را ادامه داديم و مقيد شــديم كه درســت و موثر 

بنويسيم تفكر هم شكل خواهد گرفت. 

      داشتن سوژه خوب اساس نوشتن
مدرس كارگاه مهارت ها و شيوه هاى مقاله نويسى، ضمن  تعريف 

مقاله تحت عنوان:
"مقالــه اظهار نظــر در باره يك موضوع،  بــا عبارات و جمالتى 
معقول،  منطقى كه منظم و ساختارمند است كه كنار هم قرار گرفته 
اند تا ديدگاه يا انديشــه اى را بيان و منتقل كنند. در تعريف مقاله 
براى رســانه بايد عنصر تازگى را هم بدان افــزود"، تاكيد كرد: اين 
موضوع هم يادمان باشد كه ابزار كار ما براى نوشتن و مهندسى يك 
متن "كلمه" اســت،  چون اين كلمات هستند كه بايد مانند ساخت 
يك بناى مجلل به درستى در كنار هم قرار گيرند و نهايتا متن ما را 

ادبيات مشتركى در خصوص مقاله نويسى و 
سرمقاله نويسى وجود داردكه پرداختن بدان كمك خواهد 
كرد بتوانيم فهم مشتركى در اين زمينه بدست آوريم و از 
مطالبى كه امروز با هم مرور مى كنيم بهره بيشترى ببريم.

واقعيت اين است كه نويسنده مقاله قصد دارد درباره 
موضوعى كه ما نام آن را سوژه مى گذاريم،  صحبت كند،  

چون تا صحبت از مقاله مى شود از خودمان مى پرسيم 
سوژه اين مقاله چيست.
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ـ در نوشــتن مقاله مانند هر توليد ديگر رسانه اى بايد از زياده 
گويى و به عنصر(ايجاز) توجه شود. 

وى افزود: ســعى كنيد به اين ســه ســوال كليدى به صورت 
كوتاه پاســخ دهيد،  زيرا پاسخ اين سوال ها شما را سريع تر به نتيجه 

مى رساند و در مسير درست نوشتن قرار مى دهد:
1. چرا اين موضوع را انتخاب كرده ام؟ (سوژه يابى)

2. قرار است چه بگويم؟ (هدف مقاله)
3. ايا ســوال و يا ابهامى نســبت به موضوع وجود دارد كه بايد 
پاســخ داده،  يا رفع شود؟ جوانب،  پيشــينه و . . . ( تفكر در اطراف 

موضوع)

      تمرين و تكرار در نوشتن
دكتر توكلى با بيان اين نكته كه  براى نويسنده شدن بايد نوشت 
و هيچ كالس روزنامه نگارى و هيچ كتاب يادداشت نويسى نمى تواند 
ما را نويسنده سازد،  افزود: كالس ها و كتاب ها فقط مى توانند دانش 
فنى ما را درباره موثر نويســى تا حدودى افزايش دهند. اما آنچه به 
نويسنده شــدن ما كمك مى كند، نوشتن است. آموزش مقاله نويسى 
در كالس در صورتى كه محدود به گفت و شنود باشد، ممكن است 
ما را به درك شــفاهى از مقاله و مقاله نويســى رهنمون سازد، ولى 
از آنجايى كه نوشــتن نيازمند تبحر نويســندگى است، باز هم بايد 
نوشتن را در ميدان عمل تعريف كرد، همانطور كه حتى شوماخر نيز 
نمى تواند در داخل كالس و يا از طريق كتاب آموزش رانندگى بدهد 
و حتمــا بايد كالج، دنده و فرمان را عمًال در محيط خيابان شــلوغ 
و بزرگراه تجربه كرد، نويســندگى نيز تنها در عرصه عمل نوشــتن 
ممكن مى شــود. عالوه بر داشتن حرفى براى گفتن، بايد عشقى در 
درون باشد. بايد يك نداى درونى مدام همچون خوره به جانمان افتد 

و ما را تشويق به نوشتن كند.

گزارش: محمد دشتى ـ كارشناس ارشد روابط عمومى

بخواهد مقاله اى رســانه اى باشــد،  بايد عنصرى به 
عنوان تازگى هم بدان افزوده شود. در يك مقاله كلى 
در مــورد دروغ مى توان از احاديث،  آموزه هاى دينى،  
تجارب شــخصى و ديگر متونى گفت كــه دراين خصوص حرفى 
براى گفتن داشته باشند،  اما وقتى قراراست همين مقاله يك مقاله 
ژورناليستى شودبايد عنصر تازگى هم در آن حضور داشته باشد. به 
طــور مثال در همين مورد خاص و در باره دروغ اگر نويســنده اين 
موضــوع را هم بيان كند كه مثال: فالن رئيس جمهور طى رياســت 
جمهورى خود چشم در چشم مردم دروغ مى گويد و نتيجه اش اين 
مى شــود كه دروغ در جامعه جا باز مى كند،  چنين مقاله اى رسانه 

اى و ژورناليستى مى شود.
درادامه چنين مقاله اى مى توان به احاديث،  آموزه هاى دينى،  
اثراتى كه دروغ و بيان آن از ســوى يك فرد مســئول مى تواند در 
جامعه داشــته باشد پرداخت و با اســتفاده از همان ابزار كلمات و 
چيــدن معقول و منطقــى آن ها در كنار هم مقالــه اى را در اين 

خصوص نوشت. 
ايــن موضــوع در مقاالتى هم كه شــما در روابط عمومى ها در 
هفته نامه،  ماهنامه و يا فصلنامه خود منتشر مى كنيد صدق مى كند 
و بايد به الزامات آن توجه داشــته باشيد. بخصوص بايد به موضوع 
تازگى كه يكى از ارزش هاى خبر اســت توجه داشته باشيد تا مقاله 
و يا ديگر نوشــته اى كه منتشر مى كنيد مورد توجه مخاطب قرار 

گيرد. 

      ويژگى هاى نوشتارى مقاله
ســردبير ســابق روزنامه ايران ورزشــى در ادامه ويژگى هاى 

نوشتارى مقاله رابه شرح زير بر شمرد:
ـ مقاله مانند هر توليد ديگر رسانه اى بايد به زبانى ساده،  شفاف 

و روشن نوشته شود.

كالس ها و كتاب ها فقط مى توانند دانش فنى 
ما را درباره موثر نويسى تا حدودى افزايش دهند. اما 

آنچه به نويسنده شدن ما كمك مى كند، نوشتن است. 
آموزش مقاله نويسى در كالس در صورتى كه محدود به 

گفت و شنود باشد، ممكن است ما را به درك شفاهى 
از مقاله و مقاله نويسى رهنمون سازد، ولى از آنجايى كه 

نوشتن نيازمند تبحر نويسندگى است، باز هم بايد نوشتن 
را در ميدان عمل تعريف كرد،
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هاى خبرى خاص اين حوزه شامل: پاداش آنى و آتى( جلوگيرى از زيان و 
افزايش سودآورى)، فرصت( سودآورى)، مخاطره پذيرى( ريسك)، شهرت( 
مدير محورى)، وضوح( شفافيت و عدم شفافيت)، تواتر(تكرار پذيرى)، چشم 
انداز(افق، برآورد)، ارزش يابى و ارزيابى( رتبه بندى) و مقدار كمى و كيفى 

هم مورد توجه قرار گيرد.

         اخبار بانك ها به جاى مشترى مدارى بر عنصر شهرت  تاكيد دارند 
وى با اشــاره به ويژگى هاى اخباراقتصــادى و تمايز خبرهاى بازار 
ســرمايه و اخبار بانكى نسبت به ســاير اخبار هم گفت: اخبار اقتصادى 
معموال آكنده از عدد و رقم، اينفورماتيو يا اطالع رســان اســت و ضمن 
اين كه يك تصميم در هســته اصلى خبر قرار دارد، غالبا داراى مفاهيم 
تخصصى برخوردار اســت و با هويتى عقالنى تا احساسى از يك موقعيت 
جديد خبر مى دهد. ضمنا از لحاظ تمايز اخبار اين حوزه با ديگر حوزه ها 
بايــد گفت كه عنصر "چرا و چگونــه" در اخبار اقتصادى مربوط به بانك 
برجسته تر هستند و اين در حالى است كه در بازار سهام عنصر "حاال كه 
چى" برجسته تر اســت. ضمنا ويژگى هاى ايرانى اخبار بانكى عبارتند از: 
تك ســبكى و بيشــتر در قالب هرم وارونه است، به جاى مشترى مدارى 
بر عنصر شــهرت مدير تاكيد دارند، به تبليغ محورى و برند محورى بها 
مى دهند، به جاى آگاهى محورى؛ آگهى محور هســتند و معموال اخبار 

بانكى در نوع ايرانى خود خيلى محافظه كارانه است. 

      خبرها را با نگاهى ملى و فراگير تنظيم كنيم 
ايلچى ضمن بر شــمردن انواع ســبك هاى خبرى هرم وارونه، سبك 
تاريخى، سبك تاريخى همراه با ليد، سبك بازگشت به عقب، شبك تشريحى 
و ســبك گيالسى گفت: معموال خبر، اولويت آخر وب سايت بانك هاست و 
عموما هم اين اخبار هم مدير محور هستند و اين در حالى است كه بايد از اين 

نخستين همايش بررسى نقش روابط عمومى 
در صنعت بانكدارى فردا 25 مردادماه سال 94 در 

هتل المپيك تهران برگزار مى شود. در همين ارتباط 
كارگاه آموزشى "خبر نويسى اقتصادى" با نگاهى 

كوتاه به تكنيك ها و تاكتيك هاى پوشش اخبار بانك 
و بورس با حضور كارشناسان و دست اندركاران 

حوزه روابط عمومى و ارتباطات شبكه بانكى كشور 
توسط دكتر محسن ايلچى برگزار شد. 

كارگاه آموزشى خبر نويسى اقتصادى

در اين كارگاه نيم روزه كه توســط انجمن متخصصان روابط عمومى 
و موسســه كارگزار روابط عمومى برگزار شد،      شركت كنندگان در كارگاه 
با تكنيك ها و تاكتيك هاى پوشــش اخبــار بانك به صورت اختصاصى 

آشنا شدند.

      خبرآن چيزى است كه شنيدنش براى ما جذابيت دارد 
مــدرس اين كارگاه دكتر محســن ايلچى كه كتــاب "تكنيك هاى 
خبرنويسى" در بورس را با همراهى كتايون مصرى؛ خطاهاى رايج درروزنامه 
نگارى اقتصادى و مفاهيم كاربردى در روزنامه نگارى اقتصادى را با مشاركت 
غزاله طايفه محمودى نگاشته است، با اشاره به اين تعريف از خبر كه: "هر 
چيزى كه براى ما شــنيدنش جذابيت دارد، خبر است" گفت: در تنظيم 
هر خبرى بايد به ارزش هاى هفت گانه خبرى شامل: دربرگيرى، شهرت، 
برخورد، مجاورت( مجاورت فيزيكى يا جغرافيايى و مجاورت معنوى)، كثرت 
و فراوانى در تعداد و اندازه، شگفتى و استثنا و تازگى مورد توجه قرار گيرد و 
همه يا بيشتر عناصر مذكور در خبر وجود داشته باشند، تا خبرى جذاب و 
خواندنى توليد و منتشر شود. همچنين بايد در خبرنويسى اقتصادى ارزش 
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اصالحيه استفاده كنيد، نگذاريد چشم مخاطب روى وب سايت شما عادت 
كند، توجه داشــته باشيد وب سايت ها دارايى هاى ديجيتال بانك هستند. 
ضمنا براى تاثيرگذارى بيشتر بايد از تاكتيك بازچرخانى خبر استفاده كنيد و 

توجه داشته باشيد كه هر رسانه پيام خودش را توليد مى كند.

      خبر و برندسازى 
نويسنده كتاب تكنيك هاى خبر نويسى در بورس ضمن اشاره به اين 
موضوع كه فهرســت هاى خبرى از بهترين و بدترين بانك را تهيه كنيد، 
افزود: شما بايد بتوانيد بحران هاى مالى را شناسايى كنيد و بدانيد كه بحران 
در نظام بانكى و سرمايه به صورت خزنده اما زنجيره اى حركت مى كند و 
اين گزارش ها مى تواند جنبه هشدار دهنده و آگاهى بخشى داشته باشد. 
ضمنا بايد اصول پوشــش خبرى را رعايت كنيد و براى تاثيرگذارى بيشتر 
روى برند شخصى مديران هم كار كنيد، اما يادتان باشد كه با انتشار اخبار 

تشريفاتى، مديران بانكى صاحب برند نمى شوند. 

      خبرتان را نافذ كنيد
ايلچى با اشــاره به اين موضوع كه رسانه ها نسبت به اخبار مربوط 
به زنان؛ كودكان؛ بازنشستگان؛ كشاورزان و صنعتگران حساسيت مثبت 
دارند، تاكيد كرد: از تاكتيك نافذ كردن اخبار استفاده كنيد و يادتان باشد 
كه اســتفاده از منابع خبرى مرتبط ديگر مانند شوراى هماهنگى بانك 
هاى دولتى/ خصوصى، شوراى روابط عمومى بانك ها و كانون كارگزاران 
بــورس اوراق بهادار مى توانند به اعتبار خبر شــما بى فزايند. همچنين 
هميشــه منتظر نغمه يا چكاوك مخالف خوان باشيد و يادتان باشد كه 
گاهى مخالفان، بهترين فرصت براى تبليغات غير مستقيم شما هستند. 
شــما بايد طراح خوبى براى ادبيات بانكى و مالى پيش رو باشيد و تالش 
كنيد ضمن ايجاد مزيت گفتمانى، خود نيز گفتمان ساز و در اين زمينه 

خالق و مبدع واژه هاى مناسب و جديد باشيد. 

      چيزى را خبر كنيد كه شنيدنش براى مشترى جذابيت دارد  
نويســنده كتاب خطاهاى رايج در روزنامه نگارى اقتصادى با بيان اين 
موضــوع كه افزايش هر خدمت بانكى ظرفيت خبرى و رســانه اى بانك را 
افزايش مى دهد، افزود: هر خدمت جديدى مى تواند سوژه اى مناسب براى 
خبر نويسى باشد، اما شما نبايد فراموش كنيد كه تمجيد مستقيم از خدمت 
ارائه شده كار ساز نيست و بايد با آمار و رويكرد استداللى از بانك خودتان 
دفاع كنيد. به همين جهت الزم اســت كه براى موفقيت در تهيه و انتشار 
اخبار موثر و مفيد، محورهاى روز رســانه ها را شناســايى و روى مباحثه 
ها موج ســوارى كنيد و يادتان باشــد كه وقتى خبر مى نويسيد مدير را 
نبينيد، مشترى را ببينيد. ضمنا آمارها را پشت سر هم قطار نكنيد و تالش 
كنيد ضمن شناسايى نيازهاى خبرى مشتريان، اخبارى را توليد كنيد كه 
مشــتريان و سهامداران بانك و عموم مخاطبان شما به دنبال آن هستند، 
آن وقت است كه خبرهاى شما خوانده و بانك شما ديده خواهد شد. يعنى 
همان اتفاقى خواهد افتاد كه شــما به دنبال آن هستيد پس سعى كنيد 

چيزى را خبر كنيد كه شنيدنش براى مشترى جذابيت دارد.

كار جدا پرهيز كنيم و تالش كنيم خبرها را با نگاهى ملى و 
فراگير تنظيم كنيم و براى تاثير بيشتر، خدمات فن آورى را با 
استفاده از هنر اينفوگرافى نمايش دهيم تا جذاب تر و در عين 

حال كامل تر و براى مخاطب مثمر ثمر و مورد استفاده باشند.

      آگهى را خبر نكنيم 
وى با اشاره به اين موضوع كه نكاتى وجود دارد كه رعايت آن خبر را 
تخصصــى تر، جذاب تر و خواندنى مى كند، گفت: بايد در تنظيم و توليد 
اخبار اقتصادى و بانكى به نكاتى توجه داشته باشيم كه توجه بدان و رعايت 
اين نكات مى تواند كمك كند خبرهاى ما توسط رسانه ها جذب و منتشر 
و توسط مخاطبان و مشتريان خوانده شوند. از جمله اين موارد اين است كه 
از خودمان تعريف نكنيم، اسامى و عنوان ها را در ليد خبر درست بنويسيم، 
از رسانه هاى برون ســازمانى براى انتشار و ترويج اخبار خودمان استفاده 
كنيم، اعداد را درســت بنويسيم، آگهى را خبر نكنيم، از بكاربردن تركيب 
هاى بدون معنا و زائد خودارى كنيم، حتما خبرها را قبل از انتشار بازخوانى 
كنيم و ضمنا براى خبر تيترهاى طوالنى به كار نبريم. ضمنا توجه به اين 
موارد هم كه بايد هاى خبر نويسى بانكى هستند در جاى خود خيلى مهم 
اســت، از جمله اين كه: حواسمان باشد كه خبر بنويسيم و به جاى خبر 
فهرست ارائه نكنيم، در نوشتن و انتشتار اخبار خوب و موثر رقابت كنيم و 
تالش كنيم آمارهاى ارائه شده در خبرها، شفاف و روشن و بدون ابهام باشد. 

      تعيين سناريو براى خبر 
مدرس كارگاه آموزشــى خبر نويســى اقتصادى ضمن اشــاره به 
تكنيك هاى رسانه اى و بهره گيرى از آن در تنظيم اخبار اقتصادى و بانكى 
هم گفت: تالش كنيد با استفاده از تكنيك هاى رسانه اى با شاخص هاى 
كالن نظام بانكى رابطه برقرار كنيد، شــاخص ها و نســبت هاى بانكى و 
بازارى خودتان را با ساير بانك ها مقايسه كنيد، بازده سرمايه گذارى در 
بانك ها؛ صندوق ها و بازارها را مقايسه كنيد، براى نگارش خبر يا گزارش؛ 
ســناريو و سازه هاى ساختار متنى را از قبل تعيين كنيد، به تاثير اعداد 
كوچــك احترام بگذاريد، مقاالت علمى همكارانتان را برجســته كنيد و 
دقت داشته باشيد كه خبر يعنى مردم و تالش كنيد كه پاى مردم را به 

خبرهاى بانكى باز كنيد. 

      بسته خبرى تهيه كنيد 
ايلچــى با تاكيــد بر اين موضوع كــه يك بانك فراگيــر از تمامى 
خصيصه هاى فرهنگى و اجتماعى براى بازنمايى استفاده مى كند در مورد 
تاكتيك هاى پوشــش رسانه اى هم نكات زير را مورد توجه قرار داد و بر 

رعايت آن ها در خبرنويسى تاكيد كرد.
سواد خبرى و رسانه اى كاركنان بانك و شركت را ارتقاء دهيد، به جاى 
خبر؛ بسته خبر تهيه كنيد، سياست هاى پولى ومالى كشور را دائما دنبال 
كنيد، هر روز روندهاى بازار ســهام و بورس را دنبال كنيد، وب سايت هاى 
مرجع را هر روز دنبال كنيد، هرمى از ذى نفعان بانك( مشتريان و مخاطبان) 
را داشته باشيد، از تاكتيك مصاحبه با مديراجرايى به جاى انتشار جوابيه يا 
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در ايــن كارگاه كــه مســئوليت برگــزارى آن را دكتر عليرضا 
اميدوار بر عهده داشت، مسئوليت اجتماعى شركت ها به عنوان يك 
اســتراتژى تجارى و برنامه ارتباطى مورد بحــث و تبادل نظر قرار 
گرفت و در خصوص مســئوليت اجتماعى بنگاه ها كه در سال هاى 
اخير به دغدغه اى جهانى و رو به افزايش در ميان دولت ها و مديران 

بنگاه ها مبدل گشته است گفت  و  گو شد.

