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روابط عمومي بايستي در ارتباط با مردم ،مدافع سازمان و در ارتباط با مديران ،نقش مدعي العموم را به خود بگيرد.
انگيزه اعمال انساني اغلب احساسات است نه منطق ،بنابراين كارشناس روابط عمومي بايد عكس العملها را به
حساب آورد و بكوشد تا تفسيرهاي مختلف را پيش بيني كند .هدف فعاليت هاي روابط عمومي در يك سازمان
بايستي چنان باشد كه كاركنان منافع خود را با سازمان يكي بدانند .بعبارت ديگر معتقد بشوند كه ضرر مؤسسه
ضرر آنها و نفع مؤسسه منفعت آنهاست .قدرت روابط عمومي در صالحيت و صميميت آن است ،با كوشش
خردمندانه چنين روابط عمومي اي مي توان در مردم اعتقادي بوجود آورد كه همواره به اقدامات مؤسسه و مديران
آن خوشبين بوده و اعتماد نمايند.
دکتر حمید نطقی

صمیامنه با شام ...

به نام خالق زیبائی ها

سالم
مهرماه امسال مقارن بود با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی؛ قیامی که از
فراسوی قرن ها هنوز هم پیامی تازه برای همه نسل ها ودر تمامی اعصار
دارد .پیام آزادگی و ظلم ستیزی که انسان امروزی بیش از هر زمان دیگری
به آن نیاز دارد.
ضمن عرض تسلیت به اساتید و دانشجویان ارجمند امیدواریم سوگواری
این عزیزان قبول درگاه احدیت قرار گیرد.
همچنین از همه عزیزانی که طی سه شماره گذشته ما را از نقطه نظرات و
دیدگاههای اصالحی خود بهره مند نموده اندسپاسگزاری می کنیم و دست
یاری به سوی همه همکاران و دانشجویان گرامی جهت پربارتر کردن این
ماهنامه دراز می کنیم.
این شماره اختصاص یافته به حوزه روابط عمومی که از پیچیده ترین
و حساس ترین حوزه ها در جهان معاصر است .در تعریف روابط عمومی
مجموعه ای از اقدامات و کوشش های حساب شده سازمان جهت برقراری
ارتباط موثر و هدفمند با گروههایی که با آن سازمان در ارتباط هستند
را شامل می شود .در حقیقت روابط عمومی به مثابه پلی میان سازمان و
مخاطبان آن عمل می کند.
هر سازمانی که با افکار عمومی سرو کار دارد و نیازمند تصویر روشنی
از خود نزد مردم است الزاما باید از تکنیک های متنوع و گسترده روابط
عمومی بهره گیری نماید .در حوزه روابط عمومی هر سازمان همچنین باید
برای اندیشه ورزی انتقادی اهمیت ویژه ای قائل بود تا امکان حل مسائل
و مشکالت احتمالی مخاطبان سازمان مهیا شود .جلب رضایت مخاطبان
و ارائه تصویری شفاف و روشن و قابل اطمینان به افکار عمومی می تواند
موفقیت روزافزون یک سازمان را تضمین کند.
این مجموعه به همت مدیر گروه علوم ارتباطات مرکز ،اساتید و
دانشجویان محترم رشته روابط عمومی و انجمن علمی این حوزه فراهم
آمده است و امیدواریم مورد استفاده مخاطبان محترم نشریه قرار گیرد.
موفق و پیروز باشید-محسن علینی
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پایه گذار و پدر روابط عمومی علمی در ایران  -دکتر حمید نطقی
منبع  :انجمن روابط عمومی ایران

دکتر حمید نطقی  ،در  11شهریور  1299هجری شمسی در تبریز
متولد شد و در این شهر تحصیالت ابتدایی خود را آغاز کرد و سپس با
خانواده خویش به شهر آستارا مهاجرت نمود و در مدرسه  ،حکیم نظامی
 ،این شهر به ادامه تحصیل پرداخت  .دکتر (نطقی) سپس به تهران آمد و
در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد ودر سال  1321با
درجه لیسانس از این دانشکده فارغ التحصیل و تحصیالت خود را در رشته
حقوق قضایی و در مقطع دکترا در دانشگاه استانبول آغازکرد  .دکتر (نطقی)
در سال  1327به ایران بازگشت ودر سال  1330به مدیریت روابط عمومی
شرکت نفت منصوب شد و ازآن زمان به بعد فعالیت های خود را در زمینه
روابط عمومی آغازکرد  .پس از تاسیس ( موسسه عالی روز نامه نگاری و

روابط عمومی ) در سال  1346از دکتر (نطقی) جهت مدیریت گروه روابط
عمومی و تدریس دروس تخصصی این رشته دعوت به عمل آمد  .در نتیجه
وی از شرکت ملی نفت ایران جدا و کار خود را به طور تمام وقت در این
مؤسسه آغاز کرد .
دکتر (نطقی) در سال  1351جهت بررسی نحوه آموزش رشته روابط
عمومی در دانشکده های آمریکا و تهیه و تـدوین یک برنامه جامـع آمـوزشی
این رشته  ،سفری بـه این کـشور نمود و پس از این سـفر تحقیقاتی برنامه
پیشنهادی خود را به شـورای عالی دانشکده علـوم ارتباطات اجـتماعی تقدیم
نمود که مورد تایید و تصویب مسئولین قرار گرفت  .دکترنطقی تا سال 1357
مصادف با انقالب اسالمی در سمت خود به عنوان رئیس اداره روابط عمومی
باقی بود  .وی در سال  1350کتاب  ،مدیریت و روابط عمومی  ،را تالیف نمود
 .دکترنطقی  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی  ،با توجه به حذف رشته روابط
عمومی از نظام آموزش کشور  ،همچنان به فعالیتهای آموزشی  ،پژوهشی و
مشاوره ای خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی که نام
جدید همان مؤسسه عالی روز نامه نگاری و روابط عمومی بود ،ادامه داد.
درپی تالش های ایشان و آقای دکتر  ،کاظم معتمدنژاد  ،مجددا در سال
 1366رشته روابط عمومی به عنوان یک رشته در مقطع کارشناسی مورد
تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت
 .در سال  1377ازدکتر نطقی در مراسمی که توسط انجمن روابط عمومی
ایران برگزار شد قدردانی بعمل آمد ودرسال  1378با تربیت هزاران شاگرد
 ،که هرکدام امروزه خود استاد در این رشته می باشند جهان را ترک و به
ملکوت اعال پیوست .