      اهميت مسئوليت اجتماعى در بانك ها
درابتداى اين كارگاه، دكتر اميدوار با اشــاره به اين موضوع كه 
در مقايسه با ساير بنگاه ها، بانك ها نقشى كليدى در نهادينه سازى 
مســئوليت اجتماعى در جوامع مختلــف ايفا مى كنند، گفت: نقش 
بانك ها به عنوان تســهيل گر و محرك چرخ هاى اقتصاد و تجارت، 
به عنوان نهادهاى مولد ثروت و همچنين به عنوان فراهم آورندگان 
خدمات براى اجتماعات محلى، ملى و بين المللى بيانگر اهميت اين 
موسسات در به جريان اندازى حركت فكرى مسئوليت اجتماعى در 
كل جامعه است. اگر چه صنعت بانكدارى براى مدت طوالنى بخشى 
با تاثيرات منفى زيســت محيطى و اجتماعى ناچيز و قابل چشــم 
پوشى در نظر گرفته مى شده است، اما در سال هاى اخير موسسات 

مالى به وســعت دامنه فعاليت هاى اجتماعى و زيست محيطى قابل 
اجرا در موسســات پى بــرده اند. چرا كه موسســات مالى عالوه بر 
نقشــى كه از طريق مديريت ارزيابى اثــرات عملكرد خود بر جامعه 
دارند، نقشــى حياتى در تشــويق و يا انگيزش مشتريان( حقيقى و 
شــركتى) خود به اقدام مســئوالنه و كاهش اثرات سوء اجتماعى و 

زيست محيطى فعاليت هاى خود دارند. 

      سرمايه گذارى اجتماعى بايد بازده اقتصادى داشته باشد
مدرس كارگاه تخصصى مســئوليت اجتماعى با اشــاره به اين 
موضوع كه اگر چه فشــارهاى اجتماعــى و تبليغاتى آغازگر جنبش 
مسئوليت اجتماعى اســت، افزود: حتى با چنين تصورى بايد گفت 
كه با گذشــت زمان و با ايجاد درك و شناخت بهتر نسبت به تاثير 
متقابــل عملكرد بنگاه و جامعه اين رويكرد تغيير يافته و به يكى از 
خطوط اســتراتژيك فعاليت ها و تصميمات مديريتى مبدل گشت. 
يكى از مهمترين تحوالت ايجاد شده درانديشه مسئوليت اجتماعى 
تغيير ديدگاه از اقدامات صرفا انســان دوســتانه توسط بنگاه ها به 
ســمت اقدامات انسان دوســتانه و در عين حال استراتژيك بود. به 
اين معنا كه ســرمايه گذارى هاى اجتماعى و زيست محيطى انجام 
شــده توســط بنگاه ها بايد بازده اقتصادى نيز براى بنگاه به همراه 

داشته باشد.
وى با اشــاره به اين موضوع كه مسئوليت اجتماعى به معناى 
ســهيم شدن بنگاه ها در توسعه پايدار و مستمر سازمان و جامعه 
خــود و در نهايــت جامعه بين المللى اســت، گفت: مســئوليت 
اجتماعــى بنگاه تعاريف متعددى دارد، اما وجه اشــتراك تمامى 

كارگاه تخصصى مسئوليت اجتماعى با محوريت 
حركت به سمت مسئوليت اجتماعى شركتى در 

صنعت بانكدارى كشور در روز 24 مردادماه سال   94 
در محل مجموعه فرهنگى ورزشى پاس قوامين 

برگزار شد.

كارگاه تخصصى مسئوليت اجتماعى 
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      پروژه دنيا واقعا چه جور جاييست!
اين صاحب نظر در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى شركت ها در 
ادامه افزود: در همين ارتباط بانك اســتاندارد چارترد با فعاليت هاى 
داوطلبانه، برنامه هاى اجتماعى، بانك سويس كرديت با برنامه هاى 
حمايت از ناتوانان جســمى، برنامه ســرمايه گذارى موثر 10 سال 
فعاليت در زمينه اقتصاد خرد، توليد برق روى بام، مشكالت جوانان، 
آمــوزش، برنامــه علم، تكنولوژى، مهندســى و رياضــى، داوطلبى 
كاركنــان، همكارى با گالرى ملى، پروژه كرم شــب تاب، حمايت از 
موسيقى و بنياد راجر فدرر مسئوليت هاى اجتماعى خود را در حوزه 

عمل به نمايش گذاشته است.
دكتر اميدوار در ادامه با اشاره با اقدامات بانك لويدز در رابطه با 
عملكرد اين بانك در حوزه مســئوليت هاى اجتماعى هم گفت: اين 
بانك هم بــا برنامه هايى مانند مبارزه با تغييــرات آب و هوا، پروژه 
دنيا واقعا چه جور جاييست، پيوند روابط در چين، بيست در بيست، 
جايزه ويژه لويدز به وايت چپل ميشــن و پروژه امنيت انرژى پايدار 
اقدامات موثرى را در حوزه مســئوليت هاى اجتماعى به عرصه عمل 
در آورده اند. يا در مثالى ديگر بانك توسعه صنايع كوچك هندوستان 
توانســته اســت با اقداماتى مانند: ابتكار وام اعتبار خرد بانك توسعه 
صنايــع كوچك از طريق باندان( موسســهاقتصاد خرد همكاربانك)، 
حضور ويدئويى، كمك به راننده تاكســى هاى بمبئى و كتابچه هاى 

مصرف سوخت اقدامات موثرى در اين خصوص انجام دهد. 

      حمايت از خانواده هاى كم درآمد در كشورهاى در حال توسعه
وى افــزود: امروزه اين دســت از اقدامات براى پاســخگويى به 
مســئوليت هاى اجتماعى گستره وسيعى را در بر مى گيرد و بانكى 
مثل ســيتى بانك چين نيز در پروژه ها و برنامه هايى مانند: ارزيابى 
عملكــرد كاركنان، دواطلبى كاركنــان، برنامه هاى مهارت زندگى و 
مهارت هــاى حرفه اى و برنامه ســيچوان: توســعه بتگاه هاى پايدار 
بامبو را در دســتور كار خود قرار داده اســت و بانك ســيتى بانك 
آمريكا هم با برنامه هايى مانند: اســتفاده از انرژى خورشــيدى در 
محوطه دانشــگاه هاى كاليفرنيا، حمايت از خانواده هاى كم درآمد 
در كشورهاى در حال توســعه، آموزش و معيشت جوانان در خارج 
از آمريــكا، ســرمايه گذارى روى كارآفرينــان جــوان در آفريقا، و 
شــنيدن صداى كارمنــدان گام هايى بزرگى را در مســير توجه به 
مســئوليت هاى اجتماعى خود برداشته است. ضمنا بانك هايى مثل 
كراميــن در بنگالدش، بانك توكيو در ژاپن، رويال بانك اســكاتلند 
و بانــك ژاپنى همكارى بين المللى از ديگر نمونه هايى هســتند كه 
مى توان در زمينه توجه به مســئوليت هاى اجتماعى به فعاليت هاى 

موثر آنان اشاره كرد. 

اين تعاريف آن است كه چگونه بنگاه مسئوليت آثار 
اقتصــادى، اجتماعى و زيســت محيطى فعاليت هاى 
خــود رابه گونه اى بر عهــده مى گيرد كه زيان هاى 
اجتماعى، اقتصادى و زيســت محيطــى فعاليت هاى خود را به 
حداقل رســانده و منافع حاصل براى بنگاه و جامعه را به طور هم 
زمــان حداكثر نمايد. درهمين ارتباط نقش مســئوليت اجتماعى 
در ســودآورى بنگاه هــا هم قابل تامل اســت و در طول ســال 
هاى اخير مطالعــات متعددى در زمينه ارتباط بين مســئوليت 
اجتماعى بنگاه و ســودآورى انجام شده است كه نشان داده است 
مســئوليت اجتماعى بنگاه از طريق تاثير بــر گروه هاى ذينفعان 
شــامل كاركنان، مشتريان، دولت و رســانه ها بر سودآورى بنگاه 

مى گذارد. تاثير 

      نهادينه سازى مسئوليت اجتماعى در صنعت بانكدارى ايران
مــدرس كارگاه تخصصى مســئوليت اجتماعــى درادامه در 
زمينه مســائلى مانند: بانك ها و مسئوليت اجتماعى و بانكدارى 
پايــدار، نقش دولــت در تحقق مســئوليت اجتماعــى بنگاه ها، 
نهادينه ســازى مســئوليت اجتماعى در صنعت بانكدارى ايران، 
سرفصل اقدامات الزم براى تحقق مســئوليت اجتماعى بنگاه ها 
و محورهاى اصلى مســئوليت هاى نيــز مطالبى را براى حاضران 
دراين كارگاه بيان و براهميت توجه به مفاهيم اساســى مطرح در 

اين حوزه تاكيد كرد.
دكتر اميدوار در ادامه با اشــاره به تنــوع و تكثر فعاليت هاى 
انجام شــده در بانك هاى مختلف در ســطح جهانى به مصاديقى 
از ايــن اقدامات در زمينه اشــاره كرد و افزود: عليرغم مشــترك 
بودن عنوان مســئوليت هاى اجتماعى در ايــن زمينه بانك ها و 
موسســات و بنگاه هاى مختلف در اقصى نقــاط جهان فعاليتهاى 
متنوع و متعددى را در دســتور كار خود قرارداده اند تا بتوانند به 
مســئوليت هاى اجتماعى خود به همــان گونه اى كه مورد انتظار 
جامعه هدف آنان اســت عمل نمايند. درهمين زمينه مى توان به 
اقدامات گســترده بانك اچ بى سى اشاره كرد كه با اقداماتى مانند 
پروژه پخت و پز با گاز طبيعى توانســته است 7  نمونه از بزرگترين 
رودخانه هاى چين را تحــت برنامه مديريت پايدار آب قرار دهد و 
صدها ميليون نفر انســان و حتــى حيوانات و گياهان از اين پروژه 

بهره بردارى خواهند كرد.
همچنيــن اين بانك تالش كرده اســت با اجــراى پروژه هايى 
مانند پاكسازى رودخانه گنگ، پروژه مزرعه بادى بيچنگ، دواطلبى 
كاركنان و ث . او اس، روســتاى بچه ها به مسئوليت هاى اجتماعى 

خود بيش از پيش عمل كند. 
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گزارش        تصويرى  (دهمين جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى)
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گزارش        تصويرى  (نخستين همايش بررسى نقش روابط عمومى در صنعت بانكدارى)



بين الملل
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ســال 2015، ســالى اســت كه نه تنها چالش هاى بزرگ بلكه 
خرســندى بزرگى را داشته اســت. ســالى كه كمك هاى شايانى 
توســط اشخاص، انجمن هاى روابط عمومى و نهادها به خود ديد كه 
تمامى حمايت هاى شــان از ايپرا را براى يارى به رشــد و تعالى و 
بين المللى ســازى ايپرا به ارمغان آوردند. در اين رابطه من مفتخرم 
در حضــور يوهانا مــك داول (Johanna McDowell) باشــم، 
كسى كه ساعت ها زمان را به عنوان برگزاركننده كنگره بسيار موفق 
روابط عمومى در ژوهانسبورگ صرف كرده است. همچنين برخى از 
ارتباطات مجدد فوق العاده را ميان دانشــگاه ها و شركت هاى بزرگ 
شــاهد بوده ايم. ما ايــن را در كنگره ديديم و مــن تالش كرده ام، 
به عنوان يك دانشگاهى روابط عمومى، به جامعه مدنظرم، دست پيدا 

كنم.
ما همگى تحت تأثير يك سرى از حوادث غم انگيز در كشورهاى 
مختلف در اين ســال بوده ايم؛ و ما در ايپرا از خودمان مى پرســيم: 
پاســخ ما چيست؟ پاسخ ما بايد بازگشــت به آنچه بهترين است را 
ما انجام مى دهيم، باشــد: ارتباط و ارتباط با حقيقت. ارتباط خوب، 
در مسيرى ساخته مى شود بازخوردى قابل اطمينان را ايجاد نمايد، 
راهى كه روشــنايى را به تاريكى اطالعات اشتباه مى آورد. در واقع، 
در مواجهه با حوادث خشــن و افراط گرايانه (كه به دنبال به چالش 
كشــيدن ارزش هاى اساسى آزادى و دموكراســى هستند)، ارتباط 
برقراركننده ها بايد صبور، مســئول و از همه باالتر صادق باشــند. 
حقيقــت نه تنها مجموعه ما را آزادى مى بخشــد، بلكــه اميد را باز 

مى گرداند و اعتمادسازى مى كند.
مشتاقانه منتظريم، همان گونه كه ما به سوى جشن پايان سال 

پيــش مى رويم، به ما فرصــت دهيد تا درباره دســتاوردها و نتايج 
حاصــل از كار روزانه فكر كنيم. اجازه دهيد تا تجربه و دانشــى كه 
در اين سال كسب نموديم، منعكس كنيم، بنابراين، اين كار ممكن 

است انضباط ما را بهبود و حتى خودمان را ارتقاء ببخشد.
در ســال 2016، زمانى اســت كه من رياست را به دست بارت 
دى ورايس (Bart de Vries) مى سپارم و رشد فردى را آرزومندم. 
اجازه دهيد زندگى هاى روزمره ما در جســتجوى يك شادى درونى 

باشند كه به نوبه خود، اساسى براى رشد فردى است.
دكتر آميبل سانچز دى والتر، رئيس ايپرا در سال 2015

انتشار گزارش وضعيت ارتباطات راهبرى
23 كشور منطقه آسيا و اقيانوسيه

آخرين پيام رئيس انجمن
بين المللى روابط عمومى 2015

يافته هاى پروژه اخير انجمن آموزش و پژوهش 
روابط عمومى اروپا در هنگ كنگ ارائه شده است. 

اين آخرين پيام من به شما به عنوان رئيس انجمن 
بين المللى روابط عمومى (IPRA) است. 

نظارت بر ارتباطات آســيا و اقيانوسيه 16 ـ 2015 بر اساس 
پاســخ 1200 متخصص ارتباطات به بررســى وضــع موجود و 

چالش هاى ارتباطات راهبرى 23 كشــور منطقه مى پردازد.
در حــال حاضر رســانه هاى اجتماعى تقريبا با رســانه هاى 
ســنتى از نظر درك اهميت آسيا و اقيانوســيه برابر مى باشند، 
در حالى كه 57% از متخصصان ارتباطات، رســانه هاى اجتماعى 
را مرتبــط مى نامند، در مقابل 76.5% اعتقــاد به اهميت روابط 
مطبوعاتى با رســانه هاى سنتى دارند. ارتباطات آنالين از طريق 
وب ســايت، اينترانت و ايميــل نيز تا حدودى حايــز اهميت تر 
(73.6%) از روابــط رســانه اى بــا روزنامه ها و مجــالت آنالين 

مى باشد.  (%73.2)
بــا توجه به نظارت بر ارتباطات آســيا و اقيانوســيه، زمانى 
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كــه متخصصين ارتباطات به ســه ســال آينده تا ســال 2018 
مى نگرند، تنها 46.9% روابط رســانه هاى سنتى را با رسانه هاى 
چاپــى و 53.7% روابط رســانه اى و راديــو و تلويزيون را حايز 
92.2% رســانه هاى  اهميــت ارزيابــى مى كنند. در مقايســه، 
اجتماعــى همچــون وبالگ ها، توييتــر، ويبو، و غيــره را براى 
ارتباطــات اســتراتژيك ارزشــمند مى بيننــد و 85.6% طرفدار 
وب ســايت، اينترانت و ايميل مى باشــند. ارتباطات موبايلى كه 
از برنامه هاى كاربردى تلفن همراه و وب ســايت تلفن اســتفاده 
مى كند در آينده اى نزديك در اين حوزه پيشــگام خواهند شد: 
93.7% از پاســخ دهندگان آنها را در ســال 2018 مهم ارزيابى 

كرده اند.
بــا توجه بــه يافته هــاى متخصصين ارتباطات در آســيا و 
اقيانوســيه كه رســانه هاى اجتماعى و ارتباطــات تلفن همراه و 
همچنين ســطوح متوســط مهارت هاى رســانه هاى اجتماعى و 
دانش گزارش شــده را به عنــوان مهم ترين پيشــرفت در اين 
زمينــه در نظر گرفته اند. شــايد تعجب آور نباشــد كــه مقابله 
با تكامل ديجيتال و وب ســايت اجتماعى در طول ســه ســال 
آينده به عنوان مهم ترين مســئله بــراى مديريت ارتباطات در 
آســيا و اقيانوسيه درنظر گرفته شــده است (53.1% ). در آسيا 
و اقيانوســيه، برقرارى پيوند بين ارتباطات و اســتراتژى كسب 
و كار از جمله نشــان دادن ســهم ارتباطات در نتايج ســازمانى 
به عنوان دومين مســئله حايــز اهميت براى ايــن حرفه ديده 

مى شود(%41.0).
دكتــر انســگر زرفاس، رئيــس انجمن آمــوزش و پژوهش 
روابط عمومــى اروپــا و يكى از پژوهشــگران، توضيــح داد كه: 
جاه طلبى هاى  بيــن  اختــالف  مى دهــد  نشــان  "پژوهش هــا 
متختصصين ارتباطات پابرجــا مى ماند تا با تكنولوژى به رقابت 
برخاســته و ارزش تالش هــا و اجــراى روزانــه ارزيابى چنين 
اثراتى را نشــان مى دهد. دپارتمان ارتباطات عالى در بكارگيرى 
بينش هــاى اندازه گيرى بهتر مى باشــد. آنها از ايــن بينش ها 
بــه گونه اى موثرتــر براى مديريت راهبردى كار خود اســتفاده 

" مى كنند.
نظارت بر ارتباطات آســيا و اقيانوســيه ســال 16 ـ 2015 
به طور مشــترك با انجمن مديران ارتباطات آســيا و اقيانوسيه 
(APACD)، دانشــگاه علــوم كاربــردى كوآدريــگا و انجمن 
آمــوزش و پژوهش روابط عمومى اروپــا (EUPRERA) وضع 
موجود و روند مديريت ارتباطات را در سراســر آسيا و اقيانوسيه 

االينس) (گلوبال  مى دهد.  قرار  بررسى  مورد 

روابط عمومى در فهرست مشاغل
پر  استرس سال 2016 قرار گرفت

در سال 2016، مدير روابط عمومى ششمين رتبه را در فهرست 
مشاغل استرس زا دارد.

 فهرست زير، امسال به ترتيب در رتبه هاى اول تا دهم فهرست 
مشاغل تنش زا قرار دارند:

1) داوطلب خدمت نظامى
2) آتش نشان

3) خلبان هواپيما
4) افسر پليس

5) هماهنگ كننده رويداد
6) مدير روابط عمومى
7) مدير ارشد شركتى
9) گزارشگر روزنامه
10) راننده تاكسى

كرير كســت كه ســاالنه پر استرس زا ترين مشــاغل جهان را 
طبقه بندى مى كند، روابط عمومى را در سال 2011 هفتمين معرفى 

كرده است كه در سال 2010 شماره 2 در فهرست بود.
براساس يافته هاى كرير كست، متوسط درآمد ساالنه يك مدير 
روابط عمومى 91 هزار و 810 دالر مى باشد كه نسبت به سال 2010 

نزديك به 2000 دالر افزايش را نشان مى دهد.
كرير كست مشاغل استرس زا را بر اساس 11 عامل طبقه بندى 
مى كند كه شامل مسافرت، رشد بالقوه، كاركردن در مقابل چشمان 
مردم، خطرات، ضرب االجل ها، احتمال در خطر  بودن زندگى و غيره 

مى شود.
 در سال 2012 كارگزار روابط عمومى دومين رتبه را در فهرست 
مشــاغل استرس زا داشــت كه اين امر موجب تعجب مردم و حتى 

 براى چندمين سال متوالى، روابط عمومى در فهرست مشاغل 
استرس  زا قرار گرفت. 
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هزينه هاى گزاف شش وزير تايلندى
براى فعاليت هاى روابط عمومى

كاهش تعداد روزنامه نگاران
و افزايش فعاالن روابط عمومى در بريتانيا

در ظرف شش ماه گذشته، شش وزير تايلندى بيش از 
100 ميليون بات تايلند براى روابط عمومى، تبليغات و 

برگزارى مراسم مختلف هزينه نموده اند.

كميته نظارت و حسابرســى هزينه هاى اقتصادى تايلند گفته 
اســت: « در اين بين بيشــترين ميزان هزينه را وزير انرژى نموده 

تازه ترين آمارهاى به دست آمده از نظرسنجى نيروى كار نشان 
مى دهد كه در ســال منتهى به ماه ژوئن 2015، در حدود 64   هزار 
نفر روزنامه نگار، و دبير مطبوعاتى بوده اند. اين در حالى است كه اين 

رقم در سال 2013 بالغ بر 70  هزار نفر بوده است.
بر اساس برآوردها، 40  هزار نفر از اين افراد، روزنامه نگارانى هستند كه 
به طور تمام وقت و 5         هزار نفر نيز به طور نيمه وقت در استخدام سازمان هاى 
خبرى اند. مابقى اين مجموعه 64        هزار نفــرى را 8           هزار روزنامه نگار آزاد 

تمام وقت و 10    هزار روزنامه نگار آزاد نيمه وقت تشكيل مى دهند.
برخالف روند كاهشى روزنامه نگاران بريتانيايى در دو سال اخير، 
تعداد فعاالن روابط عمومى در اين كشور كه در سال 2013 ميالدى 
37    هزار نفر بودند، با افزايشى چشمگير به 55   هزار نفر رسيده است.  بر اساس گزارشــى كه ماه گذشته توسط يك سازمان ديده بان 

غيرحزبى منتشــر شــد، از ســال 2007 بيش از 4 بيليون دالر در 
بخش روابط عمومى توســط دولت فدرال آمريكا هزينه شده است. 
اين گزارش حاكى از آن است كه دولت آمريكا اكنون دومين شركت 

بزرگ روابط عمومى در جهان است.
اين گزارش نشان مى دهد 4.35 بيليون دالر صرف دستمزد، پاداش 
و قراردادهاى كارى بيرون از سازمان از سال 2007 تا 2015 شده است.

بزرگتريــن هزينه كننــدگان روابط عمومــى مركــز كنترل و 
جلوگيــرى از بيمارى ها، ارتش آمريكا، مركز ســوء مصرف مواد و 
خدمات بهداشت روان، نيروى دريايى و موسسه ملى بهداشت است.

2 بيليون دالر توســط 132 بنگاه دولتى صرف بســتن قرارداد 
با شــركت هاى روابط عمومى بيرون از سازمان براى خدماتى نظير 
تحقيقات بازاريابى، افكار عمومى و خدمات روابط عمومى شده است.

در ميان شركت هاى روابط عمومى كه سهم بيشترى را دريافت 
كردنــد مى توان شــركت جهانى روابط عمومى اوگيلــوى با 47.93 
ميليون دالر و شركت فليشمن هيالرد با 42.4 ميليون دالر را نام برد.
طى 7 ســال گذشــته موقعيت روابط عمومى دولتى 15 درصد 
رشــد يافته اســت يا حدود بيش از 400 كارمنــد از 2688 نفر به 

3092 نفر رسيده است.

بيشترين سرمايه گذارى بر روى روابط عمومى 
توسط دولت آمريكا

عده اى از شــاغالن روابط عمومى شد كه مى پرسيدند 
چرا روابط عمومى پرتنش تر از خدمت ســربازى است 
(حرفه اى كه در آن ســال حتى جز ده رتبه اول فهرست 

هم قرار نگرفت).
 در سال 2013، مدير روابط عمومى پنجمين رتبه را در فهرست 
مشاغل استرس زا داشــت كه نسبت به سال گذشته دو رتبه صعود 
داشــته اســت. در اين گزارش آمده اســت: مديران روابط عمومى، 
كارشناسان ارشد كنترل خســارت هستند، در نتيجه الزم است كه 

زير فشار قادر به فكر كردن و عمل سريع باشند.
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اســت. او 455 ميليون بات تايلند هزينه كرده است». 
اطالعات نشــان مى دهد كه رتبه دوم در ليست صرفه هزينه 
براى فعاليت هاى روابط عمومى، وزير اطالعات و فناورى ارتباطات 
است كه 387 بات هزينه كرده است، پس از او هم وزير اقتصاد با 

صرف 215 ميليون بات قرار دارد.
وزير گردشــگرى و ورزش با هزينه 194 ميليون باتى در رده 
چهارم و پــس از او وزير تجارت و بازرگانــى (173ميليون بات) 
و وزير كشــور (137 بات) در رده پنجم قرار دارند. منبع مذكور 
اضافه كرده اســت: مقامات محلى نيــز در كل مبلغ 105 ميليون 
بات بــراى روابط عمومى، تبليغات و برگزارى مراســمات مختلف 

كرده اند». هزينه 
اما، برخى از وزرا براى اين منظــور هزينه كمترى نموده اند. 
وزير توسعه اجتماعى و امنيت انسانى فقط به تنهايى 14 ميليون 
را براى فعاليت هاى روابط عمومى هزينه كرده اســت. اين گزارش 
همچنيين نشــان مى دهد كه وزارت پست و تلگراف هم به ميزان 
241 بات، شركت مخابرات 142 ميليون بات و كميته نشر ملى و 
ارتباطات هم 135 ميليون براى مقاصد يكســان هزينه نموده اند. 
شــركت مخابراتى و ارتباطــات كت (CAT) و بانــك پس انداز 
دولتى تايلند هم هر يــك 109 ميليون بات هزينه كرده اند، اين 
در حالى اســت كه سازمان گردشــگرى تايلند هم 104 ميليون 

بات هزينه كرده است.
مركــز توســعه تجارت بيــن الملل هم 96 ميليــون و مركز 
مديريــت كالنشــهر بانكــوك هــم 66.5 ميليون را بــه منظور 

فعاليت هاى تبليغاتى در شــش ماه گذشته هزينه نموده اند.

طرح ها و استراتژى هاى روابط عمومى

پس از طــرح مقوله مديريت امور در ســال هاى اخير، بحث 
در خصوص تشــريح و شناســايى آن بين كارشناســان مديريت 

امــور صنفــى و كاركنان بخش هــاى مرتبط مانند 
روابط عمومــى و برنامه ريــزى راهبــردى مدت ها 

ادامه داشــت يقينا بعد جديــد مديريت در آينده در فرآيند 
سياســتگذارى به عنوان ابزار مهم نقش موثرى را در بســيار از 
ســازمان ها مراكز بازرگانى و اتحاديه هاى تجارى ايفا خواهد كرد 
و از راهكارهاى ســازمانى، تكنيك هــا و اصطالحات خاص خود 

برخوردار خواهد بود.
چيس با طــرح مديريت امور به عنوان بخشــى از ارتباطات 
موسســات تجارى را تشــويق مى كرد تا بر افــكار عمومى تاثير 
گذاشــته و مسير فشار وارده از ســوى گروه هاى سياسى را قبل 
از آنكه شــكل ســازمان يافته اى به خود گيرند تحت كنترل خود 

درآورند.
 او به مديران و رهبران شــركت ها پيشنهاد كرد تا با استفاده 
و بــه كارگيرى تاكتيك هاى ويژه ارتباطات، ســوءظن گروه هاى 
اجتماعى نســبت به بخش خصوصى را به حسن ظن تبديل كنند 
اگر بتوان مديريت امور را به عنوان بخشى از فعاليت ارتباطات در 
نظر گرفت آن را مى توان همچون كاله كهنه كارشناسان حرفه اى 
امر ارتباطات تصور كرد اما دســت اندركاران روابط عمومى اغلب 
در خالل برنامه ريزى راهبــردى به مديران خود توجه كرده و به 

مى كنند. كمك  عمومى  افكار 
  اگــر اين نوع مديريت بتواند با ايجاد زمينه در پاســخگويى 
موسسه به تغييرات محيطى بر ايفاى نقش آن تاثير مثبت بگذارد 
از آينده روشــنى برخوردار خواهد بود. مديريت امور مى تواند به 
ســازمان ها كمك كند تا ضمن شناسايى انتقادات شديد به عمل 
آمده بر آنها متمركز شــده و با اســتفاده از شيوه هاى مناسب به 
مقابله پاســخگويى نســبت به آن بپردازند بــه همين منظور دو 

هدف كلى مورد توجه قرار مى گيرند:

الف- تجزيه و تحليل نوشــته هاى اصلــى مديريت امور براى 
كليدى موضوعات  شناسايى 

ب- اســتفاده از نظريه پژوهشى براى ايجاد پايه و اساس اين 
شيوه مديريت و ترسيم خطوط اصلى آن.

چيست؟ امور  مديريت 
مديريت امــور صرفا "در روابط عمومى خالصه نمى شــود از 
ســويى نه ارتباطات دولتى نه امور عمومى نه رايزنى نه مديريت 
بحران و نه برنامه ريزى راهبردى است. مديريت امور دربرگيرنده 

تمامى امور و شــايد از چند كار بيشتر باشد.
ايــن مشــاهده وظايــف متفــاوت كاركنــان ايــن بخش و 
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مــى توانند بــا توجه به مســئوليت هاى خود رأســا در قبال آن 
عكس العمل نشــان دهند. حمايــت از افكار عمومــى منطقى و 
سياســت هاى ناشــى از آن بخشــى از اين فرآيند است. منازعه 
مشــروع بين گروه هايــى كه از منافــع و ارزش هــاى متفاوتى 
برخوردارند بخشــى از واقعيت محيط پيرامون هر سازمانى است.

مديريت امور ســازمان ها مصالحه و آشتى سازنده اى را بين 
منافع گروه ها حتى از طريق قوانين و مقررات جســتجو مى كند. 
شركت ها ممكن است در جســتجوى جلب حمايت يك جانبه از 
سوى سهامداران باشــند به عنوان مثال موسســات توليدكننده 
مواد غذايى از گروه هاى سياســى دعوت مى كنند تا در خصوص 

نحــوه تغذيه و توليد مواد غذايى اظهار نظر كنند.

مهم  مسائل  و  امور  تعيين 
پــس از گرايش به ايجاد نظريه و پژوهش روابط عمومى تحت 
لــواى نظريه كلى سيســتم ها، مديريت امور ايــن امكان را براى 
ســازمان ها ايجــاد مى كند تا بــه اطالعات دقيــق و لحظه اى از 
محيط اطراف دســت يابند. از اين اطالعات مى توان براى ارزيابى 
اين موضوع اســتفاده كرد كــه آيا ظرفيت ســازمان با توجه به 

است؟ معقول  عملياتى  استانداردهاى  و  اهداف 
تالش هايى در جريان اســت تا فرآيند ياد شــده شكل منظم 
بــه خود گيرد. "چيس" بــراى نيل به اين هــدف الگوى فرآيند 
مديريت امور را به عنوان ابــزارى در پيش بينى تاثيرات تغييرات 
بــه عمل آمده در محيط هاى درونــى و بيرونى بر اجرا و عملكرد 
كل سيســتم يك شركت پيشنهاد مى كند. اين ابزار توان و قدرت 

تصميم گيرى و مســئوليت اجرايى را تعيين مى كند.
نتيجه اين كه حمايت از افكار عمومى منطقى و سياســت ها 

ناشــى از آن بخشى از فرآيند مديريت امور است. 

ديدگاه هاى منحصر بفرد نســبت به مديريت امور 
را مشخص مى ســازد. مديريت امور بر تاكتيك ها و 
ارزش هايــى كه براى كمك به ســازمان هاى مختلف خصوصا" 
مراكــز تجارى در تالش براى اصالح افــكار عمومى و تاثير بر آن 

مى كند. تاكيد  هستند 

ارتباطات
مديريــت امور از ديــد ارتباطات بيانگر اين نكته اســت كه 
ســازمان ها اطالعات الزم را در اختيار گروه هاى كليدى بيرونى 
مانند ســهامداران، رســانه هاى گروهى، مقامــات دولتى، گروه 
هاى سياســى و عموم مردم يا مصرف كننده قرار مى دهند. اين 
اطالعــات مى تواند زمينه مناســبى را بــراى درك فعاليت ها و 
عملكرد صنفى فراهم آورد و از ســويى امكان بحث در خصوص 
مزايا و مضــرات ابعاد مختلف افكار عمومى را فراهم ســازد. از 
طريق مديريت امور ارتباطات امكان تحميل فشــارهاى الزم بر 
سياســتگذاران عمومى به واســطه ارتباط و تماس مســتقيم را 

مى آورد. فراهم 
اگرچــه اين تصور و انديشــه كــه شــركت ها مى توانند بر 
اين گونه امور تســلط يابنــد و آنان را مديريت كننــد به اندازه 
ايــن باور كه شــركت ها نمى توانند مديريــت اين گونه امور را بر 
عهده گيرند نادرست اســت. مديريت امور مى تواند عكس العمل 
يك شــركت يا صنعت را براى تاثير بــر موضوعى كه مورد توجه 
افــكار عمومى قرار دارد كنترل و هدايت كنــد. مديريت امور نه 
تنهــا براى حفاظت از يك شــركت در قبال افكار عمومى مخالف 
مورد استفاده قرار مى گيرد بلكه افكار عمومى دلخواه را جستجو 

مى كند.
هيچ كس خواهان سياســت هاى ضعيف نيســت و سازمان ها 



برگزيده ها
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مثال، اگر قرار است وب ســايتى براى مشترى خود طراحى كنيد، بايد مطمئن 
شويد كه آيا مشترى شما آشنايى كافى با CMS (سامانه مديريت محتوا) دارد. 
اگر مشــترى واقعا با فرآيندهاى شــما آشنا نباشــد، بايد آموزش هاى الزم را از 
ســطوح ابتدايى آغاز كنيد (در غير اين صورت آنان ارزشى براى تالش هاى شما 

و محصولتان قائل نخواهند بود).

      تخصص
اينكه مدام به مشــترى القا كنيد كه از عهده اســتفاده از محصول بر خواهد 
آمد، راهكار چندان مناسبى نيست. بايد بتوانيد به طور شفاف توضيح دهيد كه چرا 
شما براى حل مشكل آنان مناســب ترين گزينه هستيد و چه كارهايى براى حل 
مشــكالت آنان انجام خواهيد داد. اين فرآيند را به صورتى انجام دهيد تا مشترى 

ديگر به چشم يك اسلحه و ابزارى كه به استخدام آنان در آمده است، ننگرد.

      تبيين اهداف
اهداف پروژه چيســت؟ موفقيت چگونه ارزيابى خواهد شــد؟ صرف نظر از 
عملى كــه انجام مى دهيد بايــد بتوانيد آن را در طول اجــراى پروژه به محور 
تعامالت تبديل كنيد. مشــترى طالب نتايجى به نفع خود است، اين خواسته او 

را تحقق بخشيد.

      هماهنگى هاى هفتگى
پروژه هاى گسترده مستلزم هماهنگى هاى هفتگى است. موقعيت هر يك از 
مراحل را تعيين كنيد، فرآيندهاى به اتمام رسيده را مشخص كنيد، فرآيندهاى 
ضرورى و مورد نياز براى مشــترى را كــه بايد در طول هفته آينده تحويل داده 

      اشاره
اجازه دهيد به ماجرا از نگاهى ديگر بپردازيم: تصور 
كنيد شــما وظيفه خود را در قالــب طراحى يك لوگو، 
برنامه نويســى براى طراحى يك برنامه كاربردى و... به 
درستى انجام داده ايد. نتيجه نهايى نقطه اوج مهارت ها، 
تخصص، دانش، يادگيرى و شــور و اشتياق شما است.

كارتان را به مشــترى ارائه مى دهيد و او بى هيچ معطلى 
ابراز تنفر مى كند و حتى به شــما مى گويد اين محصول 
چيزى نيست كه او مى خواسته است، مستلزم تغييرات 
اساسى است و تصميم دارد چند ساعت بعد براى بحث 
در اين خصوص به دفتر كار شــما بيايد.چه بدشانســى 
بزرگى! اما جاى تعجب نيســت كه همه ما به دليل عدم 
تعامل موثر با يكديگر دچار مشــكالت مشابه مى شويم.

شما صرف نظر از كيفيت كار انجام شده، بايد قادر باشيد 
نيازهاى مشترى را درك كنيد و داليل مناسب بودن كار 
انجام شــده براى تحقق اهداف آنان را به خوبى تبيين 
كنيد. در غير ايــن صورت تمــام تالش هايتان بيهوده 
خواهــد بود. اگر تعامل موثر پايه و اســاس موفقيت هر 
پروژه اى در نظر گرفته شود، به منظور كسب اطمينان از 

تحقق آن چه اقداماتى را انجام مى دهيد؟

      انتظارات
تعامــل بــا هرگونه مشــترى كه فاقــد ديدگاهى 
روشن نســبت به نتيجه كار، فرآيندها، بازه زمانى، نوع 
مسووليت ها است، مانند شيرجه در حوضچه اى با عمق 
نامشخص است. عالوه بر اين شما بايد قادر باشيد ميزان 
دانش مشترى و مسووليت هاى آنان را تعيين كنيد. براى 

تعامل با مشترى؛ عاملى تعيين كننده در موفقيت پروژه

مترجم: فريبا وليزاده
مولف: آلن پوآرو

تعامل با هرگونه مشترى كه فاقد 
ديدگاهى روشن نسبت به نتيجه كار، 

فرآيندها، بازه زمانى، نوع مسووليت ها است، 
مانند شيرجه در حوضچه اى با عمق نامشخص 

است.
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شوند، تعيين كنيد. به اين ترتيب، همه امور را تحت كنترل خود خواهيد داشت 
و اگر خطايى ديده شود در كوتاه ترين زمان ممكن قابل حل خواهد بود.

      تعيين مرزها
اگر پروژه اى مستلزم تعامالت زياد است، زمان مناسب مالقات را به مشترى 
اعالم كنيد. به اين منظور ســاعات كارى شــما بايد بين 10 صبح تا پنج عصر و 
از دوشــنبه تا پنج شنبه تنظيم شده باشد. اگر ايميلى خارج از زمان تعيين شده 
ارسال كنيد يا به تماس هاى تلفنى مشتريان پاسخ دهيد، اين عمل نشانگر عدم 
رعايت مرزهاى ارتباطى خواهد بود و به مشترى هم اجازه خواهيد داد اين مرزها 

را در هم شكند.

      بازگويى اهداف و خواسته مشترى به زبان خود
وقتى يك مشترى از شما چيزى مى خواهد كه در محدوده پروژه قرار دارد، 
ســعى كنيد خواسته او را به صورت شــفاف و به زبان خود بازگو كنيد. اين به 
مشــترى فرصت مى دهد تا مطمئن شود آنچه كه شما فهميده ايد با خواسته او 
تطابق كامل دارد. اين امر از ســوءتفاهم احتمالى پيشگيرى مى كند و همچنين 

از درخواست هاى نامتناسب جلوگيرى به عمل مى آورد.

      به زبان تخصصى سخن بگوييد
وقتى مشترى از شما درخواستى دارد كه به يقين مى دانيد در تحقق اهداف 
آنان كارســاز نيســت، آنان را آگاه كنيد. در واقع مشــترى به تخصص شما بها 

مى دهد و ارائه نظرات تخصصى براى آنان اهميت فراوان دارد.

      گوش فرا دهيد
شــايد نتوانيد تصور كنيد كه گوش دادن به نظرات مشترى تا چه اندازه در 
ارتقاى كيفيت كار شــما تاثيرگذار است. ســعى كنيد خيلى خوب به گفته هاى 
آنهــا گوش كنيد، زيرا ممكن اســت آنها زبان موردنياز براى توصيف مناســب 
موضوع را نداشته باشند. به ياد داشته باشيد كه حتى در سايه تعامالت گسترده 
نيز نمى توان واكنش هاى مناســب از مشــترى دريافت كرد. در اين صورت بايد 
بدانيد كه در صورتى كه مشترى شما سررشته اى از موضوعات تخصصى نداشته 

باشد، شما موظف به رعايت اصول مدنى 
ارتباطــات و ارائه هرگونــه كمكى به آنها 
هستيد. اغلب اوقات عدم توانايى مشترى 

در انتقال كالم و هدف اصلى به دو دليل عمده است:
1. وجود يك مشكل شخصى كه حتى شما هم قادر 

به حل آن نيستيد
2. اضطراب، ســردرگمى، مشــغله فــراوان و عدم 

آگاهى نسبت به نيازهايشان

در اين صورت بهترين كار پيشــنهاد كمك به آنان 
است كه البته بايد در قالب توضيح مجدد يا ارائه نمونه 
كارهاى انجام شــده براى مشتريان ديگر صورت بگيرد. 
در حقيقت برقرارى ارتباطات مناســب از آغاز تا پايان 
پــروژه مهم ترين عامل در اطمينــان از موفقيت و لذت 
بخــش بودن پروژه خواهــد بود. كارى كه شــما براى 
مشترى انجام مى دهيد مهم است، اما نوع تعامل شما با 

آنها هم به همان اندازه از اهميت برخوردار است.