پدر علم ارتباطات ایران  -پروفسور کاظم معتمدنژاد
منبع  :انجمن روابط عمومی ایران

در سال  1313در روستاى مود از بخش مرکزى بیرجند متولد شد ،
تحصیالت ابتدائى و قسمتى از تحصیالت متوسطه خود را در زادگاهش و
قسمت دیگر را در بیرجند و سال ششم ادبى را در دبیرستان مروى تهران
گذرانید  .در سال  1336به اخذ درجه لیسانس و در سال  1339به اخذ درجه
دکترى در رشته قضائى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران
نائل گردید .وى در زمان تحصیل در دورة کارشناسى با مدیر وقت روزنامه
کیهان که استاد ایشان نیز بود رابطه دوستانهاى برقرار کرد  .وقتى استاد از
دانشجویان دوره دکترى براى همکارى در کیهان دعوت کرد ،معتمد نژاد
فرصت را غنیمت شمرده و به محیط روزنامه وارد شد.
دیرى نپائید که از مترجمى زبان فرانسه ،به مسؤلیت گروه خارجى و
مقاالت ارتقاء یافت  .روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیلکرده نیاز
داشت  ،براى وى بورسیهاى از دولت فرانسه دریافت داشت  .معتمد نژاد
در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکترى حقوق و علوم سیاسى و نیز
دکترى تخصصى روزنامه نگارى از انستیتوى مطبوعات و علوم نظرى دانشگاه
پاریس گردید (.)1343
خدمات دانشگاهى ایشان ارسال  1344در سمت استاد یارى در دانشکده
حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران آغاز مىشود ضمناً همکارى خود را از

آغاز ورود به ایران با موسسه کیهان حفظ کرد .در سال  1343مؤسسه کیهان
پیشنهاد وى را براى یک دوره عالى روزنامه نگارى پذیرفت و براى این منظور
از بین داوطلبان دیپلم  25،نفر انتخاب شدند .در پایان دوره دو ساله  ،اسم
این دوره عالى به مؤسسه عالى مطبوعات و روابط عمومى تغییر کرد .در سال
 1350یعنى زمانى که نخستین فارغ التحصیالن در بحبوحه اخذ دانشنامه
بودند  ،اسم مؤسسه به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى تغییر یافت  .دراین
موقع از دانشیارى دانشکده حقوق دانشگاه تهران استعفا داده و در دانشکده
علوم ارتباطات اجتماعى در سمت معاونت دانشکده مشغول به کار گردید  .از
سال  56تا  59نیز سمت ریاست دانشکده را عهده دار بود.
همزمان با انقالب اسالمى  ،دانشکده مذکور تعطیل و در دانشکده علوم
اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبائى به عنوان یک گرایش ادغام شد .با تعطیل
شدن دانشگاه ها  ،معتمد نژاد به پاریس رفت و در آنجا به تدریس و تحقیق
پرداخت .تا یاد وطن او را دلتنگ کرد و در سال  1368به ایران بازگشت.
معتمد نژاد مجددا ً نسبت به توسعه رشته علوم ارتباطات و گشایش دوره ه اى
کارشناسى ،کارشناسى ارشد و دکترى اقدام نمود تا سرانجام در سال 1375
با پذیرفته شدن دوره دکتراى ارتباطات در وزارت فرهنگ و آموزش عالى به
آرزوى دیرین خود رسید .ایشان در حال حاضر استاد تمام وقت دانشکده علوم
اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبائى مىباشد و در سطوح مختلف آموزشى
اشتغال به آموزش دارد.
معتمد نژاد در تشکیل و عضویت انجمن هاى مختلف از قبیل  :انجمن
دفاع از آزادى مطبوعات  ،انجمن بین المللى تحقیق در ارتباطات جمعى
 ،انجمن بین المللى حقوق فضا  ،انستیتوى بین المللى ارتباطات  ،انجمن
فرانسوى علوم ارتباطات و اطالعات نقش عمده داشته است.
معتمدنژاد بیش از  70مقاله علمى به مجامع بینالمللى و یا مجالت
ارائه داده و یاخود در تشکیل سمینار ها و کنفرانس هاى علمى نقش مهمى
داشته است .
در سال  74-1373به عنوان استاد نمونه دانشگاههاى کشور از دست
ریاست جمهورى لوح نقدیر دریافت داشته و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و
آموزش عالى و حکم ریاست شوراى عالى انقالب فرهنگى از مهر ماه  1378به
عضویت هیأت امناى دانشگاههاى منطقه مرکزى منصوب شده است .
نشریـــه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال سوم  -شماره  - 13مهر ماه 1396
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نقش راهبردی و استراتژیک روابط عمومی در سازمان

علی اشرف حامدی اغول بیک_ دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

چکیده
دنیای امروز بدون هیچ شبههای پذیرفته است که روابط عمومی در سطوح استراتژیک و عالی سازمان
قرار دارد وجایگاه کارگزار روابط عمومی در درون تیم رهبری سازمان یا هیأت مدیره است چرا که اصوالً
روابط عمومی یکمدیریت استراتژیک است و یا در مدیریت استراتژیک سازمان نقش اساسی دارد .حتی
در جوامع فراصنعتی عالیترین مدیران سازمانها از میان کارگزاران روابط عمومی انتخاب میشوند .در
مدیریت استراتژیک تالش بر این است که درجهان امروزی چه جایگاهی را به خود اختصاص دادهایم و
نه اینکه چه آرزو داشتیم ،در چه جایگاهی بودیم ،بلکه بایدببینیم به کجا میخواهیم برسیم .با توجه به
اینکه سازمان باید بتواند تهدیدها و نقاط قوت خود را بشناسد .باید پرسیدبرای این کار چه نهاد و عنصری
بهتر از روابط عمومی وجود دارد .در واقع روابط عمومی» وزارت اطالعات» یک سازمان است .لذا باید
عنصر اطالعاتی داشته باشد تا بتواند اطالعات را جذب کند و اطالعات را تهیه کند .در اینصورت روابط
عمومی نقش استراتژیک پیدا میکند و میتواند در کنار مدیریت سازمان قرار گیرد و در هدفگذاری،
تبیین رسالت سازمان و تعیین استراتژیهای آن ایفای نقش کند.
مقدمه

روابط عمومی ،هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم
پیوند می دهد .روابط عمومی هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کند.
روابط عمومی مشاور امین مدیر و کلیه کارکنان دستگاه است .پس الزم است که
مدیر و کارکنان به وی اعتماد داشته باشند .روابط عمومی آئینه زیبایی هاست .یک
اتاق شیشه ای است که از هر طرف آن ،همه چیز زیبا دیده می شود .روابط عمومی
چشم و چراغ یک دستگاه است ..امروزه به نظر می رسد که معیارهای غالب در
جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کارروابط عمومی هاست به طوری که
این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها ،بخش روابط عمومی مبدل به بخش
تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد .صاحب نظران
معتقدند اگر نقشروابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه ،بومی کردن
سرمشق های توسعه ،کشف و معرفی ظرفیتهای جامعه ،بازآفرینی فرهنگی ،حفظ
تعلق و پیوستگی بدانیم در اینصورت باید بتواند از هر نوع گسستگی وناپیوستگی
جلوگیری کند و یا حداقل کاهش دهنده فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه
های اجرایی باشد
سازمان را می توان به عنوان سیستمی از پردازش اطالعات در نظر گرفت که
اطالعات مرتبط با هدف را ازمحیط گرفته و آن را همان گونه که برای اثر بخشی
سازمانی مورد نیاز است پردازش کند .پس ،داشتن اطالعات موثق و به موقع با
توجه به هدف و ساختار سازمانها ،بزرگترین سرمایه یک سازمان به حساب می آید
و حیات سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون سازمانی،
انجام تبلیغات و کسب اطالعات به روز و مفید بستگی دارد .از آنجایی که روابط
عمومی پل ارتباطی سازمان و مخاطبان آن است ،دراین جاده دو طرفه قادر است
سیاست ها ،برنامه ها و عملکردهای سازمان را به مخاطبان از یک سو و نیازها،
خواستها  ،دیدگاه ها و نظرات مخاطبان را به سازمان از سوی دیگر منتقل کند .هر
چه این شبکه توزیع وتقاضا ،برنامه ریزی شده تر و منسجم تر رفتار کند سازمان و
مخاطبان آن ضمن رضایتمندی از وضعیتارتباط  ،در جایگاه خود ارتقاء می یابند.

تعریف روابط عمومی
اصطالح روابط عمومی ،ترجمه واژه انگلیسی Public Relations
برای نخستین بار در آمریکا در اتحادیهراه آهن به کار برده شد و در ایران
نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفتری در آن شرکت ایجادشد. .
فعالیت های گوناگونی از روابط عمومی از سوی صاحب نظران ،کارشناسان
و مؤلفان کتابهای این رشته بیان شده است از جمله  :رکس هارلو از
پیشگامان روابط عمومی در جهان می گوید :روابط عمومی دانشیاست که
به وسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند تا بر مسئولیت اجتماعی خویش
عمل کنند و بتوانندتفاهم و پشتیبانی کسانی که برای توسعه اهمیت دارند
را به دست آورند. انجمن جهانی روابط عمومی نیز گفته روابط عمومی
بخشی از وظایف مدیریت سازمان است و عملی پیوسته ،مداوم و طرح
ریزی شده استکه از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و
پشتیبانی کسانی که با آنها سر و کار دارند را بهدست آورند.
تاریخچه روابط عمومی
واژه روابط عمومی ،برای اولین بار در سال  1897در اسناد اداره راه
آهن آمریکا به کار رفت .بسیاری ازاندیشمندان این حوزه  ،تاریخچه روابط
عمومی این کشور را به سه دوره طبقه بندی نموده اند  .دوره اول درفاصله
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سال های  1900تا  1929پیرامون جنگ جهانی اول  ،به سه مرحله طبقه
بندی شده است .در مرحله اول آمریکا طی سال های  1900تا 1914
رشد گسترده واحدهای اقتصادی ،تولیدی و بازرگانی را تجربه نمود و به
موازات آن مبارزه افکار عمومی بر علیه مقاصد سودجویانه صاحبان صنایع
نیز رشد پیدا کرد .همین امر صاحبان صنایع و شرکت ها را به فعالیت
های روابط عمومی جهت جلب افکار عمومی متوجه کرد .خبرنگارروزنامه
نیویورک ورلد به نام «آی وی لی» اولین شرکت خصوصی خدماتی تحت
عنوان روابط عمومی راتأسیس کرد .بسیاری «لی» را پدر روابط عمومی در
آمریکا می نامند .مرحله دوم به سال های  1914تا 1918میالدی بر می
گردد .در این سال ها دولت آمریکا درگیر مسائل جنگ جهانی اول بود و
سعی می کردتا مقاصد جنگی و خواست های خود را توسط روابط عمومی
مرتبط با مردم قرار دهد .مرحله سوم دورهتکامل روابط عمومی در آمریکا
به شمار می رود و به سال های  1918تا  1929بر می گردد .در این سال
هامؤسسات صنعتی برای معرفی خود به انتشار مطالب  ،گسترده و دامنه
داری دست زدند .زیرا برای آنها درجنگ جهانی اول به اثبات رسیده بود
که ارائه مطالب درباره موضوعی خاص در صورتی که از روی واقع بینی و
بصیرت باشد ،افکار عمومی را تغییر داده و در جهت مثبت یا منفی سوق
می دهد.
دوره دوم از سال  1929تا  1939بود که با رشد منظم و علمی روابط
عمومی ها و اعمال کوشش هایفراوان جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین
منافع فردی و مصالح عامه صورت پذیرفت.
دوره سوم در فاصله سال های  1939تا  1945پیرامون جنگ جهانی
دوم بود که در کنار کمیته اطالعات عمومی ،دولت اقدام به تأسیس اداره
اطالعات جنگ نمود و برخورداری از روابط عمومی بجز در آمریکا درسایر
کشورها چون انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،هلند و  ...هم احساس شد.
از سال  1945تاکنون جهان با گسترش بسیار روزافزون واحدهای
روابط عمومی روبرو است ،همراه با آن کتاب ها و مطالب زیاد در زمینه
روابط عمومی تألیف شده است .مؤسسات آموزشی روابط عمومی ،سازمان
های سنجش افکار عمومی ،انجمن ها و اتحادیه های روابط عمومی و
باالخره رشته های تحصیلی دانشگاهیروابط عمومی به وجود آمد  ،روابط
عمومی در تمام دنیا به عنوان یک امر ضروری مورد توجه قرار گرفت.
مدیریت راهبردی در روابط عمومی دارای سه مرحله است:
 )۱تدوین استراتژی
 )۲اجرای استراتژی
 )۳ارزیابی استراتژی.
▪ در مرحله تدوین استراتژی برای روابط عمومی الزم است به عوامل
زیر توجه شود؟
الف ) شناخت ،تحلیل و ارزیابی نقاط قوت روابط عمومی.
ب ) شناخت ،تحلیل و ارزیابی نقاط ضعف روابط عمومی.
ج ) شناخت ،تحلیل و ارزیابی فرصتهای مهیا شده برای روابط عمومی.
د ) شناخت ،تحلیل و ارزیابی تهدیدات خارجی موجود برای روابط