وقتى يك مشترى از شما چيزى 
مى خواهد كه در محدوده پروژه قرار دارد، 

سعى كنيد خواسته او را به صورت شفاف 
و به زبان خود بازگو كنيد. اين به مشترى 

فرصت مى دهد تا مطمئن شود آنچه كه شما 
فهميده ايد با خواسته او تطابق كامل دارد.
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دسترسى به محتوا، درحال حركت، نكته مهم تكنولوژى موبايل است. 

ـ امكان اقدام فورى وجود دارد: معموال مخاطب مى تواند به سرعت پيام شما 
را دريافت كند و امكان اقدام سريع نيز وجود دارد. شخص مى تواند با ديدن يك 

پيام بالفاصله وارد وب سايت شما شود و اقدامى انجام دهد.

      در بهره گيرى از موبايل بايد به نكات زير توجه داشت:
1. استفاده از تكنولوژى موبايل نيازمند زيرساخت هاى اوليه است. بنابراين 

ضمن تامين سخت افزارها نيازمند هزينه هاى قابل توجهى مى باشد.
2. اســتفاده از روابط عمومى موبايل براى روابط عمومى هايى كه مخاطبان 

آنها را جوانان و ميان ساالن تشكيل مى دهند توصيه مى شود.
3. اجراى اكثر برنامه هاى موبايل نيازمند گوشى هاى هوشمند است. بنابراين 

مخاطبان شما بايستى جزو گروه مرفه جامعه باشند.
4. روابط عمومى موبايل بخشــى از حوزه سئو پى آر مى باشد. بدين جهت در 
صورتى كه مى خواهيد مخاطبان شــما از وبسايت استفاده كنند بايد در طراحى 
آن از ورژن موبايــل نيز اســتفاده كنيد. اين كار به اعتبار شــما در موتورهاى 
جســتجو كمك مى كند و باعث افزايش بازديد ســايت شما از طريق موتورهاى 

جستجو مى شود.
5. محتــواى متنى روابط عمومى موبايل بايد در كمترين اندازه ممكن توليد 
شــود. همچنين در مورد تصاويــر و فيلم ها نيز بايد حتى االمــكان از تصاوير و 

كليپ هاى كم حجم استفاده شود.
6. در ارسال متون بايد مخاطبان به دقت طبقه بندى شوند و براى هر گروه 

پيام مربوط ارسال شود.

بهره گيرى از قابليت هاى تكنولوژى موبايل براى مقاصد فعاليت هاى روابط عمومى با توجه به فراگيرى روز افزون 
آن در حوزه اى به نام روابط عمومى موبايل تعريف مى شود. 

بهره گيرى از قابليــت هاى تكنولوژى موبايل براى 
مقاصــد فعاليت هاى روابط عمومى با توجه به فراگيرى 
روز افــزون آن در حوزه اى به نام روابط عمومى موبايل 
تعريف مى شــود. اين بهره گيرى در شش زمينه ممكن 

است:
1. اس ام اس
2. ام ام اس
3. نرم افزار
4. وب سايت
5. بلوتوث

6. جى پى اس

روابــط عمومى با بهره گيــرى از اين چهار ابزار كه 
در موبايل قابل اســتفاده هســتند مــى تواند از روش 
هايى نظير: اطالع رسانى، برگزارى مسابقه و نظرسنجى 
برنامه هاى خود را اجرا كنند. بايد دانست كه تكنولوژى 
موبايل با توجه به ضريب نفوذ باالى آن اثربخشى بسيار 
بيشترى نسبت به ساير وسايل ارتباطى دارد. استفاده از 

روابط عمومى موبايل به چند دليل انجام مى گيرد:

ـ موبايل وسيله اى شخصى است: مردم اغلب به طور 
اشــتراكى از تلويزيون و كامپيوتر استفاده مى كنند،  اما 
به ندرت موبايل شــان را با شــخص ديگرى به اشتراك 

مى گذارند.

ـ امكان ارتباط با چند روش وجود دارد: گوشى هاى 
موبايل امــكان ارتباط با صدا يا متن را ممكن مى كنند. 
عــالوه بر آن، مى توانيد ويدئوها و تصاويرى ايجاد كنيد، 
ارسال كرده يا دريافت كنيد و همچنين صدا ضبط كنيد 

يا حتى كاغذى را اسكن كنيد.

ـ موبايل رســانه اى سيار است و هميشه به مخاطب 
دسترســى داريــد: كامپيوترهاى شــخصى و تلويزيون 
براى دسترسى به افراد درحال حركت مناسب نيستند. 

استاندارد سازى روابط عمومى موبايل
نويسنده: عادل ميرشاهى
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      3. چاپ نشانى وب روى كارت ويزيت، 
بروشورها و سربرگ ها

اينكه افرادى بدون اســتفاده از موتورهاى جستجو 
وارد سايت شما شــوند يك امتياز براى سايت به شمار 
مــى رود بنابراين نبايد فرصت هاى موجود براى چاپ نام 
سايت بر روى سربرگ ها و ساير متريال ها را از دست داد.

      4. ثبت نام در موتورهاى جستجوى گوگل و 
ياهو

ايــن كار را به راحتى مى توانيد انجام دهيد. عبارت
«Submit a site in Google» را جســتجو كنيد و 

اين كار را انجام دهيد.

      5. ارائه نشانى سايت در آگهى ها و تيزرهاى 
تلويزيونى مربوطه

مخاطبان رســانه هاى تصويرى عمدتا به اينترنت 
دسترســى دارند و مى توانند براى اطالعات بيشــتر به 
صفحه شــما بيايند. اما به خاطر داشته باشيد كه حتما 

براى ورود آنها به صفحه خود چيزى داشته باشيد.

      6. اتصال به ساير سايتها و طراحى لينك براى 
اينكه نشانى در سايت ديگرى قابل رؤيت باشد.

يكى از مهمتريــن مهارت هاى روابط عمومى براى 
برقرار كردن ارتباط با ســاير ســايت ها و تارنماها براى 
دريافت لينك اســت. لينك از محتواى قوى و ارتباطات 
خوب نشــات مى گيرد و اين ها چيزهايى هســتند كه 

روابط عمومى مسئوليت زيادى در قبالشان دارد.
در نهايت اين اقدامات يــا يكى از آنها را بايد بطور 
دائــم در يك مدت زمان خاصى مثًال يك ماه تكرار كرد 
و در عين حال مطالب ســايت را زنده و Update نگه 

داشت.

پس از اينكه مطمئن شديد با تمام مراحل كار آشنايى كافى داريد و از طراحى سايت خود راضى هستيد بايد با تبليغ 
و اطالع رسانى صحيح آن را به همگان بشناسانيد. در اين نوشتار به نحوه ورود به اين بحث در حوزه روابط عمومى 

اينترنتى مى پردازيم.

در واقــع تمام كارهاى ما در اينترنت براى ديده شــدن اســت. وقتى مى 
خواهيم در اينترنت ديده شويم احتماال بدين معناست كه احساس كرده ايم كه 
از طريق بقيه كانال هاى ارتباطى به خوبى ديده نمى شويم و لذا مى خواهيم در 
اينترنت ديده شويم. نكته ديگره اينكه در بقيه كانال ها كامل ديده نمى شويم و 
مى خواهيم در جايى قرار گيريم كه بتوانيم بيشتر از ساير مكان ها اطالع رسانى 

كنيم و از انوع مختلف ابزارها براى اطالع رسانى خود استفاده كنيم.
بديــن منظور بايــد يك ســرى فعاليت ها را براى اطالع رســانى ســايت 
روابط عمومى انجام دهيم اما پيش از آن بايد مطمئن باشيم كه اوال سايت را به 
خوبى بارگزارى كرده ايم و تمام باگ هاى آن را گرفته ايم. وقتى از اين مســاله 

مطمئن شديم مى توانيم كارمان را شروع كنيم. بدين ترتيب عمل مى كنيم:

      1. مكاتبه با كليه مشتريان و تأمين كنندگان جرايد
اينكه شــما بتوانيــد از طريــف ايميل يا پســت براى تمام مشــتريان و 
تامين كنندگان مطبوعات معرفى جامع و كوتاهى از ســايت خود ارائه دهيد به 
ديده شدن شما بســيار كمك مى كند. توصيه مى كنيم كه در اين خصوص از 

اينفوگرافيك استفاده كنيد.

      2. ارائه خبر راه اندازى سايت به رسانه هاى جمعى
خبر خود را مى توانيد براى تمام جرايد و نشــريات مرتبط ارســال كنيد و اگر 
دربرگيرى فعاليت شما زياد است نشريات سراسرى نيز پذيراى معرفى شما مى باشند. 

چگونه سايت مان را معرفى كنيم؟
نويسنده: استيون ام براگ
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يافته است. دريافت، ثبت و ارسال اطالعاِت به روز و لحظه اى براى استفاده، تحليل 
و بهبود محصوالت و خدمات و البته در نهايت براى اســتفاده ى مصرف كنندگان 
انجام مى گيرد! ورزشــكارى كه در طول يك برنامه ى تمرينى حركات فيزيكى و 
تغييرات داخلى بدنش مورد مطالعه قرار مى گيرد؛ شــامپانزه اى كه سوژه ى يك 
تحقيق علمى اســت و يا قفسه ى مخصوص كنسروهاى ماهى در يك خوار و بار 
فروشــى يا باك بنزين  هوشمند يك خودروى ســوارى كه خالى شدن خود را 
گزارش مى دهند! اين ها همگى با استفاده از فناورى اينترنت اشياء قادر خواهند 
بود اطالعــات الزم را به صورت لحظه اى به هر پايــگاه داده اى كه بدان متصل 
شده باشــند، در هر نقطه اى از دنيا ارسال كنند. اين به معناى دسترسى كامل 
به مخاطب اســت. يعنى با ورود اينترنت اشــياء يكى از مهمترين مسائل روابط 
عمومى ها براى هميشه حل مى شود و آن اثرسنجى فعاليت روابط عمومى است. 
فرآيند ارســال داده ها در فناورى اينترنت اشــياء نيازى به تعامل «انسان با 
انســان» يا «انسان با رايانه» نخواهد داشــت و داده ها به صورت اتوماتيك و بر 
اســاس تنظيمات انجام شده و در زمان هاى مشــخص (معموالً به صورت دائم و 

لحظه اى) ارسال مى گردند. 
با اين  كه فعاليت در حوزه ى فناورى اينترنت اشياء از اوايل دهه 90 ميالدى 
آغاز شــد، اما اصطالح «اينترنت اشــياء» را كوين اشــتون در سال 1999 ارائه 
كرد. جالب است بدانيد يكى از توســعه دهندگان فناورى اينترنت اشياء محقق 
و پژوهشــگرى ايرانى به نام رضا راجى است. آقاى راجى يك كارآفرين سريالى، 
مشــاور شــركت هاى نام دار و دانش آموخته ى مهندســى الكترونيك است و در 

منطقه ى خليج سان فرانسيسكوى اياالت متحده سكونت دارد.
فناورى اينترنت اشيا نقش بسيار مهمى در دنياى كارآفرينان بازى مى كند. 
كسب و كارهاى متعددى بر محور اين فناورى راه اندازى شده اند، در حالى كه اين 
مفهوم و اين فناورى در ابتداى راه خود قرار دارد و هر روز بيش از پيش تغييرات 
و تحوالت جديدى در آن رخ مى دهد. استفاده از اين فناورى براى كارآفرينان و 
محققين خالق ايرانى يك فرصت گران بها به شمار مى رود كه مى تواند به بهبود 

فضاى كسب و كار و اشتغال زايى در كشور كمك شايانى بكند.
با بهره گيرى از اينترنت اشــياء در ســال هاى آينده امــكان كنترل تمام 
ابزارهــاى متصل به اين اينترنــت و پيگيرى هايى فراهم مى شــود كه نه تنها 
روابط عمومى بلكه بخش هاى ارتباط با مشــتريان، فــروش و ... را تحت تاثير 

قرار مى دهد.

خالصه  صورت  به  است.  ارتباطات  و  فناورى  دنياى  در  جديد  مفهومى   Internet of Things  (IoT)  اشياء اينترنِت 
از  داده  ارسال  قابليت  اشياء)  يا  و  حيوان  موجودى (انسان،  هر  براى  آن  در  كه  است  مدرنى  فناورى  اشياء»  «اينترنت 

طريق شبكه هاى ارتباطى، اعم از اينترنت يا اينترانت، فراهم مى گردد.  

به نظر مى رســد كه اين فناورى تغييرات زيادى در 
ســاخت روابط عمومى هاى آينده بازى كند. براى اينكه 
بتوانيم در اين زمينه گمانه زنى كنيم، ابتدا بايد اينترنت 

اشياء را بهتر بشناسيم.

      اينترنت اشياء چگونه كار مى كند؟
فرآيند ارسال داده ها در فناورى اينترنت اشياء بدين 
ترتيب است كه به سوژه ى مورد نظر يك شناسه ى يكتا و 
يك پروتكل اينترنتى (IP) تعلق مى گيرد كه داده هاى الزم 
را براى پايگاه داده  ى مربوطه ارسال مى كند. داده هايى كه 
توســط ابزارهاى مختلف از قبيل گوشى هاى تلفن همراه 
و انواع رايانه ها و تبلت ها قابل مشــاهده خواهند بود. اين 
بدين معناست كه هر شخص، حيوان يا شى با يك شماره 
يكتا به اينترنت وصل مى شــود و بدين وســيله شما مى 

توانيد افراد را شناسايى كنيد.

      چرا اينترنت اشياء؟!
روزگارى جورج اورول نوشت آن كه گذشته را كنترل 
مى كنــد، آينده را كنتــرل خواهد كرد. دنيــاى مدرن و 
فناورى ارتباطات نشان داده است كه در دنياى كسب و كار 
«آن هايى كه به داده ها و اطالعات بيشتر و بهترى دسترسى 
دارند آينده را كنترل خواهند كرد»؛ داشــتن اطالعات در 
دنياى جديد حكم سقوط سيب در روزگار نيوتون را دارد! 
اطالعات به روز و مفيد آن گاه كه در زمان مناسب در اختيار 
اهل فــن قرار گيرد، منجر به توليد محصوالت و خدماتى 
مى شود كه زندگى بشــر را هر روز بيش از پيش آسان و 
آسوده مى كند؛ آســان و آسوده، با همه ى پيچيدگى ها و 
مصائب جهان امروز. اين به معناى كنترل بيشترى است 
كه روابط عمومى ها مى توانند داشــته باشند و پيوستگى 

ارتباط با مخاطب و اشياء او تشديد مى كند.
فناورى اينترنت اشــياء نيز با همين فلسفه توسعه 

اينترنت اشياء، فناورى جديدى در خدمت روابط عمومى
نويسنده: آنوريا ناوى
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برخوردار باشد و به معنى واقعى كلمه اطالعات در اختيار مخاطب قرار دهد. نكته بعدى 
اين اســت كه شما بايد زمان بندى اطالع رسانى يا تبليغات خود را نيز مشخص كنيد. 
گاهى اوقات اطالع رسانى هاى هر روزه مخاطب را اذيت مى كند و اين موضوع به ضرر 

كسب و كار شما نيز است.
      روز چهارم: معرفى مختصر و جامعى از كسب و كار خود ارائه كنيد

اصوالً روزنامه نگارها و اهالى رســانه از كسانى كه به زبان آنها صحبت مى كنند، 
خوششان مى آيد. شــما بايد از اين مزيت استفاده كنيد و معرفى يك صفحه اى از 
كســب و كار خود به آنها بدهيد؛ معرفى كه شامل چند اصل مهم روزنامه نگارى از 
جمله كيستى، چرايى، كجايى، چيستى و زمان مربوط به خبر كسب و كار شما باشد. 
چنين خبرى مى تواند شما را به درون فضاى رسانه اى آنها وارد كند و به همين سبب 
موجب ارتقاء سطح كمپين تبليغاتى و روابط عمومى شما بشود. اطالعات اضافى مثل 
پيشــينه كارتان يا نقل قولى مشهور و يا شعارتان و همچنين افتخاراتى كه كسب 
كرديــد، مى تواند در اين رزومه قرار گيرد. ســعى كنيد از پرحرفى در معرفى خود 

خوددارى كنيد. ضمناً الزم نيست هر جزئياتى را در اين معرفى بياوريد.
      روز پنجم: معرفى كسب و كار خود را به كسانى كه در روز اول شناسايى كرده ايد ارسال نمائيد.

با پيشرفت ارتباطات، ديگر كسى معرفى كسب وكار خود را با پست معمولى 
به در خانه ها يا رســانه ها نمى رســاند. اين كار را مى توان با ايميل انجام داد؛ هر 
چند با فكس هم مى شود اما بســيارى از سردبيران و مديران تورهاى تبليغاتى 
اين روش را نمى پســندند. سعى كنيد تصاويرى از كســب و كارتان را چاشنى 
گزارش خود بكنيد. اما نكته مهم شناســايى اهالى رسانه اعم از تهيه كنندگان، 

مديران تبليغاتى و روابط عمومى و سردبيران در اسرع وقت است.
      روز ششم: معرفى گزيده كسب و كار براى عموم

انتشــار معرفى يك كسب و كار براى اهالى رسانه بدان معنى نيست كه آن 
را براى عموم منتشر نكنيد. شما مى توانيد اين معرفى ها را در وب سايت خود نيز 
قرار دهيد. شما مى توانيد آنها را براى مردم عادى هم به طور انبوه ايميل كنيد؛ 
حتى مى توانيد آنها را به صورت دســتى به مردم بدهيد. اينجاست كه مى توانيد 
از قوه خالقه خود اســتفاده كنيد و به دنبال راه حل هاى نوآورانه براى رســاندن 

تبليغات خود به دست مردم باشيد.
      روز هفتم: به ايجاد ارتباط هميشگى با اهالى رسانه ادامه دهيد

تاكيد بر ارتباط دائم با رســانه ها هيچ گاه ضرر ندارد. شــما بايد تا مى توانيد با 
خبرنگاران، مديران خبرى، سردبيران و تهيه كنندگان و عموماً رسانه ها ارتباط برقرار 
نماييد. اين موضوع احتمال ديده شدن كسب و كار شما توسط مردم را بيشتر مى كند.

 در پايان به ياد داشــته باشيد همه چيز در تبليغات، پول نيست. بايد براى 
شناساندن كسب و كار خود به رسانه ها و مردم وقت و انرژى بگذاريد.

كسانى هستند كه مى خواهند براى كسب و كارشان تبليغات كنند يا كمپين روابط عمومى براى برند يا شركت شان 
مناسب  استراتژى  يك  ايجاد  راهكار  نوشتار  اين  كرد.  شروع  بايد  كجا  از  را  مهم  كار  اين  نمى دانند  اما  نمايند؛  برپا 

روابط عمومى را در هفت روز به شما آموزش مى دهد.

      روز اول : بستر تبليغاتى خود را معين كنيد
در روز اول تالش كنيد همه ناشــران و رســانه هايى 
كه در مجموعه اهداف شــما قرار دارند، شناســايى كنيد. 
نشريات نمونه هاى خوبى هستند؛ بخصوص هفته نامه ها، 
خبرنامه هاى اتاق ها يا مجامع بازرگانى و نشريات اقتصادى 
محلى از اين دست هستند. سعى كنيد از نشريات ملى(در 
سطح كشور) پرهيز كنيد مگر اين كه كاالى شما در سطح 
ملى حرفى براى گفتن دارد يا اين كه رابطه يا آشــنايى با 
اين گونه نشريات داشته باشيد. دومين بستر براى تبليغات 
شــما راديو و تلويزيون ها هستند. در اين مورد هم ابتدا به 
رسانه هاى ديدارى و شــنيدارى در سطح محل و منطقه 
خــود فكر كنيد. راديوهــاى FM و AM و حتى راديو و 

تلويزيون هاى دانشجويى دراين زمره قرار مى گيرند.