عمومی.
دومین مرحله در این رویکرد اجراست .بنابراین اجرای استراتژیها
ایجاب میکند که روابط عمومی سازمان ،هدفهایساالنه را در نظر بگیرد،
سیاستها را تعیین کند،در کارکنان نسبت به فعالیتهای خود انگیزه ایجاد
کند و منابع را به گونهای تخصیص دهد که استراتژیهای تعیین شده
روابط عمومی به اجرا درآید .اغلب ،اجرای استراتژیها را در مرحله عملی
مدیریت راهبردی مینامند .مرحله سوم مدیریت استراتژیک ،ارزیابی است.
مدیران باید بدانند تصمیمات آنها چه زمانی کارساز واقع نمیشود .همه
استراتژیها در آینده دستخوش تغییرات میشوند ،زیرا عوامل درون و برون
سازمانی به صورت دایم در حال تغییر هستند،
 لذا برای ارزیابی استراتژیها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام
میشود:.
 )۱بررسی عوامل درون و برون سازمانی که پایه و اساس استراتژیهای
کنونی قرار گرفتهاند.
 )۲محاسبه عملکردها.
 )۳اقدامات اصالحی.
تصمیمگیری و امکان چارهاندیشی منطقی به خصوص در مواقع بحرانی
و مسایل جدی ،همواره به عنوان یکی از مهارتهای برتر مدیران شمرده
میشود .از اینرو مدیرانی که بهترین و عملیترین تصمیمها را در زمان
مناسبمیگیرند و نتیجه مطلوبی از آن به دست میآورند ،به عنوان افرادی
موفق شناخته شده و از منزلتی واال برخوردارند و حال اگر عوامل ذکر
شده از اهمیت باالیی برخوردارند ،میتوانند هنگام بروز مشکل ،راهگشای
سریعی برای حل آن باشند ،اما اگر این تواناییها و قابلیتهای برتر در
شیوهای درست و قالبی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد ،بهتر می تواند
نتایج مثبت خود را آشکار کند .با این حال ،عدم برنامههای مدون و مصوب
بیش از پیش بر کمرنگ شدن خالقیت و نوآوری مدیریت روابط عمومی
دامن زده است .به همین جهت روابط عمومیها همیشه از سوی مدیران
عالی سازمان مورد انتقاد قرار میگیرند .دلیل این است که انتخاب مدیران
روابط عمومی بر اساس تخصص و شایستهساالری نیست ،بلکه روابط بر
ضوابط حاکم است.
 ● نقش تصمیمگیری روابط عمومی در سازمان
»پاولیک» و «پیرسون» دو تن از صاحبنظران روابط عمومی بر این
باورند که روابط عمومی ،نوع خاصی از همکاری در روند تصمیمگیری
است .همچنین اسکات کاتلیپ،نقشهای روابط عمومی را به ترتیب شامل
«تکنسین ارتباطات» ،«تسهیلگر تصمیم گیری» و متخصص اجرایی
«اتخاذ کننده تصمیم» ،ذکر میکند که خود نشانگر ارتقاء سطح کارآییو
عملکرد روابط عمومی در فرآیند تصمیمگیری است.
در مجموع ،نقش روابط عمومی را در نظام تصمیمگیری میتوان در
چهار شکل مشخص کرد :
 )۱تسهیلگر فرآیند تصمیمگیری از طریق تأمین اطالعات مورد نیاز :
سنجش مستمر محیط ،پیگیری روند انتقال اطالعات بین سازمان و
محیط ،ایفای نقش دفاعی در برابر ورود اطالعاتاضافی ،پاالیش ،تسهیل و
گزینش اطالعات مناسب و سازماندهی آنها برای ارائه به تصمیمگیران برای
اخذ تصمیماتمناسب در این نقش ایفا میشود.
 )۲تصمیمسازی :
روابط عمومی گرچه در شکل ابزاری آن در اوایل قرن بیستم ،صرفاً
تسهیل تصمیمگیری بود ولی در آستانه قرن بیست و یکم و در شکل
مدیریتی آن ،از توان تصمیمسازی برخوردار است .روابط عمومی با مطالعه
مشکالت و منازعات موجود پیرامون سازمان در واقع در نقش بهداشت و
پزشک سازمانی ظهور مییابد و پس از تحقیق درباره مشکل و تشخیص
مناسب عوامل بوجود آورنده آن ،برنامه مناسب و پیشنهاد عملی خود را
برای اتخاذ تصمیم در اختیار مدیریتسازمان میگذارد.
 )۳تأثیرگذاری بر فرآیند و ساخت نظام تصمیمگیری و عضویت در
گروه تصمیمگیری (ائتالف حاکم برسازمان) :
روابط عمومی عالوه بر تسهیلگری و تصمیمسازی ،بر فرآیند
تصمیمگیری نیز تأثیر میگذارد و بعضاً با ورود به جریان تصمیمگیری
تصمیمات را با انتظارات افکار عمومی هماهنگ میسازد و به این ترتیب به
دموکراتیزه شدن نظامتصمیمگیری در سازمان کمک میکند .تالش روابط
عمومی با انجام این اقدامات ،پیوستن به ائتالف حاکم بر سازمان وعضویت