          روز دوم: گنجينه اطالعاتى و تماس خود را به روز نگه داريد
از همان روز اول سعى كنيد براى خودتان يك گنجينه 
اطالعاتى از شماره هاى تماس و پست هاى الكترونيك درست 
كنيد. نحوه و امكان برقرارى ارتباط با ناشران، خبرنگاران و 
خبرگزارى ها را حتماً در جايى حفظ كنيد. در جلوى هر كدام 
از شماره تماس ها، ميزان كارآمدى و اين كه اين شخص در 
زمينه كارى شما چه كمكى مى تواند بكند را نيز يادداشت 
كنيد. اين به شــما كمك مى نمايد با خواندن يك خالصه، 
سريعاً شخص موردنظر خود را پيدا كنيد. هيچ گاه اخبار خود 
را به ايميل همه افراد يك نشريه نفرستيد بلكه با شناسايى 
فرد مورد نظر كه وظيفه سردبيرى يا اداره بخش اقتصادى را 
برعهده دارد، اخبار را انحصاراً براى او بفرستيد. همين كار را 
براى تهيه كنندگان و گزارشگران و حتى سردبيران بخش هاى 

اقتصادى و خبرى راديو و تلويزيون ها هم انجام دهيد.

      روز سوم: تصميم بگيريد از كدام روش 
اطالع رسانى استفاده خواهيد كرد

شما در اين روز مى بايست استراتژى اطالع رسانى خود را 
تدوين كنيد. آيا از اطالعيه استفاده مى كنيد؟ از نظرسنجى؟ 
از انتشــار يافته جديد؟ يا از اطالع رسانى در نشريه محلى؟ 
هركــدام از ايــن راه ها را كه انتخاب مى كنيــد، نوع خبر و 
اطالع رسانى شما بايد به قدر كافى از ارزش و اهميت خبرى 

چگونه در هفت روز يك استراتژى روابط عمومى ايجاد كنيم؟
مترجم: مريم ميرعبدالحقنويسنده: ال التن اسليگر
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ســهامداران، سياســتمداران، رســانه ها، خانواده ها، حتى بازاريابان و در 
فشار. گروه هاى  با  شايد  نهايت 

كنند؟ استفاده  شما  خدمات  از  بايد  مردم        چرا 
زبان حرفه اى شــما براى راضى كردن مخاطب يا مشــترى چيســت؟ 
چــرا بايد مشــترى محصول شــما را انتخاب كند؟ چرا از ميــان اين همه 
فروشــنده كه در يك جنگ با هم رقابت مى كنند، مى بايست شما را انتخاب 
نمايد؟ چرا شــما بهتريد يا با آنها فرق مى كنيد؟ شــما در يك اســتراتژى 
روابط عمومى مى بايســت همه ى مزيت ها و برترى هاى خود را بازگو كنيد؛ 
اين كه ســريع تريد، خالق تريد، از اســتاندارد باالتــرى برخورداريد، دانش 
بيشــترى داريد، از متخصصان برترى اســتفاده مى كنيد يا اين كه مخاطب 
و گونه ى خاص آن ـ مانند جوانان، ســالمندان يا ديگر اقشــار ـ را به خوبى 
مى شناســيد. همه  اين ها مى توانند در نوشــتن يك اســتراتژى كلى براى 

برنامه  روابط عمومى شــما كمك كنند.
شــما در برنامــه ى روابط عمومى خود چــه مى خواهيد بگوييد؟ شــما 
مى بايست در تعريف شــاخصه هاى عملكردى سازمان خود يا ماموريت هاى 
آن نهايتاً مى بايســت 4 تا 6 نقطه كليــدى را بازگو كنيد. اين نقاط كليدى 
در حقيقت تفاوت كمپين شــما با ديگران است. شــما مى توانيد در مسايل 
ريزتر نكات ديگرى را اضافه كنيد اما ســعى كنيد در تعريف كلى اهدافتان 

از ايــن تعداد نقطه كليدى فراتر نرويد.

ديگران  آنچه  و  مى گوييد  آنچه  مى كنيد؛  شما  كه  كارى  نتيجه ى  يعنى  روابط عمومى  اعتبار؛  يعنى  روابط عمومى 
مى گويند، همه چيِز روابط عمومى است. شعار اصلى انستيتو روابط عمومى نيز همين است.

شــده  برنامه ريــزى  روابط عمومــِى  يــك 
نوشــتار،  اين  اصلى  هدف  آنهاســت.  تأثيرگذارتريِن 
آمــوزش يك اســتراتژى مفيد و كلى براى كســانى 
اســت كه به روابط عمومــى عالقه مند هســتند؛ به 
همين خاطر بــراى بنگاه هاى تجــارى و موضوع به 
دســت آوردن ســود از روابط عمومــى نمى پردازند. 
اين نوشــتار مى تواند به شــما كمك كند تا با تدوين 
يك خط كلى براى روابط عمومى به پيشــبرد اهداف 
شما در ارائه ى خدمات، پيشــرفت كارى، اداره  يك 
كمپين، ايجاد مشوق هاى تازه و در نهايت ايجاد يك 
برنامه ى منســجم براى اقدامات آينده تان با استفاده 

از تكنيك هــاى روابط عمومى كمك نماييد.
 

اهــداف و واقعيات: اهــداف واقع بينانه را در 
اســتراتژى و كمپيــن خود براى روابــط عمومى در 
نظــر بگيريد، وقتــى يك يا چند هدف مشــخص و 
واقع بينانه را براى خود ترســيم كرديد، رســيدن به 
آنها بهتر و ســاده تر خواهد بود؛ شما از دريچه ى اين 
اهــداف مى توانيد موفقيــت را ارزيابى كنيد و ميزان 
آن را بســنجيد. به ياد داشته باشيد اهداف مورد نظر 
شــما بايد درست در راســتاى اهداف و اولويت هاى 
سازمان تان باشــد و همچنين با عملياتى كه در نظر 

باشد. داشته  همخوانى  داريد، 

كنيد؟ صحبت  كسانى  چه  با  بايد        شما 
هميشــه بايد در ذهن داشته باشيد كه شما در 
موضــوع مربوط به روابط عمومى بــا مخاطب طرف 
هســتيد؛ يعنــى باالخره ايــن افراد هســتند كه از 
خدمت شــما بهره مند مى شــوند يا تحــت تاثير آن 
قــرار مى گيرند. يك تيــم روابط عمومى با صاحبان 
شــركت ها و و بنيانگــذاران آنهــا طرف اســت، يا 

برنامه نويسى در روابط عمومى، چگونه و چرا؟ 
نويسنده: هلن اشلى

مترجم: فاطمه ايل شاهى
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به عنوان مثال ســه نكتــه ى زير درباره تشــريح فعاليت هاى يك بنياد 
خيريه در لندن درباره  كودكان اســت؛ توجه كنيد:

ـ بنيــاد Parents for Children يا والدين براى كودكان تنها بنياد 
خيريه درلندن اســت كه به كودكان ناتوان جســمى و معلول خدمات ارايه 

مى كند.
ـ اينجا در لندن كه يكى از ثروتمندترين شــهرهاى جهان اســت، يك 
كودك از هر پنج كودك (در خود شــهر لندن) و يك كودك از هر شــش 

كــودك (درحومه لندن) در فقر زندگى مى كنند.
ـ هم اكنون7000 كودك در انگليس زندگى مى كنند كه به ســندروم 
مادرزادى الكل مبتال هســتند؛ يعنى مــادران آنها در هنگام باردارى، الكل 

مصــرف و آنها را نيز الكلى كرده اند.

كنيد نگاه  خود  سهامداران  چشمان        به 
يكــى از بهتريــن راه هــاى اطــالع از موفقيــت يا شكســت يك تيم 
روابط عمومى، نگاه كردن در چشــمان مخاطبان يا سهامداران يا به عبارتى 
كســب بازخورد از آنان اســت. به همين منظور هر از چندى بروشــورهاى 
نظرســنجى تهيــه كنيد و آنها را ميــان مخاطبان خود پخــش نماييد و با 
دريافت آنها اســتراتژى روابط عمومى خود را مورد بازنگرى قرار دهيد. شما 
با اين نظرســنجى ها مى توانيد فهم خود از خواسته هاى آنان را بيشتر كنيد 

و با آنهــا بهتر ارتباط برقرار نماييد.

مى كنيد؟ استفاده  ارتباطاتى  ابزار  چه  از  اكنون        هم 
آيا هم اكنون از پيام درســت و البته رســانه ى درست براى ابالغ هدف 
خود اســتفاده مى كنيد؟ آيا با اســتفاده از امكانات اطالع رسانى به ديگران 
اجازه مى دهيد از اهداف و همچنين از موفقيت هاى شــما باخبر شوند؟ آيا 
در كنفرانس ها و نشســت هاى جمعى از اهداف خود ســخن مى گوييد؟ و از 
همــه مهمتر اين كه آيا از رســانه هاى جديد مانند شــبكه هاى اجتماعى و 

مى گيريد؟ بهره  اطالع رسانى  براى  وب سايت ها 
شــما با اســتفاده از اطالعات باال ديگر قادر خواهيد بود، يك نقشــه ى 
راه روابط عمومى تهيه نماييد. يك نما و ِشــماى كلى از سازمان يا شركتى 
تهيــه نماييد كه برايــش كار مى كنيد، اهداف كمپين روابط عمومى خود را 
مشــخص كنيد و واقعيات را كنار آن بگذاريد، پيام خود را ايجاد و مخاطب 
را شناســايى كنيد و در نهايت استراتژى روابط عمومى خود را نيز مشخص 

ييد. نما
شناســايى ايــن موارد مى توانند به شــما كمك كنند تا با شــناخت از 
اصــول روابط عمومــى در كنار فعاليت هــاى بازاريابى و البته مشــاهده ى 

ظرفيت هاى بودجه اى و منابع به اهداف خود دســت يابيد.
دربــاره ى نحوه ى برقرارى ارتبــاط خود فكر كنيد. بــا همه ى افراد از 
قشــرهاى مختلف با زبان خودشــان حــرف بزنيد. اين يك مهارت اســت 
كــه بتوانيد بــا افراد كم ســواد با زبان خود و بــا يك تحصيلكــرده نيز با 

ســياق خودش صحبت كنيد. اين كه 
بــا كلمــات پرحجم و ســنگين همه ى 
اشــخاص را هــدف بگيــرد و آنها هم 

نفهمند، شــما چه مى گوييد، اصًال هنر نيست!
اگــر مى خواهيــد روى جوان هــا كار كنيــد به 
شــبكه هاى اجتماعى فكــر كنيد، ارتبــاط چهره به 
چهره و حتى اســتفاده از فن آورى پيامك هاى انبوه 

نيز مى تواند در اين مورد راهگشــا باشد.

منابع و        بودجه 
بــراى شــروع و ادامــه ى كار چــه چيــزى در 
داريد؟  روزنامه  داريد؟  وب ســايت  داريد؟  دست تان 
مى توانيــد همايــش برگزار كنيد؟ گــزارش عملكرد 

داريد؟ اختيار  در  ساليانه 
شــما براى كار محكم و اصولــى روابط عمومى 
بــه نيروى انســانى هم نيــاز داريــد. متخصصان و 
كارمندان حرفه اى روابط عمومى بهترين منابع شــما 

بود. خواهند 
چه قدر بودجه داريد؟ مى توانيد كمپين درســت 
كنيــد و ناهــار هم بدهيــد؟ پول داريــد تصاوير و 
فيلم هاى خوب بســازيد و از تلويزيــون پخش كنيد 
يــا در شــبكه هاى اجتماعــى تبليغ كنيــد؟ قادريد 

نمايشــگاه بزنيد يا فروشگاه الكترونيك بسازيد؟

      ارزيابى
اگر دربــاره  كارى كه قصد انجــام آن را داريد، 
قــدرت ارزيابــى عملكرد و نتايج نداشــته باشــيد، 
هيــچ گاه در انجــام آن موفق نخواهيد شــد. شــما 
بايد قبل از شــروع كار يك چشــم انداز از نتيجه ى 
كار داشته باشــيد. شــما حتماً بايد از مكانيزم هاى 
ارزيابى و ارزشيابى استفاده كنيد و مطمئن شويد از 
اصول علمى و پايــه اى در كار روابط عمومى پيروى 
مى كنيد. بهترين راه شناســايى اهداف مشخص براى 
كار و ســپس تخصيص بودجه براى آن است. به ياد 
داشــته باشــيد اگر كارى را انجام داديــد و دلتان 
خواســت دوباره برگرديد و با افتخار به آن نگاه كنيد 
و نيز دوســت داشته باشيد دوباره آن را انجام دهيد، 

آن وقت است كه موفق شده ايد.
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دهيد. انجام 

3. مخاطب
يك كمپين تنها زمانى موفق خواهد شــد كه چيزهاى خوبى دريافت كند و 
اينكه تنها در صورتى مى توان اين كار را انجام داد كه جمعيت شناسى مخاطبان 
و روندهاى گفتگو پيش از ارائه كمپين ارزيابى و مطالعه شــده باشند تا بتوانيد 

تعيين كنيد كه آيا پتانسيل براى ارزش افزوده وجود دارد يا نه.

4. طول عمر كمپين
خوب اســت كه فكر كنيد كه كمپين شــما يك طول عمر دارد و فراتر از 
فعاليت هاى فورى مى رود. وقتى برنامه شما و استراتژى كمپين ساخته مى شود، 
به راه هايى فكر كنيد كه ارائه خود را خاطره انگيز كنيد. همچنين به گســترش 

ايده هاى مرتبط از طريق تاكتيك هاى پايدار اقدام نماييد.

بــا بهره گيرى از ايــن عناصر كليدى مى توانيد كمپين خــود را به گونه اى 
ســازماندهى كنيد كه مخاطبان شــما از برقرارى ارتباط با شــما لذت ببرند و 
محتــواى شــما را بارها به اشــتراك بگذارند. در كنار اين موارد سياســت هاى 

محتوايى نيز مى تواند به شما كمك كند.

ارتباط گرانى كه كمپين هاى موفق رسانه اجتماعى را طراحى مى كنند الزاما با خوش شانسى روبرو نمى شوند. 
خوب، ممكن است آنها كمى بيشتر از ديگران خوش شانس باشند. اما ارتباط گرانى كه هوشمندانه كمپين هايى را 

طراحى مى كنند كه در شبكه هاى اجتماعى طنين انداز مى شوند تحقيقات زياد و برنامه ريزى استراتژيك خوبى را پيش 
از ارائه، انجام داده اند.

الكساندر كريش، مدير ارشد شيوه هاى ديجيتال در 
فين پارتنرز و ســخنگوى منتخب كنفرانس رسانه هاى 
اجتماعــى پــى آر نيــوز در نيويــورك، چهــار عنصر 
كليدى را با ما در ميان گذاشــتند كه به ارتباطگران يا 
روابط عمومى ها كمك مى كند كه بتوانند كمپين رسانه 

اجتماعى خود را به خوبى طراحى كنند.

1. به موقع بودن
در جهــان رســانه هاى اجتماعى، بســيار ســخت 
مى تــوان پيش بينى كرد كه دقيقــا يك برند چه زمانى 
ممكن است تصميم بگيرد كه روز خودش را اعالم كند، 
يا اينكه چه زمانى يك شــخصيت مشهور ممكن است 
كارى انجام دهد كه طرفداران بســيارى پيدا كند و در 
تيتر رسانه ها بنشيند. گفته مى شود كه طراحى رويداد 
پيرامون زمان ها و تاريخ هايى كه ممكن اســت شما آن 
را با مخاطبان خودتان مرتبط مى دانيد به شــما پاســخ 

مى دهد و تعامل را فعاالنه ممكن مى سازد.

2. دسترسى
بهتريــن تــالش خود را بــراى ســاخت كمپين 
پيرامــون تالش هايــى كه مرتبط بــا مخاطبان انجام 
مى شود و درخواست هاى فراوانى براى آن وجود دارد 

چهار عنصر كليدى براى طراحى يك كمپين رسانه  اجتماعى
نويسنده: ريچارد برونل، الكساندر كريش در فين پارتنرز

مترجم: مرتضى بهره مند

خوب است كه فكر كنيد كه كمپين 
شما يك طول عمر دارد و فراتر از فعاليت هاى 

فورى مى رود. وقتى برنامه شما و استراتژى 
كمپين ساخته مى شود، به راه هايى فكر كنيد كه 

ارائه خود را خاطره انگيز كنيد.
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اســت و در عين حال شكست را تجربه كند چون افرادى 
كه در پيشانى سازمان با مشتريان برخورد مى كنند در كار 

خود دچار كاستى شوند.

      فاجعه شركت اسكام
شــركت ها نيازمند ســرمايه گذارى زيادى بر روى 
زمان و منابع هستند تا مطمئن شوند كه كاركنان طراز 
اول شــان به خوبى آموزش ديده اند تا بتوانند در تعامل 
با مشــتريان در فعاليت هاى روزانه مانند بازيكن شماره 
يك آرســنال باشــند. ما قربانيان خدمات مشتريان بد 

هستيم و اين فقط شامل يك كاالى خاص نمى شود.
بهترين مطالعه موردى در اين خصوص شركت اسكام 
محبوب ما مى باشد كه سخنگويان برجسته اى مانند خولو 
فاسيو و اندرو اتزينگر مى باشــند. اين آقايان الهام بخش 
اعتماد به ســازمان ما بودند چرا كه در سخنرانى هايشان 
بســيار با متانت ســخن مى گفتند و در عين حال آنقدر 
جذاب بودند كه مخاطبان از شــنيدن حرف هايشان سير 
نمى شدند. با وجود صرف مقدار قابل توجهى از نيروهاى 
كارآزموده در روابط عمومى ما در اين حوزه دچار شكست 
شديم چرا كه مردم نتوانستند با بخش خدمات مشتريان 
به خوبى ارتباط بگيرند. اين مساله به اندازه اى جدى بود 
كه هر كسى مى توانســت با خودش ارزيابى كند كه اگر 
وارد بازار اســكام شود و نقاط ضعف اين بخش را پوشش 

دهد مى تواند به راحتى بازار را از آن خودش كند.
ارزيابى روابط عمومى مساله پيچيده اى است كه اغلب 
افرادى كه در روابط عمومى ها كار مى كنند با توجه به حجم 
قابل توجهى از محتوا در نشريات روز تخصصى دنيا كه درباره 
اين موضوع مى نويسند، هنوز به درستى نمى دانند كه چگونه 
مى توانند پى ببرند كه چه تاثيرى بر نگاه مخاطبان داشته اند و 
فراتر از آن اينكه آيا خود روابط عمومى توانسته است خودش 
را به مخاطبانش اثبات كند يا اينكه بيشــتر مخاطبان فكر 
مى كنند كه روابط عمومى در صدد فريب آنهاست. ما خوب 
شاهد اين مورد بوديم كه چگونه خدمات مشتريان در صنعت 
تلفن همراه تله كام افريقاى جنوبى توانسته است كه خود را 

در اين حوزه تقويت كند و پيشتاز اين عرصه شود.

نقش روابط عمومى در سازمان با توجه به شرايط اقتصادى و توسعه تكنولوژيكى كه شاهد آن هستيم باقى مى ماند. 

 ما شــاهد اين رشــد حرفه اى در طول سال هاى متمادى بوديم كه شركت ها 
جوياى حفاظت از تصوير عمومى خود هستند و مى خواهند درك را با كمترين آسيب 
مديريت كنند. موارد خيالى كه اغلب در طول سال استفاده مى شوند شامل ارتباطات 
بحران، مديريت شهرت، مسئوليت اجتماعى شركتى و تصوير برند مى شوند. به بيان 

ديگر در تالش براى اطمينان ذينفعان داخلى و خارجى به كار گرفته مى شوند.
در حاليكه ســازمان ها خدمات آژانس هاى روابط عمومى را براى كار با جادوى 
تصوير عمومى شــان بــه كار مى گيرند، آنهــا اغلب تعدادى از يك دســته عوامل 
تعيين كننده تصوير برند را ناديده مى گيرند. خدمات مشترى همچنان ستون اصلى 
هر استراتژى روابط عمومى سازمانى و آژانس هاى روابط عمومى است و در صورتى كه 
خدمات مشترى بدى ارائه شود عواقب آن ممكن است براى شركت بسيار مضر باشد.

      اهميت بى بديل خدمات مشترى
در طول زمان تصدى من به عنوان يك كارآموز رســانه اجتماعى در ســال 
2013، من اين فرصت را پيدا كردم كه به ســمت استراتژى هاى رسانه اجتماعى 
حركت كنم؛ به اين سمت كه چگونه مى توانيم با يك استراتژى رسانه اجتماعى به 
ارزش افزوده سازمان كمك كنيم. ما سرمان را تراشيديم و با ايده هاى خوبى روبرو 
شديم كه نهايتا به ما كمك كرد كه بر يكى از مهمترين چالش هاى رسانه اجتماعى 
كه خدمات مشــتريان اســت فائق آييم. هيچ مقدارى از كار آژانس روابط عمومى 
نمى تواند جبران اين مورد را بكند كه يك سازمان نيازمند سياه كردن دستش براى 

تعمير يك سرى مسائل در بخش خدمات مشترى مى باشد.
اگر خدمات مشترى مد نظر شما نيست، بنابراين تيم روابط عمومى شما زمان 
زيادى را صرف مى كنند در حاليكه نمى توانند دستاوردهاى كافى را بدست آورند. 
يك شــركت مى تواند تعيين كند كه ســخنگوى شركت شخصيتى كاريزما مانند 
مســى مايمان باشد كه توسط تيمى از بهترين آژانس روابط عمومى در جهان آمده 

خدمات مشترى ستون اصلى استراتژى روابط عمومى
نويسنده: تابيسو دالمينىـ  مترجم: حسن عارفى
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خــود تمركــز مى كند، بايــد از فعاليت هاى مرتبط در هــر مقطع زمانى به 
خوبى آگاه باشــد. خيلى بعيد به نظر مى رســد كســى كه بر توســعه برند 
شــخصى خود متمركز اســت زمان خود را براى انجام كارهاى فاقد ارزش 
تلف كند. كســى كه بخش زيــادى از زمان خود صــرف وبگردى بى هدف 
مى كند، يا بطور يكســره چشــم بــه صفحه كامپيوتر مــى دوزد، احتماال از 
مســير توســعه برند شــخصى خود انحراف پيدا كرده اســت. بخش بسيار 
مهمى از ايجاد برند شــخصى يادگيرى مســتمر و به روز بودن براى حفظ 

است. ذهنى  و  جسمى  آمادگى 
شما مى توانيد از فرصت هاى خود براى پياده روى روزانه، ورزش منظم، 
مطالعه كتاب يا تعامل فردى با خانواده يا جامعه براى بهبود برند شــخصى 

كنيد. استفاده  خود 

4. بــراى توليــد محتوا، برنامه ريزى كنيد. ممكن اســت شــما تصميم 
داشــته باشيد در شــبكه هاى اجتماعى يا وبالگ شــخصى خود مطالبى را 
با ديگران به اشــتراك بگذاريد. براى بيشــترين تاثيرگذارى روى مخاطبان 
بايد بتوانيد بهترين زمان اشــتراك گذارى مطالب را شناســايى و براســاس 

آن نسبت به انتشــار مطالب و توليد محتوا اقدام كنيد.

برند شخصى حداقل سه هدف اصلى براى افراد دارد: يافتن شغلى مناسب و با ارزش، ايجاد اعتبار و شهرت 
اجتماعى و در نهايت ايجاد نفوذ و تاثير در يك حوزه تخصصى. اما جدا از انگيزه شما براى ايجاد برند شخصى 

راه حل هاى متنوعى براى ايجاد و تقويت برند شخصى وجود دارد.

به وجود آوردن برند شــخصى بــه ميزان تالش 
و صــرف وقتى دارد كــه در طول روز بــه اين كار 
اختصــاص مى دهيد. بــراى مثال، ســاده ترين راه 
ايجاد يك وبالگ شــخصى براى به اشتراك گذاشتن 
تجارب خود با ديگران است يا استفاده از شبكه هاى 
برقرارى  عالوه بــر  مى توانيــد  كــه  رايج  اجتماعــى 
ارتباط، بــه انتقال دانش و تجربيات در آن بپردازيد. 
در اين نوشــتار راهكارهايى براى ايجاد و توسعه برند 

مى شود. ارائه  موفق  شخصى 

1. بــه نام برند(نام تجارى) خود متعهد باشــيد. 
براى دســتيابى به يك برند شــخصى قدرتمند، بايد 
تالش دائمى داشته باشيد و هيچ فرصتى را از دست 
ندهيد. به صورت روزانــه زمانى را براى تقويت برند 
شــخصى خود اختصــاص دهيد. عالوه بــر اين هرگز 
اجازه ندهيــد كه هيچ عاملى موجب ايجاد خدشــه 
بــه فرآيند بهبود برند شــخصى شــما شــود. گاهى 
برخــى رفتارهاى ناســازگار و نامناســب و همچنين 
برخوردهاى صفر و يك موجب تخريب برند شــخصى 

مى شود.

2. از محدوديت هاى خود، آگاهى داشــته باشيد. 
بهتر اســت قبل از شروع به هر اقدامى براى ايجاد و 
توســعه برند شــخصى خود، اين كار را انجام دهيد. 
آگاهــى از محدوديت هــا موجب مى شــود با وجود 
تالش مســتمرى كــه انجام مى دهيــد بيش از توان 

نياوريد. فشار  خود  به  موجود 

3. در مسير توســعه برند شخصى، هرگز فرصت 
ســوزى نكنيد. هركس كه بر توســعه برند شــخصى 

راهكارهايى براى ايجاد برند شخصى قدرتمند 
نويسنده: سيد محمد اعظمى نژاد

رئيس كميته آموزش و پژوهش انجمن مديريت ايران
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5. محتوايــى بــا كيفيت با ديگران به اشــتراك بگذاريــد. براى اينكه 
بتوانيد برند شــخصى خــود را تقويت كنيد، نياز اســت محتوايى متفاوت، 
جذاب و با كيفيت توليد و از خود منتشــر كنيد. براى اينكه بتوانيد در اين 
موضــوع تقويت كنيد، بررســى كنيد كه ديگر افــراد چگونه عمل مى كنند. 
عالوه بــر اين براى باال بــردن كيفيت محتواى مطالبى كه قصد انتشــار آن 
را داريــد مى توانيد از افراد محدودى بخواهيد تا مطالب شــما را مطالعه و 

كنند. نقد 

6. تعامــل را فرامــوش نكنيد. در موضوع ايجاد برند شــخصى، توليد و 
انتشــار محتوا هرگز كافى نيست. شــما بايد بتوانيد به بهترين شكل ممكن 
بــا مخاطبان و دنبال كنندگان مطالب خــود ارتباط برقرار كنيد و براى اين 

دهيد. اختصاص  وقت 

7. براى وب سايت شــخصى خود سرمايه گذارى كنيد. ممكن است شما 
يك متخصص و برنامه نويس حرفه اى ســايت نباشــيد؛ بنابراين بهتر است 
براى طراحى ســايت شــخصى خود ســرمايه گذارى كنيد. البته مى توانيد 
از ســايت هاى حرفه اى كه به صورت رايگان خدمــات ميزبانى و قالب هاى 

مناسب ســايت را ارائه مى دهند نيز استفاده كنيد.

8. وضعيــت بهبود برند شــخصى خــود را رصد كنيد. شــايد يكى از 
بهترين شــاخص هاى بهبود برند شخصى شما، آن است كه چگونه در گوگل 
ديده مى شــويد. اگر نام خود را در گوگل تايپ كنيد و اين موتور جست وجو 
نامى از شــما پيدا نكند؛ نشان دهنده آن اســت كه هنوز برند شخصى شما 
ايجاد نشــده است. سعى كنيد وضعيت ارتقاى برند شخصى خود را با ميزان 

بازديدكنندگان سايت شخصى خود و 
ميزان افراد دنبال كننده در شــبكه هاى 

كنيد. رصد  اجتماعى 

9. براى توسعه برند شخصى استمرار مهم است. 
به  امروزى  مخاطبــان  خوشــبختانه!)  متاســفانه(يا 
واســطه حجم بسيار زياد اطالعات در روز، بسيار كم 
حافظه هستند. بنابراين اگر به دنبال ايجاد و توسعه 
برنــد شــخصى خود هســتيد نياز هســت حضورى 
مستمر در ميان مخاطبان خود داشته باشيد. امروزه 
بــا توجه به ابزارهــا و رويكردهاى خوبــى كه براى 
ارتبــاط با جامعه هدف شــما وجــود دارد، اين كار 

است. شده  آسان  بسيار 

ايجــاد برند شــخصى در يك هفتــه، يك ماه يا 
حتى يك ســال اتفــاق نمى افتــد و اتفاقى تدريجى 
اســت. اما بخــش هيجان انگيز آن اين اســت كه با 

گذشت زمان به ســرعت تقويت مى شود. اما يادمان 
باشــد براى رســيدن به هر موفقيتى بايد هزينه آن 

كنيم. پرداخت  را 

يك  هفته،  يك  در  شخصى  برند  ايجاد 
اتفاقى  و  نمى افتد  اتفاق  سال  يك  حتى  يا  ماه 

اين  آن  هيجان انگيز  بخش  اما  است.  تدريجى 
تقويت  سرعت  به  زمان  گذشت  با  كه  است 

مى شود.
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قبل از اينكه بخواهم با خبرنگارى ارتباط برقرار كنم، آخرين مقاالت او را مى خوانم و 
پروفايل او را در رسانه هاى اجتماعى مرور مى كنم تا مطمئن شوم چيزى كه به دنبال 

آن هستم با آن خبرنگار و عاليق او همخوانى دارد يا نه.» 
توصيه مك آبه اين است كه به محض آنكه تحقيقات خود را انجام داديد، از طريق 
رسانه هاى اجتماعى با اين خبرنگاران درگير شويد و هر كجا الزم بود تحليل و تفسير 
ارائه دهيد؛ حتى اگر اين تحليل ها به طور مســتقيم به پوشــش خبرى شركت شما 
منجر نشــود. «با ارائه نظرات مرتبط، به موقع و موشكافانه، اعتماد خبرنگاران را جلب 
كنيد. هدف اين است كه خود را مفسر توانمند و معتبرى بشناسانيد. اين كار به زمان 

و پافشارى نياز دارد.» 

3. از رسانه هاى اجتماعى براى انتشار اخبار استفاده كنيد
 The Media) جيســون پاركز، مالك شــركت بازاريابى ديجيتال مديا كپتين
Captain) مى گويد: «رسانه هاى اجتماعى حوزه جالبى براى توليدات روابط عمومى 
هســتند. به خصوص در بخش هاى تبليغاتى اين رســانه ها، مى توانيد اخبار يا وبالگ 
قرار دهيد و حجم گســترده اى از ترافيك سايت را در وب سايت خود مديريت كنيد.» 
مثال تخصص خود را با به اشتراك گذارى مقاالت مرتبط با صنعت و كسب وكارتان در 
توييتر كه خبرنگاران را جذب مى كند، نشان دهيد. يا از امكانات لينكداين براى ارتقاى 
ديدگاه ها، تخصص و رهبرى انديشه منحصر به فرد شركت تان در ميان گروه هاى بسيار 

هدفمند حرفه اى هاى كسب وكار استفاده كنيد. 

4. نتايج خود را بسنجيد تا بتوانيد آنها را توسعه دهيد
به گفتــه جولى رايت، رئيس شــركت بازاريابى و ارتباطات رايت، «ســنجش اثر 
روابط عمومــى مى تواند پيگيرى URLها، گزارش هاى تحليل گوگل، پوشــش محقق 
شــده و ديگر معيارهاى مشخص شده توسط تيم شــما را دربربگيرد. با توجه به منابع 
داخلى يك شــركت، پوشــش رســانه اى را مى توان يا به صورت دستى (مثال از طريق 
Google Alerts) يا سرويس هاى اتوماتيك شده (مثل محصوالت شركت Cision كه 
نرم افزارهاى روابط عمومى توليد مى كند) پيگيرى و الگوگيرى كرد. استفاده از ابزارهاى 
نظارت بر رسانه مى تواند هزينه بر باشد، اما بار كارى را كاهش مى دهد و مى تواند پوشش 

رسانه اى رقبا را از نظر حجم و محتوا به صورت مقرون  به صرفه ترى پيگيرى كند . 

5. به استخدام يك آژانس روابط عمومى فكر كنيد
با توجه به اندازه شــركت تان، تخصص و منابعى كه در اختيار داريد، به كارگيرى 

يك آژانس روابط عمومى بهتر از آن است كه همه كارها را خودتان انجام دهيد. 
در اين صورت، بيشــتر زمان شــما صرف فروش يا كار كردن روى محصول تان 
مى شود تا اينكه تالش كنيد روابط عمومى را توسعه دهيد. هنگام استخدام يك شركت 
يــا فرد متخصص در روابط عمومى، به اندازه كافى تحقيق  كنيد. يك آژانس تبليغاتى 
مى تواند گزينه مناســبى باشــد، به خصوص اگر در صنعت مهمى فعاليت مى كنيد. 
شركت هايى كه تخصصى كار مى كنند، ارتباطات ويژه اى با گروه هاى صنعتى هدف و 

رسانه ها دارند و مى توانند شما را به مخاطبان مناسب خودتان برسانند .

روابط عمومــى يكى از چنــد روش اثبات شــده براى 
ســازمان ها است تا با مخاطب هدف خود ارتباط برقرار كنند 
و ايــن روش اغلــب از تبليغات مقرون  به صرفه تر اســت اما 
چطور مى توانيد مطمئن شــويد كه فعاليت هاى رسانه اى و 
روابط عمومى شما به دست افراد درستى سپرده شده است؟ در 
اينجا چند ابزار اينترنتى و نكاتى كه به شركت ها "فارغ از اينكه 
چه اندازه اى هســتند و در كدام صنعت فعاليت مى كنند" در 
توسعه دسترسى رسانه  اى آنها كمك مى كند، معرفى مى شوند.

1. محتواى ارزشمند توليد كنيد و به اشتراك بگذاريد
 ويبهو ديوانژى (Vaibhav Diwanji)، استراتژيســت 
بازاريابى ديجيتال مى گويد: «تالش هايى كه در روابط عمومى 
صــورت مى گيرند، بدون محتواى جذاب و مرتبط هيچ معنا و 
مفهومى ندارند. محتواى خوب اين توانايى را دارد كه پوشــش 
رسانه اى خوبى براى شما داشته باشد و توجه مشترى را جلب 

كند و باعث مى شود مردم در مورد برند شما صحبت كنند.» 
مطمئن شــويد محتوايى كــه ايجاد مى كنيــد واقعا 
ارزشمند است و اطالعاتى كه به اشتراك مى گذاريد از نظر 
خبرنگاران و مخاطبين هدف شــما جالب و مفيد هستند. 
شايد بخواهيد محصول يا خدمات جديدى توليد كنيد يا در 
محصوالت و خدمات فعلى خود تغييرى اساسى ايجاد كنيد. 
شايد در حال ادغام با شركت ديگرى هستيد يا مى خواهيد 
شركتى را تحت تملك خود درآوريد يا مى خواهيد برگزارى 

نمايشگاه يا حراج بزرگى را اعالم كنيد. 
ديوانژى مى گويد: «براى به اشــتراك گذارى خبرهاى 
خــود صرفا از روش هاى قديمى آگهــى دادن در مطبوعات 
اســتفاده نكنيد. انتشــار فيلم  در شــبكه هاى اجتماعى و 
وبالگ نويسى در اين رابطه مى تواند تاثير خوبى بر برند شما 

داشته باشد.» 

2. براى برقرارى رابطه با خبرنگاران مهم وقت 
بگذاريد

 Clarity سامى مك آبه، مديرعامل شــركت رسانه اى
PR مى گويد: «پنج خبرنگار مهم را كه به طور مرتب حوزه 
خاص و رقباى شما را پوشــش مى دهند شناسايى كنيد و 

براى ايجاد رابطه با آنها در بلند مدت سخت كار كنيد.» 
سوزى كيسى، مدير حسابدارى شركت ارتباطات گبن 
(Geben) مى گويــد: «مى توانيد از گــوگل و توييتر براى 
تحقيق در مورد خبرنگاران مورد نظر خود اســتفاده كنيد. 

شاخصه هاى فعاليت هاى رسانه اى  اثربخش كدامند؟
نويسنده: نسيم جواد
مترجم: حسن نامى



نشــرتازه هاى 
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عصر روابط عمومى 
نويسنده: ايمان قربانى 
ناشر: هوشمند تدبير

روابط با عموم در روابط عمومى
نويسنده: سيد مجتبى جعفرى زوج 

ناشر: ُرخشيد

دايركتورى كارگزار روابط عمومى94
ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى

سالنامه تخصصي روابط عمومي 1394
تهيه و تنظيم: انتشارات كارگزار روابط عمومى
ناشر: موسسه كارگزار روابط عمومى

كتاب هاى منتشر شده در سال1394
          در زمينــه روابــط عمـومى

كتاب سال روابط عمومى ايران 93 
ناشر: انجمن متخصصان روابط عمومى

الگوى كاربردى
«مديريت علمى روابط عمومى»

نويسنده: دكتر احمد يحيايى ايله اى
ناشر: سيماى شرق
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مديريت روابط سرمايه گذار
نويسنده: استيون ام.براگ 
ترجمه: دكتر حميد موفق

ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى 

مديريت شهرت و اعتبار
تاليف: دكتر حسن ربيعي  

ناشر: موسسه كارگزار روابط عمومى

روابط عمومي چندرسانه اي 
تاليف: مريم باشعور لشگري 

ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى 

فنون روابط عمومي (چاپ دوم)
تاليف: مهدى باقريان 

ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى 

ارتباطات غيركالمي (چاپ   دوم)
نويسنده: علي محمد بيدارمغز

ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى 

دانشنامه علوم ارتباطات 
(جلد دوم روابط عمومي)
تاليف: دكتر حسن بشير 

ناشر: انتشارات كارگزار روابط عمومى 
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جشنواره  دهمين  اختتاميه  در  را  او  بار  آخرين 
جسم  كه  ديدم  عمومى  روابط  انتشارات  ملى 
نمايشگاه  يك  شماره  سالن  پله هاى  از  را  نحيفش 
بين المللى تهران باال كشيد و تاب ايستادنش نبود 
و  آوردند  خواست،  صندلى  پس  سخنرانى.  براى 
نشست. صدايى از پشت سرآمد كه استاد متولى 
تكيده  و  فرتوت  است.  شده  پير  و  شكسته  چقدر 
و دل كنده از دنيا مى نمود. اما باز آمده بود. چون 
هميشه نقد كرد و زبان تند اما از سر دلسوزى اش 
اندرز  و  توصيه  به  عمومى  روابط  خانواده  در  را 

چرخاند و گفت كه روراست باشيد با مخاطب.

استاد متــولى: با مخاطب رو  راست باشيد
چندســال پيش هم كه در آن شب سرد زمستانى و برفى به 
دفتر مؤسســه كارگزار روابط عمومى آمد و تا پاســى از شب پاى 
حرف هايش نشســتيم، بر همين روراســتى تأكيد مى كرد. مردان 
قديم گويــا كمتر مصلحت انديش بودند و زالل تر و شــفاف تر در 

موسى الرضا شبرنگى

پيــر   ر  و  ا بـط  عمو  مـى آ ســـما نى شـد يادواره

مى نشستند. سازمان  شيشه اى  اتاق 
چه بســا رنج مى برد از اينكه مى ديد روابط عمومى غرق شعار 
«هر راســت نشايد گفت» شده اند. متولى ُمرد بس كه پاسخگويى 
نديــد از روابط عمومى ها. حرص مى خــورد از اينكه نامه اى را به 
70 سازمان و اداره نوشت و درون صندوق ارتباط با مدير سازمان 
انداخت و حتى يك روابط عمومــى جوابش را نداد. توجيه گرى، 
الپوشــانى، ماله كشــى و بــا عرض معــذرت و عــدم صداقت با 
مخاطــب، پيرترش مى كرد. عذاب مى كشــيد وقتى مى شــنيد از 
دكتر محســنيان راد در كتاب ايران در چهار كهكشان ارتباطى كه 
«روابط عمومى ها در ايران هنوز نقش ســفره داران دوران شاهان 

قاجار را بر عهده دارند.
مرثيه ســرايى براى كســى كه ســه ســال قبــل از تولدت، 
فارغ التحصيل دانشــكده اى شــده كه 25 سال بعد، تو از آن فارغ 
شــده اى را به كنار مى گذارم و اصًال نه قصد اين نوشتار اين است 
و نه توانش. بسنده آن كه هربار كاظم متولى را ديدم روضه خوان 
مصيبت هاى نهاد روابط عمومى مى شد و غافل از آن بوديم كه او 
خود در آخرين روزهاى زندگــى اش مصيبتى بود كه روضه خوان 

نداشت. روحش شاد و يادش گرامى باد.