در گروه تصمیمگیری سازمان است.
 )۴اصالح تصمیمات سازمانی :
نقش دیگر روابط عمومی در فرآیند تصمیمگیری ،مطالعه واکنش
گروههای مختلف مخاطبان در برابر پیامها و رفتارهای سازمانی است .به
عبارتی روابط عمومی با ایجاد نظام بازخورد به سازمان کمک میکند تا
تصمیمات نامناسبخود را شناسایی کرده و به بهبود آنها مبادرت کند تا از
این طریق ،اعتبار و شهرت سازمان خدشهدار نشود .وقوف بهاهمیت روابط
عمومی در نظام تصمیمگیری و استفاده از آن در این فرآیند ،میتواند ابزار
مناسبی برای بهبود مدیریت سازمانی باشد .طرح و تأکید بر نقشهای
روابط عمومی در نظام تصمیمگیری سازمان میتواند به بهبود نظام
تصمیمگیری در سازمان منجر شود.
● نقش روابط عمومی در مشاوره به مدیران سازمان
ارایه مشاوره به مدیریت سازمان از نقشهای مهم روابط عمومی نوین
محسوب میشود .در این نقش روابط عمومی حلقه واسطه ارتباطی بین
مدیریت و مخاطبان سازمان است که این کار خالء فقدان شریان ارتباطی
را بین مدیریت و مخاطبان پر میکند .در این خصوص ،روابط عمومی
اطالعات بدست آمده از اشخاص و گروههای مهم را به مدیریت منتقل
میکند تا مدیریت به هنگام تعیین خط مشی از آنها به عنوان بازوی
مدیریت برای اخذ تصمیمات و فعالیتهای آتی سازمان استفاده کند این
کار بیش از بیش نقش تعیین کننده روابط عمومی را در سازمان مشخص
میکند.
روابط عمومی برای آن که بتواند مشاور قابل اعتماد و مطمئنی برای
مدیر باشد ،باید برنامهریزی و سازماندهی کند؛ به گونهای که بتواند به
اطالعات مورد نیاز سازمان در ابعاد گوناگون دست یابد
 روابط عمومی ،ابزار کارآمد مدیران قوی
امروزه سازمانهای با مدیریت دارای کیفیت مطلوب ،به خوبی می دانند
نقش روابط عمومی ها در سازمانشان آنقدر اهمیت دارد که باید با دیدی
سازمان یافته تر به آن بنگرند ،چرا که شاید در بهترین جمله روابط عمومی
را بتوان چشم و گوش یک سازمان دانست و اگر این دو عضو حساس
ضعیف عمل نمایند ،مطمئناً باید آن سازمان را رو بهزوال ببینید.
برای داشتن یک روابط عمومی قدرتمند در سازمانها باید تا حد امکان
به نیازهای آن رسید و برای تقویت آن از هیچ چیز دریغ نکـرد .تقویت
آگاهانه ای که روابط عمومی را رشد می ده د و موجب اعتالی سازمان
خواهد شد.
دادن حداقل امکانات به روابط عمومی از ملزومات است و امروز در
کشورهای پیشرفته این حداقل به نهایت خود رسیده است .باید بگوییم
امروزه دنیا دید دیگری نسبت به روابط عمومی ها پیدا کرده و مدعای این
اظهار نظر،برگزاری سمینارهای مختلف ،ارائه مقاالت علمی در این رابطه،
برنامه های رادیویی و تلویزیونی و دهها برنامه دیگر درجهت تقویت روابط
عمومی ها و به روز رسانی آنها است .که علم روابط عمومی در دنیا به سوی
IT پیش می رود و ازمرحله سنتی به روابط عمومی الکترونیک روی آورده
است در یک جمع بندی و نگاه کلی به این نتیجه می رسیم که کشورها
سرمایه گذاری وسیعی روی آن انجام داده اند.
.روابط عمومی ها با تکیه بر سرمایه های اجتماعی به ویژه در حوزه
فعالیت خود می توانند موجب افزایش کارآمدی سازمان شده و با تقویت
احساس تعلق کارکنان به مشارکت ،آنان را در تحقق برنامه های سازمان که
زمینه ساز تحقق توسعه کشور است ،راهنمایی نمایند و همانطور که قب ً
ال
گفته شد این امور باید با تجهیز روابط عمومی ها به شکلاساسی درآمده
تا در کلیه برنامه ها ،یک روابط عمومی پویا ،در خدمت سازمان قرار گیـرد.
هدف یک روابط عمومی خوب باید حل مشکالت مشترک بین سازمان
و مردمی باشد که با آن سازمان سروکار دارند.یک روابط عمومی مطلوب
باید مجرای تبادل اندیشه ها و افکار باشد .در یک جمله می توان گفت که
مهمترین رسالتیک روابط عمومی آگاه کردن مردم از تالشـها و مشکالت
سازمان ،جویا شدن نظرات مردم و جمع کردن و انتقال آن به سازمان و
ترتیب اثر دادن به آنها در برنامه ریزی های آتی به منظور رسیدن به رشد
و توسعه بیشتر سازمان است.
روابط عمومی باید مشکالت را پیش بینی کند و قبل از وقوع آنها،
علتشان را از بین ببرد .همه از خدمات روابطعمومی استفاده می کنند تا
کارشان بهتر شود و وجهه خوبی بدست آورند .یک متخصص روابط عمومی
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موفق کسیاست که در هنر ارتباطات ومهارت داشته باشد .روابط عمومی
با کارهای مختلف درگیر است که به طور خالصه می توان به عقالنی
ساختن افکار عمومی ،ارتباط با رسانه های جمعی و تعامل با آنها ،جلب
مشارکت مردمی ،حرمتگذاری به ارباب رجوع ،باال بردن شایسته ساالری
در سازمان ،آگاه سازی و اطالع رسانی ،پاسخگوئی به ارباب جراید ورسانه
و نیز مردم ،دستیابی به زمان و فضای (مکان) رایگان در رسانه ها برای
انتشار اخبار و اطالعات سازمان ،جلوگیری از شکل گیری و رواج شایعه،
دو سویه کردن ارتباط ،برگزاری مراسم و نشستها ،مشخص کردن مصاحبه
کنندگان ومصاحبه شوندگان ،تهیه جوابیه برای رسانه ها در قالب توضیح
تکذیب و یا تصحیح تکذیب و یا تصحیح و تولید اخبارابتکاری اشاره کـرد
که این مسائل توسط یک مدیر روابط عمومی قوی ،خالق هوشمند و نیز
فعال و پرشور مرتفع می گردد تا بتواند در پیشبرد اهداف سازمان نقش
اساسی را ایفا کنـد.
 روابط عمومی نگاه حساس و پویای سازمان
مدتی است برخی از نقشهای روابط عمومی از شفافیت و کاربرد
بیشتری برخوردار شده اند و این نقشها ناشی از وظایف پنهانی مدیران
است که امروزه به صورت شفاف باید به آن بپردازند ،به ویژه این مسئولیتها
زمانی جنبه قانونی به خودگرفت که خدمترسانی و پاسخ گویی به صورت
دو وظیفه و تکلیف برای مدیران مشخص شد .از آنجا که پاسخ گویی به
رسانه ها و افکار عمومی جزو شاخصهای تخصصی مدیران و کارشناسان
روابط عمومی است بنابراین از سوی اکثر مدیران این وظیفه به روابط
عمومی ها تفویض شد.روابط عمومیها که تا بیش از این براساس محتوای
شغلی عهده دارپاسخگویی بودند ،این بار عالوه بر اختیارات ،مسئولیتهای
آنرا نیز پذیرفتند.
در حال حاضر روابط عمومی ها به جای مدیران ارشد ،وظیفه و اختیار
پاسخگویی در سازمانها وشرکتها را برعهده دارند.بدین ترتیب اگر روابط
عمومی همه مسئولیتهای پاسخگوئی را عهده دارباشند ،الزم است در همه
مسائل مداخله و از اطالعات الزم بهره بگیرند و برخی اوقات پیچ و خمها
ترمزها و گیرهای اداری را به چالش بکشانند .این به معنای نقادی نیست
بلکه به معنای حل مشکالت است ،بنابراین روابط عمومی ها برای به چالش
کشیدن شرایط و اوضاعاداری باید درگیر همه مسائل باشند.
موضوع دیگری که در این رهگذر ،روندها و گرایشهای افکار عمومی را
تحت تاثیر قرار می دهد تعامل سیستم وسازمان با ارباب رجوع متقاضیان
و مشترکان و جامعه است .این تعامل به این معنا است که نیازها و انتظارات
با امکاناتهماهنگ شده ،اولویتها شناخته شده و به مدیریت سازمان انتقال
یابد.نتیجه دیگر این تعامل این است که بحرانهای احتمالی در پیشبرد
برنامههای آینده شناخته شده و به رویداد تبدیل و این رویدادها مدیریت
شود
 هنر مردمداری  :نگاهی به نقش روابط عمومی کارآمد در سازمانها
کار کردن برای کارکنان در یک نهاد یا سازمان ،بدون همراهی
و همگامی کارکنان به بار نخواهد نشست ،همراه کردن کارکنان ،جلب
مشارکت و اعتماد آنان برای پیشرفت های مادی و معنوی سازمان از جمله
وظایف و کارکردهای اساسی روابط عمومی است .تقویت روابط عمومی
ها جهت تقویت روابط عاطفی مدیران و کارکنان ،جایگاه روابط عمومی
در اطالع رسانی دولت و فرهنگ سازی در سازمانها از دیگر کارکردهای
این نهاد است.توجه ویژه به روابط عمومی ،به عنوان نهادی که می تواند
به صورت نظام مند ،برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد ،حفظ و
گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند ،بسیار حائز اهمیت
است.
آن چه در سنوات گذشته به اشکال و صور گوناگونی باعث شده ،روابط
عمومی همچنان بی اثر و یا کم اثر جلوه کند ،همانا اقتدارگرایی مدیران،
رواج سیستم ارادت ساالری به جای شایسته ساالری ،نگاه ابزاری به روابط
عمومی ،دانایکل جلوه دادن برخی مدیران ،بیگانگی سازمانی و یا بیگانگی
حرفه ای بسیاری از مسئوالن ،پایین بودن آگاهی بعضی از کارکنان و
مدیران ارشد به اهمیت و نقش روابط عمومی است .همچنین کم مهارتی
و مشکل فنی و ضوابط قانونی و اداری برای کار روابط عمومی ها ،آسیب
پذیری همبستگی و روح کار جمعی در مدیران روابط عمومی و مطلق
اندیشی در مدیران روابط عمومی و برخی از مدیران سازمان ،بی توجهی
به طرح های پژوهشی و افکارسنجی -که همه موجبات بی توجهی یا کم
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توجهی به افکار عمومی را سبب شده و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم
گیری ها را باعثشده است.
انتظار می رود با گماردن مدیران علمی ارزش گرا و فرآیند محور،
مدیرانی در مصدر امور روابط عمومی ها قرار گیرند که از لحاظ فنی،
تخصصی ،تجربی و توانمندی های فردی با برنامه ریزی ارتباطی ویژه و
پژوهش های افکار عمومی توانایی جلب مشارکت عمومی و اعتمادسازی
در افکار عمومی را دارا باشند و فرآیند توسعه سازمانی و تحقق عملی
کارکردهای روابط عمومی را به نحو مطلوبی فراهم کنند .روابط عمومی
ها تاکنون نتوانسته اند به طور کامل نگاه حرفه ای و تخصصی را در خود
ایجاد نمایند؛ چرا که از یک طرف غالب مسئوالن به این هنر و فن توجهی
نکرده اند و ازطرفی بسیاری از مدیران ما با کارکردهای روابط عمومی ایده
آل آشنا نبوده اند.
روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت
افکار است .روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران
و کارکنان ،مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی
کارکنان دارند.
بدون شک روابط عمومی به عنوان یک «فن» و «هنر» نقش بسزایی
در برقراری و تسهیل ارتباط دوسویه بین مدیرانسازمان و کارکنان دارد،
به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از
روابط عمومی بداند و در عین حال موفقیت های چشمگیری را در زمینه
های مورد نظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد.
اما اگر روابط عمومی ها بخواهند تأثیر گذار باشند ،باید از همه نظر در
«جایگاه» بایسته و شایسته خود قرارداشته باشند .اگر در رأس این حوزه
مدیری الیق ،متین و کارآمد وجود داشته باشد ،می تواند با به کار گماری
کارگزارانی با مهارت در این موضوعات منشأ اثر در جهت تحقق اهداف
سازمانی باشند.
از جمله اموری که روابط عمومی ها باید آنها توجه داشته باشند می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت ،اصالح و جریان
سازی سالم بدون در نظر گرفتن امیال و رویکردهای سیاسی مخرب که
متأسفانه یکی از معضالت روابط عمومی هاست.
▪ ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان در صورتی محقق
خواهد شد که مدیر روابط عمومی بهره ای از علوممشاوره ای ،روانشناسی،
علوم تربیتی ،جامعه شناسی ،مردم شناسی و  ...داشته باشد؛ که این موضوع
خأل بزرگی دربسیاری از مدیران روابط عمومی های فعلی است.
▪ دفاع از جایگاه روابط عمومی در مقابل دخالت های غیرمسئوالنه
واحدها و افراد.
▪ حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها ،خالف گویی ها،
دروغ پردازی ها ،تهدیدها و  ...این در حالی محققمی شود که مدیر روابط
عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.
▪ خروج روابط عمومی از موضع انفعالی به موضع فعال (در حال حاضر
بسیاری از مدیران روابط عمومی کام ً
ال از موضع انفعالی در مقابل مدیران
برخوردار هستند).
▪ تغییر فرهنگ سازمانی غلط  ،کارگزار روابط عمومی موقعی در جهت
تغییر فرهنگ سازمانی می تواند حرکت کند که با مقوله فرهنگ آشنایی
داشته و با علم رفتار سازمانی مأنوس باشد.
▪ ایجاد حسن رابطه میان کارکنان ،مشاوران و مدیران سازمان.
▪ کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان ،به عبارتی ایجاد
بستری مناسب در جهت بالندگی اندیشه کارکنان.
▪ تقویت ارزش ها و ویژگی های مطلوب انسانی.
▪ معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون سازمانی و برون سازمانی.
▪ سازماندهی خبری سازمان (تالش برای اطالع یابی و اطالع رسانی به
موقع با روش ها و ابزارهای ارتباطی).
▪ تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی شفاف و روشن.
▪ تغییر نگرش مسئوالن نسبت به نقش روابط عمومی و جایگاه و
اهمیت آن.
▪ جهت گیری و جهت دهی سازمان به سوی کارمند محوری.
▪ همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.
▪ تأکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی.

▪ تنظیم برنامه مدون و سالیانه برای عمل به شعائر و برگزاری مراسم
مذهبی و غیره...
▪ انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به
مسئوالن و دریافت بازخورد آن جهت ارائه بهکارکنان.
▪ برگزاری جلسات داخلی میان کارکنان و مدیران به صورت ماهیانه
یا فصلی.
▪ تهیه مقاله های علمی در حوزه فعالیت های سازمان و نشر آن در
رسانه های گروهی.
▪ معرفی مطلوب مقاالت و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان.
▪ انعکاس تجربه های موفق کارکنان سازمان.
▪ چاپ بروشور پیام های آموزشی ،پژوهشی و دیگر فراورده های
سازمانی.
▪ تهیه فیلم برای معرفی سازمان.
▪ ایجاد برنامه نظام مند همدردی با خانواده های سازمان بدون تبعیض
قائل شدن.
▪ تهیه و تنظیم منشور اخالقی روابط عمومی سازمان.
▪ روابط عمومی تنظیم کننده مدیریت ارتباط بین سازمان و کارکنان
خواهد بود و به نوعی وظیفه خطیر اطالع رسانیو سخنگویی و اعالم مواضع
آن سازمان را در سطح جامعه و افکار عمومی برعهده خواهد داشت .اگر
مدیران میخواهند هنر مردم داری را تحقق بخشند ،الزمه آن به کارگیری
مدیران روابط عمومی کاردان ،متخصص ،بااخالق و هنرمند در برقراری
ارتباط با مخاطبان است
 مدیریت در روابط عمومی
نقش و جایگاه مدیریت در روابط عمومی به مثابه اعمال مدیریت در
مدیریت است  .بدین معنا که ازیک موضوع برنامه ریزی مدیریت در روابط
عمومی مد نظر قرار می گیرد و از طرف دیگر ،خود روابطعمومی و فعالیت
آن به عنوان یک وظیفه مدیریتی مطرح می باشد .
بنابر این موضوع مدیریت و مدیریت رسانه ای در جایگاه روابط عمومی
 ،از جمله مقوله های مهمیاست که جای بحث  ،تامل و تعمق فراوان دارد
 .نقش و اهمیت مدیریت و برنامه ریزی در کار روابطعمومی تا مرحله ای
پیش رفته که حتی در بیشتر تعاریفی که از روابط عمومی شده  ،بحث علم
مدیریت در این حرفه به میان آمده است .
» برتراند کانفیلد «  ،از مولفان معروف روابط عمومی در آمریکا  ،در
کتاب خود تحت عنوان « روابطعمومی  ،اصول  ،موارد و مشکالت آن « در
تعریف روابط عمومی می نویسد  « :روابط عمومی ،فلسفه ای اجتماعی –
مدیریتی است که مدیران مسئولیت شناس  ،این فلسفه را با کمال صراحت
درمقررات و خط مشی خود بیان می کنند و کلیه اقدامات خود را با فلسفه
اجتماعی منطبق می سازند  .آنگاه کلیه اقدامات و اعمال موسسه را که
ناشی از فلسفه اجتماعی مدیریت بوده به اطالع مرتبطینخود می رسانند
تا حسن نیت و تفاهم مردم را جلب کنند « .
 بهره گیری از روش های مدیریت در روابط عمومی در سال های اخیر
موجب بالندگی ،پویایی و نهایتا ارتقاء کیفی کارها و فعالیت ها در قلمرو
روابط عمومی سازمان های دولتی و غیردولتی شده است ،دامنه فعالیت
های روابط عمومی و بازتاب مطلوب و عملکرد مفید آن ها باعث شده
است که خالقیت و نوآوری و رشد و توسعه و افزایش کارایی و بهره وری
را در سطوح مختلف سازمان ها را شاهد باشیم .مدیریت روابط عمومی
در سازمان ها با اتخاذ تدابیر ،تعیین خط مشی و سیاستگذاری و تصمیم
گیری های اصولی و عملی بر اساس نظم و واقعیت های موجود سازمانی و
خواسته ها و تقاضاهای مخاطبین ترسیم و تبیین می شود و پس از مرحله
تدوین به اجرا درمی آید ،بدون تردید شیوه های سنتی روابط عمومی که
مبتنی بر خودمحوری خودخواهی و عدم توجه به واقعیت های سازمان
و جامعه و بدون در نظر گرفتن اصول مدیریت علمی ،در دنیای پیچیده
امروز ،انتظارات روزافزون و مطالبات جامعه را برآورده نمی کند .مدیریت
روابط عمومی بدون شناخت و فهم مسایل درون و برون سازمانی ،نمی
تواند در اهداف تعیین شده سازمانمثمرثمر باشد ،مدیریت روابط عمومی
می بایست با ابزارها و تاکتیک ها و برنامه ریزی در افزایش کارایی و بهره
وری و پاسخگویی به انتظارات عمومی نقش جدی و تعیین کننده داشته
باشد ،هرچند بسیاری از مدیران ،روابط عمومی را بهصورت پوستر چسبان
می انگارند ولی این نگاه و شیوه نگریستن به روابط عمومی در واقع توهین