درباره استاد متــولى
كاظــم متولــى در ســال 1317 در يزد و در يــك خانواده 
متوسط شــهرى متولد شــد. او پس از طى دوران كودكستان و 
دبســتان در زادگاه خود، تحصيالت متوســطه را در رشته ادبى 
در تهــران به پايان برد. بعد از ســپرى كردن خدمت ســربازى 
در وزارت كشــور استخدام شــد، وى كه از نوجوانى به مطالعات 
اجتماعــى و مطبوعات عالقه داشــت به ســال 1346 در اولين 
آزمون ورودى «موسســه عالى مطبوعــات و روابط عمومى» كه 
بعدا به «دانشــكده علوم ارتباطات اجتماعــى» تغيير نام يافت و 
اينك دانشــكده علوم ارتباطات عالمه طباطبايى خوانده مى شود 
در رشــته روابط عمومى پذيرفته شــد و اين رشــته كارشناسى 
تازه تاســيس دانشگاهى را در ســال 1350 در رديف اولين فارغ 

برد. پايان  به  دانشكده  التحصيالن 
تاســيس اين مركز عالى نظــرى و علمى دانشــگاهى نقطه 
عطفى در تاريخ آموزشى رشــته هاى ارتباطى در كشور به شمار 
مــى رود و اوليــن دوره آن نيز به برخوردارى از تعاليم اســاتيد 
نامور و برجسته آن زمان مشهور است. كاظم متولى كه بهره مند 
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3. افكار عمومى و شيوه هاى اقناع
مى باشد كه در نزد صاحب نظران و كارشناسان فهيم ارتباطات 
به عنوان منابعى ماندگار پرفايده مشهور است. از ويژگى هاى آثار 
جديد  نظريه پردازى هاى  و  بديع  نكات  ارائه  متولى  كاظم  استاد 

سازگار با فرهنگ ايرانى است.
استاد كاظم متولى روز شنبه 21 شهريورماه 94 در سن 77 

سالگى دار فانى را وداع گفت.

روابط عمومى  متخصصان  انجمن  تسليت  پيام   
صدور  بــا  عمومى  روابط  متخصصــان  انجمــن 
پيامى، درگذشــت اســتاد كاظم متولى را تســليت 

گفت.
در اين پيام با اشــاره به نقش تاثير گذار استاد 
كاظم متولى در توســعه و پيشــرفت روابط عمومى 
در ايران آمده اســت: اســتاد متولــى از اولين فارغ 
التحصيــالن روابط عمومى در ايران مى باشــد كه با 
عشق و عالقه وافرى كه به اين حرفه داشت قريب به 
نيم قرن بــه مطالعه،تحقيق و تدريس در اين حوزه 
پرداخت تا جايــى كه كمتر از يك ماه پيش عليرغم 
كسالتى كه داشــت دعوت انجمن را براى سخنرانى 
در دهميــن جشــنواره انتشــارات روابط عمومى ها 

پذيرفت و زينت بخش اين مراسم گردد.
دربخش ديگرى از اين پيام آمده اســت: زندگى 
اين استاد سراسر عشق و عالقه به علم روابط عمومى 
و آموختن و تربيت دانشجويانى بود كه امروزه نقش 
تعيين كننــده در اعتالى روابط عمومى در كشــور 
دارند كه بدون ترديد همواره مرهون زحمات ايشان 

است.
در ادامه اين پيــام در خصوص ويژگى هاى بارز اين اســتاد 
آمده است: فروتنى و ســادگى مثال زدنى، صريح لهجگى عليرغم 
صميميــت و خــوش خلقى و اعتقــاد به روابط عمومــى عملى و 
پاســخگو از جمله تمايزات اين اســتاد پيشكسوت روابط عمومى 
در ايران محســوب مى شود كه موجب گرديده بود كه عالقمندان 

بســيارى در اين حوزه را جذب و مجذوب خود سازد.
در بخــش پايانى اين پيام، انجمــن متخصصان روابط عمومى 
بــا آرزوى علو درجات و آمــرزش الهى براى اين اســتاد فرزانه 
روابط عمومــى، ايــن ضايعه را به خانواده ايشــان و اهالى جامعه 
روابط عمومــى ايران اعــم از اســاتيد، مديران، كارشناســان و 

مى گويد. تسليت  روابط عمومى  دانشجويان 

از تجربيات شــغلى در امور اجتماعى و دفتر روابط 
عمومى وزارت كشور بود پس از فراغت از تحصيالت 
دانشگاهى چون هنوز شاخه هاى كارشناسى ارشد و دكترا 
به شــيوه كنونى تاسيس نشــده بود به مطالعات تكميلى و آزاد 
از منابع خارجى و داخلــى مباحث ارتباطى به ويژه دانش و هنر 
روابط عمومــى در جهان و ايران پرداخــت. او در دهه 70 همراه 
با دوستانى شــاغل در دفاتر روابط عمومى سازمان ها به تاسيس 
و توســعه انجمــن روابط عمومى و ســپس انجمــن متخصصان 

روابط عمومى اهتمام نمود. اين اســتاد پيشكســوت در دهه هاى 
70 و 80 شمســى ســال هايى را به امر تدريــس دروس نظرى 
و عملى روابط عمومى در دانشــگاه آزاد اســالمى و نيز دانشكده 
علوم ارتباطات عالمه طباطبايى تهران اشتغال داشت و همچنين 
با ارايه مقاالت و ســخنرانى هاى بديع و كاربردى در بســيارى از 

ســمينارها و همايش هاى ذيربط فعاالنه شركت نمود.
حاصل يك عمر تحصيل و تجربه اســتاد كاظم متولى نگارش 
و چاپ بيــش از يكصد مقالــه در مباحث مختلــف ارتباطات و 
روابط عمومى در نشــريات تخصصى و عمومى و نيز نشــر كتاب 

عنوان: با  ارزشمند 
1. روابط عمومى و تبليغات

2. كاركردهاى روابط عمومى
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قندى  حسين  دانستيم  مى  كه  بود  سالى  چند 
مرد خوش قد و باالى سبزوارى دچار بيمارى است 
در  كه  بارى  آخرين  بزند.  تيتر  تواند  مى  كمتر  و 
سال 1391 آمد و ايستاد و جايزه يك عمر فعاليت 
حرفه اى اش را در مجتمع باغ زبيا گرفت، بايد مى 
امير  استاد  ياد  زنده  كنار  در  هم  او  كه  دانستيم 
حسين فردى و روانشاد پروفسور معتمد نژاد، به 

زودى به باغ بهشت سفر خواهد كرد. 

حتما نبايد روزنامه نگار باشى كه حسين قندى را بشناسى! تقريبا همه 
كسانى كه در حوزه روابط عمومى كار مى كنند و رسانه يكى از دلمشغولى 
هاى آنان اســت، حتما با نام استاد حسين قندى آشنا هستند و هر گاه 

صحبت از تيتر و خبر و گزارش مى شود، او را به ياد مى آورند. 
در شامگاه چهارشنبه 27 بهمن ماه 1391 عالوه بر زنده ياد استاد 
حسين قندى، روانشــاد استاد امير حسين فردى در كنار استاد جالل 
رفيع به عنوان پيش نــگاران مطبوعات ايران معرفى و از خدمات آنان 

براى يك عمر كار حرفه اى در اين حوزه تقدير شد. 
آن روز، استاد بزرگ حوزه ارتباطات و رسانه، پروفسور كاظم معتمد 

محمد دشتى

براى استاد حسين قندى كه تير زندگيش رعايت اخالق حرفه اى بود

مــرد  تـيتـــر  از  دنيــاى خـبـــر  رفـت يادواره

نژاد هم حضور داشت و بزرگانى ديگر مانند استاد مهدى محسنيان راد و 
پروفسور يحيى كمالى پور نيز در آن جمع شرف حضور داشتند. 

متاســفانه دو تن از عزيزانى كه آن روز به عنوان پيش نگاران عرصه 
مطبوعات ايران معرفى و تقدير شدند، يعنى زنده ياد امير حسين فردى (از 
بنيانگذاران هنر و انديشه پس از انقالب اسالمى) و روانشاد حسين قندى 
به عنوان روزنامه نگارى خالق و با اخالق از ميان ما رخت بر بسته اند و تنها 
استاد جالل رفيع كه خدمات زيادى به مطبوعات اين كشور كرده است 
در ميان ما باقى مانده است كه اميدوارم عمرش دراز و هميشه به سالمت 
باشد. به اضافه اين كه مرحوم پروفسور معتمدنژاد هم در همين مدت، به 
سوى ديار باقى شتافتند و همه شاگردان خود را عزادار و غصه دار كردند. 
همانطور كه اشاره شد، حسين قندى به عنوان استاد روزنامه نگارى 
و گزارش نويسى در ميان جمع زيادى از اهالى خبر، رسانه، ارتباطات و 
روابط عمومى محبوب بود و عليرغم سخت گيرى هاى كه در كار حرفه 
اى خودش داشــت، با اخالق نيكو و روى خوش از محبويبت زيادى در 

بين شاگردان و دوستدارانش برخوردار بود. 
در آن شــب بياد ماندنى كه مراسم مربوط به جشن پيش نگاران 
مطبوعات ايران با يك ساعت و نيم تاخير شروع شد و تا حدود ساعت 
يك بامداد طول كشــيد بجز وزراى فرهنگ وارشاداسالمى و صنعت؛ 
معدن و تجارت چهره هاى برجســته اى از اهالى مطبوعات، ارتباطات 
و روابط عمومى و از جمله سيد محمود دعايى، مصطفى آجرلو، يونس 
شكر خواه، حسينعلى افخمى، سيد فريد قاسمى، على دهباشى و على 
اكبر اشعرى حضور داشتند كه اين تركيب متنوع از انديشمندان حوزه 
هاى مختلف هم نشــان از وسعت دايره عالقه مندان به بزرگانى چون 

قندى، فردى و رفيع داشت. 
در آن مراســم، مردشيك پوش سبزوارى با كت و شلوار قهوه اى و 
پيراهن كرم، ساعت طاليى و سر و صورت هميشه مصفا وشاداب خود در 
كنار بقيه ميهمان ها و در حالى كه لبخند از چهره اش دور نمى شد، حضور 
داشت. يكى از شــاخصه هاى اخالقى و پسنديده حسين قندى استاد 
رشته علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايى و مدرس روزنامه نگارى 
كه در رشته كارشناسى ارشد مديريت بين الملل از امريكا فارغ التحصيل 
شده بود، پايبندى او به اخالق حرفه اى در كار روزنامه نگارى بود. شايد 
ويژه ترين مهارت حسين قندى را انتخاب تيترهاى مناسب براى مطالب 
مطبوعاتى بدانند، اما او ويژگى مهمترى هم داشت كه همان اخالق نيكو 
و سرشت مهربان و رفتار از سر بزرگوارى او نسبت به همه اطرافيان بود 

كه هميشه به عنوان تيتر اصلى زندگيش باقى ماند.
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روزنامه نگارانه و راه افتادن قلمش بسيار موثر بود.
درست بعد از اتمام آن دوره (1351) موسسه كيهان تصميم به چاپ 
نشريه اى براى دو قاره (آمريكا و اروپا) گرفت و قرار شد كيهان هوايى را 
همان گروه تحقيقاتى دربياورد. همان سال اولين شماره آن به سردبيرى 
حســين عدل با همكارى ساير اعضا درآمد و قندى معاون سردبير شد و 

عالوه بر آن، مسووليت بخش سياسى نشريه نيز به عهده او گذاشته شد.
اولين نوشته هاى حرفه يى اش مثل خبر، گزارش و مقاله براى نشريه 
كيهان هوايى بود. كار و مسووليتش در كيهان هوايى ادامه داشت تا اين كه 

به وى گفته شد مى تواند در خود كيهان هم كمك كند .
پس از اين جريان او بعدازظهرها به تحريريه روزنامه كيهان مى رفت 
و مدتى در قسمت شهرستانها، زمانى در بخش فرهنگى، بعد اقتصادى و... 
اين رويه ادامه داشت تا زمان خدمتش فرا رسيد (1354) پس از آن دوباره 

به كيهان برگشت.
سال 56 بعد از اتمام دوره خدمت به آمريكا رفت و در رشته مديريت 

بين الملل، كارشناسى ارشد گرفت و سال 58 به ايران برگشت.
بعد از بازگشت به ايران در روزنامه هاى كيهان، ابرار، اخبار، انتخاب،... 
و باالخره جام جم در ســمت هاى مختلفى مشغول به كار نويسندگى و 

ايفاى مسووليت شد.
از جملــه آثار قندى به كتاب روزنامه نگارى نوين، مقاله نويســى 
در مطبوعات مى توان اشــاره كرد، كتاب روزنامه نگارى تخصصى هم 
حاصل چندين سال تدريس و تجربه حرفه يى اوست كه گام مؤثرى در 
درك پايه اى و مقدماتى از مطبوعات تخصصى، نحوه انتشار و فعاليت 
ثمربخش براى دانش پژوهان ارتباطات و بخصوص روزنامه نگاران است.
اين كتاب دربرگيرنده تاريخچه اى از مطبوعات تخصصى در جهان 
و ايران، گســتره معنايى اينگونه مطبوعات، شكل، قالب ها و محتواى 

موجود در زمينه روزنامه نگارى و انتشار نشريه است.
قندى به دنبال برآورده شدن دو هدف اين كتاب را تأليف كرده است، 
نخست ارتقاء دانش تخصصى روزنامه نگاران و دوم توجه بيش از پيش به 

مقوله اقتصاد نشريات به عنوان يكى از عوامل ماندگارى مطبوعات.
شش گزارش و يك سفرنامه هم حاصل تجربيات حسين قندى است 
كه درباره نقش تخيل، ذهنيت داستان پردازانه و خالقيت ذهنى در روزنامه 
نگارى سخن گفته و بر آن است تا فنون پرورش خالقيت ذهنى و تخيل 
را آموزش دهد. هم چنين نمونه هايى عينى از روزنامه نگارى متخيل از 

مطبوعات جهان و گزارش هاى نويسنده در اين كتاب درج شده است.
مقاالت ادبيات مطبوعات، عامل وحدت ملى،آموزش روزنامه نگارى، 
علم و تجربه؛ واژه و تصوير را بايد شــناخت، فراسوى مرزها و ثانيه ها، 

كاريكاتورهاى خبرى هم از جمله آثار قندى عنوان شده است.
ويژه ترين مهارت حسين قندى را در انتخاب تيترهاى مناسب براى 
مطالب مطبوعاتى مى دانند . برخى از پيشكسوتان روزنامه نگارى وى را 

پايه گذار تيترهاى تركيبى در روزنامه نگارى ايران مى دانند.

يكى ديگر از يادگارهاى حرفه اى او كه در حوزه كار 
روابط عمومى هم خيلى به كار نويسندگان اين حوزه آمده 
اســت و در زمينه روزنامه نگارى هم مفيد و موثر واقع شده است، 
طرح مبحث تخيل در روزنامه نگارى بود. وى در مقدمه كتاب تخيل در 
روزنامه نگارى كه در سال 1387 توسط دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها 
به چاپ رسيده است، مى نويسد: . . . تخيل در روزنامه نگارى اساس خلقت 
روزنامه نگارى در جهان و خالقيت در آن است. استاد مهربان عرصه خبر 
و روزنامه نگارى اين اثر ارزشمند را به پاس فداكارى هاى همسرش، به وى 

هديه كرده است. 
او در فصلى زيبا از همين كتاب و در گزارشى كه از سفرش به ژاپن 
نوشته اســت، با ميان تيترى با عنوان: هيروشيما، شهر قوهاى كاغذى 

رنگين مى نويسد:
وقتى تاول جنگ بر تن هيروشيما نشست، هزاران شمع خاموش 
شد. دخترك هشت ســاله اى، در پرتو شمعى نيمه جان با كاغذهاى 
رنگين قوهايى مى ساخت تا زخم هايش، شايد، التيامى يابد. دخترك 
وقتى يك هزار و سيصدمين قوى كاغذى را ساخت، خود زخمى شد بر 
چهره تاريخ. روح دختر سوار بر قوى سپيدى شد كه بازگشتى نداشت، 
و امروز مردم هيروشــيما در پاى بناى يادبود او رشته هايى از قوهاى 
كاغذى رنگين را كه به هم بافته اند، مى گذارند؛ براى شادى روح دختر 
هشت ســاله هيروشيمايى؛ براى جاودانگى صلح؛ براى اين كه بر هيچ 

تنى تاول جنگ ننشيند. 
. . . و اينــك مرد تيتــر در حالى كه براى همه جهان آرزوى صلح 

داشت، از دنياى خبر رفته است. 
جايش در بهشــت امن الهى جاويدان و راه سبز خالقيت و هنرش 

پر رهرو و جاودانه باد!

درباره استاد قنــدى
حســين قندى پيشكسوت روزنامه نگارى، متولد اسفند 1330 در 
سبزوار و بزرگ شده تهران بود. به گفته خودش 15 يا 16 سال داشت 
كه براى بيان احســاس خود شروع كرد به ســرودن يك شعر درباره 
زلزله اى كه در يكى از روستاهاى خراسان خرابى زيادى به بار آورده بود 

و عده زيادى هم كشته شده بودند.
ســال 1349 ديپلم گرفت و در كنكور دانشگاه در دو رشته زبان 
و ادبيات انگليسى و روزنامه نگارى دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى 

قبول شد و روزنامه نگارى را انتخاب كرد.
قبل از دانشگاه در يك گروه تحقيقاتى كه همان زمان تشكيل شد 
و قرار بود مطالب روزنامه كيهان را از سال شروع اين روزنامه (1321) تا 
سال (1349) به صورت كوتاه و خالصه چاپ و منتشر كند، مشغول به 
كار و خالصه كردن سرمقاله ها برعهده او گذاشته شده بود كه به گفته 
خودش اين دوره خيلى به وى كمك كرد؛ چرا كه در باز شــدن ذهنيت 
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  همــكارى با تشــكل هاى ملى و بين المللــى روابط عمومى 
و مبــادالت فكرى، علمــى و فرهنگى ميان متخصصــان ايرانى و 

غيرايرانى
  تبيين و تدوين مبانى و اصول اخالقى روابط عمومى

     وظايف/خدمات
  ارايه خدمات مشاوره اى در حوزه روابط عمومى

   اقدام و همــكارى براى انجام تحقيقات علمى و تخصصى در 
زمينه روابط عمومى در سطوح ملى و بين المللى

  اقــدام و همــكارى در جهت تدوين اصول و منشــور اخالق 
حرفه اى

  برگزارى گردهمايى هاى علمــى مرتبط با روابط عمومى در 
سطح ملى، منطقه اى و بين المللى

  معرفى و تقدير از متخصصان، پيشكســوتان و استادان ممتاز 

مقدمه:
انجمن متخصصان روابط عمومى نهادى تخصصى، غيرسياسى و غيرانتفاعى است كه توسط جمعى از استادان، مديران و 
كارشناسان روابط عمومى تاسيس شده و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب فعاليت خود را در سال 1378 آغاز كرده 

است.

انجمن متخصصان روابط عمومى در يك نگاه

      اهداف
  ايجــاد ارتباط نزديك و تنگاتنگ بين مدرســان، محققان و 

متخصصان روابط عمومى
  كمك به توســعه ادبيات، تحقيقــات و پژوهش هاى بنيادين 

روابط عمومى
  تبادل نظر در مورد تغيير و اصالح برنامه ها و مواد آموزشــى 
دوره هاى كوتاه مدت و بلند مدت روابط عمومى با برقرارى هماهنگى 

و تماس و همكارى با دستگاه هاى مسوول ذيربط
  تهيه، تدوين و انتشــار كتب و نشريات ادوارى و غيرادوارى 

تخصصى روابط عمومى
  كمك به توســعه علمى روابط عمومى در ايران و تالش براى 

ترسيم الگوى روابط عمومى بومى و ملى
  كمك به طراحى و اجراى نظام هاى اطالع رسانى و بانك هاى 

اطالعاتى كشور

 انجمنمعرفى
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مديره به شرح زير تحقق مى يابد:
 

     انواع عضويت در انجمن
الف) عضويت پيوسته

الف: اعضاي هيات موســس انجمن، هيات علمي دانشــگاه ها و 
مراكز آموزش عالي كه در زمينه روابط عمومي و ارتباطات به تدريس 

و تحقيق اشتغال دارند.
ب: كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناســي ارشــد در 

يكي از رشته هاي روابط عمومي و ارتباطات هستند.
 ج: كليه افرادي كه داراي كارشناسي روابط عمومي يا ارتباطات 

با حداقل سه سال تجربه مفيد باشند.
د: مديران و كارشناسان روابط عمومي با حداقل پنج سال سابقه 

كار مفيد، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

ب) عضويت وابسته
افرادي كه داراي شــرايط ذيل هســتند مي توانند به عضويت 

وابسته انجمن درآيند: 
الف: كليه افرادي كه داراي درجه كارشناســي روابط عمومي و 

ارتباطات هستند. 
ب: كليــه افرادي كــه به نحوي با روابط عمومــي و ارتباطات و 
رشته هاي مرتبط در ارتباط و داراى سابقه كار دراين حوزه مى باشند.

ج) عضويت دانشجويي
كليه دانشــجوياني كــه در يكي از رشــته هاي روابط عمومي و 
ارتباطات در ســطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در يكي از 

دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي به تحصيل اشتغال دارند.
 

د) عضويت افتخاري
شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي 
روابط عمومي و ارتباطات حايز اهميت خاص باشــد يا در پيشــبرد 

اهداف انجمن كمك هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

 ه) عضويت حقوقى
موسسات و سازمان هايى كه در زمينه هاى مندرج در آيين نامه 
عضويــت حقوقى فعاليت دارند مى توانند به عضويت حقوقى انجمن 

درآيند.

ز) مزاياى عضويت ها
  عضويت حقيقى(پيوسته)

  همــكارى دوجانبــه اعضــاى انجمن براى اجــراى خدمات 

و نهادهاى فعال و تاثيرگذار در زمينه روابط عمومى
   انتشــار كتــب و نشــريات علمــى در زمينه 

روابط عمومى
  برگــزارى نشســت ها و كارگاه هــاى علمــى آموزشــى 

روابط عمومى
   برقــرارى ارتباط با انجمن ها و مجامع ذيربط ملى، منطقه اى 

و بين المللى

     اصول اخالقى 
  احترام به قانون

  احترام به حقوق تخصصى و موازين اخالق حرفه اى شــامل: 
صداقت، راستگويى، انصاف، برابرى و امانت دارى

  احترام به آزادى و استقالل حرفه اى و تخصصى و دسترسى 
آزاد و برابر به اطالعات و دانش

  رعايت احترام متقابل و حفظ تشــريك مســاعى با اعضاء و 
متخصصان روابط عمومى

  ترويــج رويكــرد علمى و تخصصى و حمايت از اســتفاده از 
فناورى هاى نوين در جهت پيشبرد اهداف حرفه اى

  ترويج روحيه وفادارى و احساس مسووليت اجتماعى
  احترام به ضوابط و مقررات و دفاع از حقوق و اهداف انجمن

     ساختار سازمانى 
اركان و سازمان انجمن طبق اساسنامه عبارتند از :

  مجمع عمومى
  هيات مديره

  بازرس يا بازرسان
 

     كميته ها
  كميته آموزش 
  كميته پژوهش
  كميته انتشارات

  كميته اطالع رسانى
  كميته ارتباطات الكترونيك

  كميته بين الملل
  كميته ارتباطات

   كميته پشتيبانى و رفاه 
 

     شرايط عضويت و انواع آن
عضويــت در انجمن متخصصان روابط عمومــى به صورت هاى 
پيوســته، وابسته، دانشــجويى، افتخارى و حقوقى است كه پس از 
پذيرش اصول اخالقى انجمن، براساس اساسنامه و با تصويب هيات 
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آموزشى، پژوهشى و مشاوره اى
  شركت رايگان در گردهمايى هاى فصلى و تخصصى

  شركت در جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى
  تخفيف ويژه جهت شركت در برنامه هاى آموزشى

  ارسال خبرنامه انجمن در دو قالب الكترونيكى و چاپى
  ارسال كتب منتشره روابط عمومى

  معرفى كارشناســان روابط عمومى به سازمان ها و موسسات 
مرتبط

  اختصاص پست الكترونيك با نشانى اينترنتى انجمن

      عضويت حقوقى
  عضويت رايگان 10 نفر از كارشناســان واجد شرايط موسسه 

يا شركت عضو
  انتشار مقاالت و گزارش هاى ارسالى مرتبط از طرف موسسه 

يا شركت در خبرنامه و وب سايت انجمن
  افزايش و تبادل تجربيات و اطالعات

  ارايــه مشــاوره در برپايــى ســمينارها و همايش هاى ملى، 
منطقه اى يا بين المللى

  تخفيف ويژه جهت شركت در دوره هاى آموزشى انجمن
  معرفى اعضاء براى شركت در مجامع علمى بين المللى

  ارايه اطالعات تخصصى به اعضاء با اســتفاده از فعاليت هاى 
انتشاراتى و مشاوره

  دادن اولويت به اســتفاده از كارشناســان اعضاى حقوقى در 
پروژه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى

  بهينه ســازى نظام هاى روابط عمومى از طريق جلسات بحث 
و گفتگو

    ايجاد بسترهاى مناسب براى بهره گيرى مطلوب سازمان هاى 
دولتى و خصوصى از خدمات هريك از اعضاء

  ارسال انتشارات انجمن

     شرايط عضويت 
1. طبق اساســنامه انجمن، فقط اعضاي پيوسته داراي حق راي 

هستند.
2. حق عضويت ســاالنه براي اعضاي پيوسته (400 هزار ريال)، 

وابسته (200 هزارريال)، دانشجويي(100 هزارريال) مي باشد.
3. حق عضويت مي بايســت به شماره حساب 8001008 بانك 
اقتصاد نوين شعبه اسفنديار تهران كد 147 به نام انجمن متخصصان 
روابط عمومي واريز شــود و اصل رسيد آن به همراه فرم درخواست 

عضويت حقيقي به دفتر انجمن ارسال شود.
4. در صورت تغيير پاســخ هر مورد از پرســش هاي مندرج در 

اين فرم درخواســت، لطفٌاً فــوراً دفتر انجمن را مطلع 
فرماييد.

5. مدارك مورد نياز جهت عضويت يا تمديد آن در انجمن:
الف) يك برگ كپي شناسنامه و كارت ملى و عضويت

ب) يك برگ كپي آخرين مدرك تحصيلي و يا كپي كارت دانشجويي
ج) گواهى سابقه فعاليت در روابط عمومى

د) اصل فيش بانكي مربوط به پرداخت حق عضويت
ه) دو قطعه عكس براي صدور كارت عضويت
و) مدارك مربوط به يكى از انواع عضويت ها

لطفا پس از تكميل فرم درخواست عضويت آن را به آدرس تهران: 
صندوق پســتى 4189ـ   14155 انجمــن متخصصان روابط عمومى 

ايران يا نشانى الكترونيكى info@iaprs.ir ارسال فرمايند.

     اهم فعاليت هاى انجمن متخصصان روابط عمومى 
انجمــن متخصصان روابط عمومى با همــكارى و تالش اعضاى 
هيات مديره و ســاير اعضا ومديــران وكارشناســان روابط عمومى 
سازمان ها و شــركت ها، فعاليت هاى مختلفى انجام داده كه بخشى 
از آن به مرحله اجرا رســيده و برخــى فرآيند طراحى و اجرا را طى 

مى كند كه در ذيل به اهم آن اشاره مى شود:
      فعاليت هاى ساختارى و مديريتى

  تهيه و تدوين برنامه راهبردى انجمن
  تهيه و تدوين برنامه ساالنه انجمن

  تهيه بسته اعتالى دانش روابط عمومى درايران و ارسال آن به دولت
  دريافت پروانه جديد انجمن با اعتبار تا ســال 95 از ســوى 

وزارت كشور
  برگزارى مجمع عمومى و فوق العاده انجمن

  تشــكيل كميته هاى اطالع رسانى، آموزش و پژوهش، ارتباط 
با اســتادان و محققان روابط عمومى، ارتباط با مديران و كارشناسان 
روابط عمومى، پشــتيبانى و رفاه و تعــاون، بين الملل، هماهنگى و 
ارتباطات، انتشارات و عضوگيرى و تهيه و يكسان سازى آيين نامه هاى 

مربوطه
  بررســى، اصالح و تدويــن انواع عضويت در انجمن شــامل 

اعضاى پيوسته، وابسته، دانشجويى، حقوقى و افتخارى
  تهيه آيين نامه ايجاد شعب انجمن 

  طراحى مجدد، بهينه سازى و بروز   رسانى سايت انجمن
  برگزارى نشست هاى مختلف شــامل جلسات هيات مديره، 

نشست هاى كارشناسى و ارزيابى عملكرد
  برگزارى نشست هاى مشاوره اى با سازمان ها 
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معرفى اعضاء هيأت مديره انجمن متخصصان روابط عمومى

هـادى كمـرئى
عضو هيأت مديره

حامد   رضا اسماعيلى
عضو هيأت مديره

قربانعلى تنگشـير
عضو هيأت مديره

مهدى باقريان
رييس انجمن

سيد شهاب سيدمحسنى
عضو هيأت مديره

ميرمحمود سجادى صومعه
عضو هيأت مديره

حسين امامى
نايب رييس انجمن

محمود احمدى
بازرس انجمن

مجتبى علوى
بازرس على  البدل

      فعاليت هاى آموزشى 
  تهيه تقويم آموزشى انجمن 

  برگزارى 10  دوره جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى
  برگزارى 3  دوره همايش ملى توليد محتوا در روابط عمومى ها

  برگزارى نشســت هاى تخصصى با موضوعات "روابط عمومى و 
مســئوليت هاى اجتماعى"، "فرايندگرايى در روابط عمومى"، "نقش 
زبان انگليسى در ارتباطات"و همايش روابط عمومى و صنعت بانكدارى
  مشاركت در برگزارى همايش و جشن روز ملى روابط عمومى

  تهيه طرح برگزارى دوره هاى آموزشى استانى
  برگزارى سمينار يكروزه "نشر الكترونيك در روابط عمومى"

  برگزارى دوره هاى آموزشى ويژه براى سازمان ها و شركت هاى 
دولتى و خصوصى درتهران و شهرستان ها

  برگزارى كارگاه هاى ملى آموزشى شيوه هاى نوين خبرنويسى 
و انتشارات در روابط عمومى

  شــركت و ارايه ســخنرانى در همايش ها و گردهمايى هاى 
روابط عمومى با حضور اعضاى هيات مديره

  داورى آثار روابط عمومى در جشنواره ها و همايش هاى برگزار شده
  برنامه ريزى براى بازديدهاى هدفمند

     فعاليت هاى انتشاراتى 
  تهيه و انتشار كتاب سال روابط عمومى 

  تهيه و انتشار كتاب راهنماى ارتباطات
  چاپ سالنامه تخصصى روابط عمومى

  چاپ بروشور معرفى انجمن
  چاپ خبرنامه انجمن

  مشــاركت درانتشــار4جلدكتاب كاربردى "فنون رســانه اى 
درنشريه"، "پوستر"، "بروشور" و"برنامه ريزى درانتشارات"  
  طراحى و چاپ كارت جديد عضويت اعضاى انجمن

  طراحى گواهينامه جديد انجمن
  طراحى و صدور كارت عضويت اعضاى هيات مديره و اعضاى انجمن

  طراحى و صدور گواهى عضويت اعضاى هيات مديره
     ساير فعاليت ها 

  راه اندازى سامانه پيامك انجمن
  تهيه گواهى نامه دوره هاى آموزشى انجمن

   برگزارى جلسات آموزشى، مشورتى و مديريتى با دانشگاه ها، 
تشكل ها و انجمن هاى استانى

  انتشار بيانيه در مناسبت هاى مختلف
  بررســى پرونده اعضا، بهينه سازى، ثبت نام از اعضاى جديد و 

صدور كارت جديد عضويت براى همه اعضاء
  برگزارى نمايشــگاه دســتاوردهاى روابط عمومى در مجلس 

شوراى اسالمى
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      اهداف
 آشنايى با اصول و استانداردهاى نشر در روابط عمومى و ارائه 

آثار و تجارب موفق
 توسعه و ارتقاى ســطح توانمندى ها و مهارت هاى مديران و 

كارشناسان در حوزه انتشارات
 انتخاب و معرفى الگوى مناسب در حوزه انتشارات

 تبييــن نقــش تكنولوژى هاى نوين ارتباطى و آموزشــى در 
فرآيند انتشارات

 انتخاب راهكارهاى مناسب براى اعتال و ارتقاى نشر الكترونيك

     بخش رقابتى 
1) انتخاب بهترين برنامه انتشاراتى

اين جايزه به روابط عمومى هايى كه بهترين برنامه انتشــاراتى 
را در طى سال گذشــته براى بخش هاى مختلف انتشارات به اتمام 

رسانيده باشند و مستندات الزم را ارائه كنند، اهداء مى گردد.

2) انتخاب نشريه داخلى برتر
در اين بخش آثار ارســالى در هشــت شاخه: ســرمقاله، مقاله، 
گــزارش، خبر، صفحه خوانندگان، عكــس، مصاحبه، و صفحه آرايى 
مــورد ارزيابــى داوران قرار مى گيرد و در مجموع هشــت نشــريه 
برتــر ادارات روابط عمومى تهران و همچنين هشــت نشــريه برتر 

روابط عمومى هاى استان برگزيده خواهد شد.

3) انتخاب انتشارات برتر روابط عمومى
در اين بخش آثار منتشره در شاخه هاى زير، ارزيابى مى شوند:

3ـ1 كتاب                            
3ـ2 بروشور

3ـ3 پوستر                            
3ـ4 ويژه نامه

3ـ  5 فيلم و تيزر
3ـ  6 اينفوگرافى

4) انتخاب برترين و بهترين ارتباط الكترونيكى
در اين بخش آثار روابط عمومى ها در چهار شــاخه مورد ارزيابى 

اشاره:
در پى برگزارى ده دوره جشنواره ملى انتشارات 

روابط عمومى در سال هاى 94-81، انجمن متخصصان 
روابط عمومى با همكارى دست اندركاران روابط عمومى 

سازمان ها، موسسات دولتى و غيردولتى، استادان، 
كارشناسان و دانشجويان اين رشته، در نظر دارد 

يازدهمين جشنواره ملى انتشارات روابط عمومى را در 
دو سطح ملى و استانى درتيرماه سال 95 برگزار نمايد.

فراخوان يازدهمين جشنواره
ملى انتشارات روابط عمومى 

ن یازدھ



كتاب سـال
روابط عمومئ1394

انجمن متخصصان روابط عمومى134

ملى انتشــارات روابط عمومــى، برگزاركنندگان قصــد دارند تا 
نسبت به معرفى و چاپ توانمندى هاى حرفه اى روابط عمومى ها 
در بخشــى از اين ويژه نامه به شــكل رپرتــاژ، آگهى، گزارش و 

ســاير قالب هاى محتوايى درخواستى منتشر كنند.
شايسته اســت اين كاربرگ براى درج در ويژه نامه جشنواره تا 

تاريخ 20 ارديبهشت 1395 به دبيرخانه جشنواره تحويل گردد.
در صورت انصراف پس از ذخيره آگهى، شــركت كننده ملزم به 

پرداخت 20 درصد كل مبلغ است.

     حمايت هاى مالى از جشنواره
فرصت هــاى  از  بهره منــدى  شــامل:  مالــى  حمايت هــاى 
روابط عمومــى ـ بهره منــدى از خدمات مشــاوره اى ـ بهره مندى 
از فرصت هــاى اعتبــارى و حضــور در جشــنواره ـ بهره منــدى 
از فرصت هــاى اطالع رســانى و پوشــش خبــرى ـ بهره مندى از 

تبليغاتى. فرصت هاى 

     مقررات عمومى
 امكان جايگزينى افراد ثبت نام شده تا يك ماه قبل از برگزارى 

همايش ميسر است.
 تاريــخ و محــل تحويل كارت حضور در همايــش متعاقباً از 

طريق سايت انجمن اعالم خواهد شد.
 همراه داشــتن كارت معتبر براى حضور در ســالن همايش 

الزامى است.
 رعايت شــئون اســالمى مانند حجاب، اخالق و شــعائر 
اســالمى و حفظ حرمت همايــش براى همه شــركت كنندگان 

است. الزامى 

     مشخصات تماس
تهران ـ خيابان فلسطين جنوبى نرسيده به تقاطع بزرگمهرـ 

كوچه بن بست عسگرى، پالك5  ـ واحد5        
تلفكس: 66977920    ـ66977917 

ـ 88617576 ـ     نمابر: 88602308 تلفن هاى دبيرخانه: 8861777  
www.irancpr.ir  ـ  www.iaprs.ir :وب سايت

داوران قــرار مى گيرد و در مجموع، ســه اثر برتر از 
تهران و سه اثر برتر از استان ها برگزيده مى شود:

4ـ1 وب سايت                       
4ـ2 مولتى مديا

4ـ3 برنامه هاى كاربردى (اپليكيشن ها)
4ـ4 نسخه موبايلى سايت

5) انتخاب بهترين تبليغ مكتوب
5  ـ1 تبليغات در نشريات

5  ـ2 رپرتاژ آگهى

6) انتخاب بهترين تحليل محتوا
تحليل محتوا در خصوص بريده جرايد و نشريات سازمانى

7) انتخاب كارشناس برتر انتشارات روابط عمومى
در ايــن بخش، كارشناســان فعال در حوزه انتشــارات، آثار 
خود را به شــكل حقيقى و يا حقوقى بــراى ارزيابى به دبيرخانه 
جشــنواره ارائه خواهند نمود تا از ميــان آن ها فعاالن اين حوزه 

شوند. انتخاب 

    شرايط ثبت نام و شركت در جشنواره 
به منظور تأمين بخشى از هزينه هاى داورى آثار در بخش رقابتى 
و امور اجرايى، هزينه شــركت آثار در بخش رقابتى 6/000/000          ريال 

است.

     مقررات جشنواره
1. آثار ارســالى در مقطع زمانى نيمه دوم 1394 و سال1395 

توليد و منتشر شده باشند.
2. مهلت ارسال آثار به بخش رقابتى جشنواره حداكثر تا تاريخ 

1395/02/30 است.
3. آثار و مســتندات ارســالى، بايد در واحــد روابط عمومى 
ســازمان توليد شــده باشــد و آثارى كه به تشــخيص داوران، 
روابط عمومى ها هيچ نقشــى در تهيه و توليد آن نداشــته باشد، 

شد. نخواهد  ارزيابى 
4. تعداد آثار ارســالى در هر شــاخه بيش از دو مورد نباشــد. 
در صورت ارســال بيش از دو نمونه آثار، داوران جشــنواره به شكل 

تصادفى دو نمونه را انتخاب و ارزيابى خواهند كرد.

     ويژه نامه جشنواره
به منظور ارتقاى غناى محتوايى ويژه نامه نهمين جشــنواره 
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