به مشتریان ومخاطبان سازمان است ،روابط عمومی ها می بایست خود را
از این نگاه ها نجات دهند ،و با لحاظ کردن خواسته ها و اهداف سازمانی
و تامین منافع آن از یک طرف و تجزیه و تحلیل تقاضاهای مخاطبان و
مشتریان از سوی دیگر ،موجب پیشرفت سازمان و رضایتمندی مخاطبین
شود که هدف از ایجاد روابط عمومی فی الواقع ارتباط میان مشتریان و
سازمان است و نوع نگاه سنتی را کم کم از زوایای بسته و قدیمی دور
نموده و مدیریت علمی را جایگزین آن سازد ،روابط عمومی در ساختار
اداری کشور فراز و فرودهای فراوانی داشته است ،برای ادامه فعالیت و
حفظ ساختار سازمانیخود ،به شناسایی و فهم تنگناها و مشکالت درونی و
محیط بیرونی اقدام نماید تا بتواند پویایی سازمان را حفظ کند.
نتیجه گیری
کیفیت ارتباط میان سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند،
عامل اساسی در تحقق اهداف سازمان و ارتقاء جایگاه آن است .بر این
اساس ،سازمان را مرزهایش تعریف نمی کنند ،بلکه سازمان توسط شبکه
ذینفعان و مخاطبانش تعریف می شود .سرمایه اجتماعی  ،کلید موفقیت
روابط عمومی و یک سازمان در این پیوند دوسویه میان مخاطبان و
سازمانهاست .تالش برای شکل دهی به مجموعه ای هماهنگ که بتواند
سازمان را به اهداف خود برساند از وظایف عمده روابط عمومی است .این
هماهنگیباید بتواند در سطوح مختلف سازمان ،در درون هر زیر سیستم،
در تعامل میان زیر سیستم ها بایکدیگر ،در تعامل سیستم ها با سیستم
هایی که محیط آنها را تشکیل می دهند بطور موفقیت آمیزیبرقرار شود.
تنها در این شرایط است که می توان به شکل گیری یک کل واحد که از
عهده ی انتظارات و اهداف گوناگون سازمان در جهت ارتقاء تعالی جایگاه
آن برآید ،امیدوار بود .اصوال و ذاتا روابط عمومی یک مدیریت استراتژیک
است و یا در مدیریت استراتژیک سازمان نقش اساسی دارد  .استراتژی
عبارتاست از اصولی که به واسطه آن  ،فعالیت روابط عمومی مدیریت می
شود .لذا مدیریت در روابطعمومی یعنی  :تصمیم گیری  ،سیاست گذاری
و نظارت و ارزیابی طرح ها و برنامه ها  .برنامه ریزیبلند مدت برای روابط
عمومی استراتژیک به مراتب موثرتر از فعالیت های عجوالنه و ناهماهنگ
است .بنابراین باید فعالیت های روابط عمومی خود را جزء به جزء ترسیم
نموده تا هدف کامال مشخص باشد و بتوان کارها را برنامه ریزی نمود و
میزان پیشرفت را کنترل و نتایج را ارزیابی کرد  .برای رسیدن به رویکرد
آینده نگر الزم است یک استراتژی عمومی تدوین نمود.
براي ارزيابي استراتژيها سه فعاليت عمده به شرح زير انجام ميشود:.
 . 1بررسي عوامل درون و برون سازماني كه پايه و اساس استراتژيها
كنوني قرار گرفتهاند
 . 2محاسبه عملكردها
 . 3اقدامات اصالحي
 با اين حال ،عدم برنامههاي مدون و مصوب بيش از پيش بر كمرنگ
شدن خالقيت و نوآوري مديريت روابط عمومي دامن زده است .به همين
جهت روابط عموميها هميشه از سوي مديران عالي سازمان مورد انتقاد
قرار ميگيرند  .دليل اين است كه انتخاب مديران روابط عمومي بر اساس
تخصص وشايستهساالري نيست  ،بلكه روابط بر ضوابط حاكم است .
منابع
 -1امینی  ،رضا( )1355؛ روابط عمومی ؛ تهران انتشارات دانشکده علوم ارتباطات
اجتماعی؛ چاپ دوم
 -2ترابیان  ،محمود( )1384؛ تهران پنج گفتار در روابط عمومی ؛ ایلیا گستر ؛
 -3رولر  ،وان( )1386تهران « :روابط عمومی بحران  ،تئوری ارتباطات » ؛ روابط عمومی
بحران (مجموعه مقاالت )؛ گردآوری موسسه روابط عمومی آرمان ؛ انتشارات دنیای تغذیه
4ـ سعیدی ،رحمان( .)1387تکنیکهای روابط عمومی .تهران :انتشارات سمت ،چاپ
چهارم
 -5کاتلیپ ،اسکات و سنتر ،آلن( .)1350روابط عمومی .ترجمۀ رضا امینی ،تهران:
دانشکدۀ علومارتباطات
 -6متولی  ،کاظم ()1380تهران ؛ روابط عمومی و تبلیغات ؛ انتشارات بهجت ؛ چاپ دوم
 -7موآ علی ؛ تهران ()1384روابط عمومی اثر بخش ؛ مترجم سمیه شریعتی راد ؛ با
مقدمه دکتر سیدمحمد اعرابی ؛ سارگل.
 -8نصیری قیداری  ،حسن ()1384؛تهران :مدیریت روابط عمومی ؛ با مقدمه ای از داور
ونوس ؛ رسا .
 -9نطقی  ،حمید ( )1355تهران ؛ مدیریت و روابط عمومی ؛ انتشارات دانشکده علوم
ارتباطاتاجتماعی؛ چاپ دوم .
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مراسم بیست و پنجمین سال روز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی
و تقدیر از کارآفرینان برتر کشوری
کسب عنوان کارآفرین شایسته کشوری توسط آقای فرزین فرهامی منش
دانشجوی رشته کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

مراسم بیست و پنجمین سال روز تاسیس دانشگاه با حضور مقامات کشوری و لشکری در سالن اجالس سران با تقدیر از برترین های
نظام علمی کاربردی و تجلیل از خانواده های شهدای واالمقام دانشگاه همچون شهید محسن حججی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جناب آقای دکتر هاشمی« سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری » جناب آقای دکتر زاهدی « رئیس
کمیسیون تحقیقات مجلس» جناب آقای دکتر پزشکیان« نائب رئیس مجلس شورای اسالمی» جناب آقای انصاری « رئیس سازمان اداری
و استخدامی کشور»  ،حجت االسالم و المسلمین قرائتی و سایر مقامات کشوری و لشکری برگزار گردید .همچنین از ویژه نامه رشته  -شغل
های دانشگاه جامع علمی کاربردی و نیز تمبر یادبود ربع قرن فعالیت دانشگاه رونمایی شد.
در این مراسم از جناب آقای فرزین فرهامی منش به عنوان کارآفرین شایسته تقدیر کشوری ،قدردانی بعمل آمد.

معرفی کارآفرین شایسته تقدیر کشوری
فرزین فرهامی منش
 کارآفرین نمونه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر  31تهران جناب آقای فرزین فرهامی منش،با چشمانداز کارآفرینی وبا هدف اشتغال زایی و ارائه محصوالت با کیفیت و بدست آوردن سهم بازار ،و نیز اقدام بهبستن قرارداد با شرکت ها و موسسات ،ارگان
های دولتی و خصوصی توانسته است در طول سال بیش از 60هزاردست انواع البسه فرم ،لباس ایمنی و پوشاک تبلیغاتی تولید نماید.
 کارگاه تولیدی سبحان در سال  1385افتتاح گردیده ولی در سال  1391همزمان با شروع تحصیل در رشتهمدیریت در مرکز علمیکاربردی فرهنگ و هنر  ، ۳۱به نام شرکت سبحان دوخت آریا بهثبت رسید .در حالحاضر تعداد  60نفر در این کارگاه ها به صورت
تمام وقت مشغول به کار هستند .همچنین دانشجویان یاهنرجویان نیز می توانند به یادگیری هنر خیاطی در این شرکت بپردازند.
 در سال  1391با ثبت شرکت با نام سبحان دوخت آریا به شماره ثبت  433346و افزایش کیفیت تولید توانستبا شرکتهای مطرحداخلی همچون پاکسان ،گلرنگ ،شرکتهای پتروشیمی ،شرکتهای وابسته به وزارت نفت و ....قرارداد ببندد.
 به لطف خدا امروز به پشتوانه تجارب قبلی ،ادامه تحصیل و آشنایی با مبانی مدیریت و کسب تجربه از استادانمجرب ،اعتبار مالیو کاری در بازار  ،با مشتری مداری و کسب رضایت مندی مشتریان به اهداف باالتر فکر کردهو امیدوار است با تالش و همت و توکل
بر خدا این چرخه را ادامه دهد.
** از جمله اقدامات ایشان در راستای برند سازی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1اخذiso  9001و عضویت در انجمن کیفیت ایران
 .2برگزیده شده به عنوان مدیر کارآفرین و جهادی در سال ( 93مشهد)
 .3دریافت تندیس برگزیده در مدیریت راهبردی و استرتژیک (برج میالد)در سال 1395
 .4معرفی به عنوان یکی از صد برند برتر تولید و دریافت لوح و جایزه ویژه همایش در سال  396
1

 .5دریافت لوح تقدیر از اتحادیه پوشاک و معاون وزیر صنعت معدن و تجارت

نقش سواد رسانه ای والدین در بکارگیری اینترنت توسط فرزندان

مهسا بخارایی _ کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چـکيـده
 اينترنت ،شبکهاي وسيع از رايانه هاست که در نقاط مختلف جهان قرار دارند و به يکديگر متصل اند .ازنگاهي ديگر
اينترنت مجموعه پايانپذيري از پايگاههاي داده است که اطالعات مختلف ومتنوع فردي وجمعي انسانها را در خود جمع
کرده است و هر روز نيز گسترش مييابد.
 در تحقيق حاضر ميزان شناخت والدين دانش آموزان مقطع متوسطه دبيرستان هاي شهر تهران بررسيشده است.
مهمترين مسئله تحقيق اين است که ميزان شناخت و استفاده والدين از اينترنت در چهسطحي است و ارتباط بين ميزان
شناخت از سن ،تحصيالت ،درآمد ،جنس و پايگاه اجتماعي -اقتصاديچگونه است؟
 اطالعات گرد آوری شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است .روش تحقیق پیمایشیاست.
 -1نتایج نشان داد ميان پايگاه اجتماعي -اقتصادي با ميزان شناخت رابطه معنادار وجود دارد؛ به طوري که والدين
داراي پايگاه اجتماعي -اقتصادي باالتر از ميزان شناخت بيشتري نسبت به والديني برخوردارهستند که پايگاه اجتماعي-
اقتصادي پايين تري دارند.
 -2میان والدين و فرزندان در شناخت از اينترنت تفاوت وجود دارد؛ تفاوتي که باعث شکاف نسليمي شود .فرزندان
از سنين خردسالي از رايانه و اينترنت استفاده مي کنند؛ اغلب والدين آشنايي کمي با اينتکنولوژي دارند و به همين دليل
ميزان کنترل آن ها بر نحوۀ استفاده فرزندانشان کم است .ميزان سوادرسانه اي فرزندان براي استفاده از اين تکنولوژي به
مراتب بيشتر از والدين شان است،در برخی مواقعفرزندان تکنولوژي ها را جايگزين والدين در پاسخ گويي به سؤال هاي
خود مي کنند و به اين ترتيب منجربه شکاف نسلي مي شود.

واژگان کليدي :اينترنت ،سواد رسانه اي ،دوره متوسطه ،والدين ،دانش آموزان.

بیان مسئله
نظام ارتباطي از اولين ضروريات زندگي اجتماعي است و به همين
دليل هر جامعه اي به تناسب نيازها و پيشرفت ها ،وسايل معيني را
براي برقراري ارتباط به کار مي برد .مطالعات نشان مي دهد که از
آغاز قرن بيستم ،رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي با روند سريع
تري تداوم يافت و امکانات تازه اي در جهت انتقالسريع اخبار ،افکار
و روش زندگي مردم به وجود آورد.
رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي ،كه در طول تاريخ داراي سرعت
بسيار ُكند و ناچيزي بوده اند ،در عصرحاضر تحول چشمگيري يافته
اند .پيدايش فن سينما در ابتداي قرن بيستم ،ظهور رسانه هاي بي
سيمنظير راديو و تلويزيون ،توليد و انتشار نوارهاي ويدئويي و راهيابي
آن ها به خانه ها در دهه هاي آخر قرن گذشته ،همگاني شدن و
امكان دسترسي آسان به آن ها ،اكنون پديده شگفت انگيز ماهواره
و شبكه هاي اينترنت ،از مظاهر تحول صنعت در عصر حاضر بوده
است ،كه انسان تمام آن ها را براي رسيدن به مقاصد مختلفي نظير
اطالع رساني ،تعليم و تربيت ،هدايت و راهنمايي ،افزايش آگاهي هاي
اجتماعي و ...به كارمي گيرد.
افراد به همراه دوستان يا اعضاي خانواده براي خريد ،براي
ارتباطات علمي ،تجارت و تفريح از اينترنت استفاده مي کنند .تعداد
کاربران اينترنت در حال افزايش است .امروزه اينترنت در بسياري از
جوامع به يک ضرورت زندگي تبديل شده است .اما علي رغم اين
امتياز ها ،مشکالت متعددي را نيز ايجاد کرده است؛ زيرا اينترنت
زمينه اي را براي ارتباطات مثبت و منفي براي افراد فراهم مي آورد.
(احمدي ،خدابخش ،وديگران.)327-333 :1389 ،
امروزه در اکثر خانه ها کامپيوتر وجود دارد و فرزندان خانواده از
کودکي به کامپيوتر عالقه مند مي شوندو با آن کار مي کنند .استفاده
از کامپيوتر براي کودکان اگر چه محاسني چون رشد هوشي سريع و
باال بردن قابليت هاي تحصيلي دارد ،مي تواند از جهت در دسترس
بودن وب سايت هاي غير اخالقي مضر نيز باشد و ازاين بابت ،آسيب
هاي جبران ناپذيري به آن ها وارد کند .براي حل اين مشکل عده
اي معتقدند که والدين بايد در قالب برنامه هاي نرم افزاري ،استفادۀ
فرزندان از کامپيوتر و اينترنت را به طور کامل کنترلکنند (نژاد بهرام،
کمالي چيراني.)135-148: 1389 ،
نوجوانان که اصلي ترين مخاطبان اينترنت به شمار مي آيند ،در
مورد امکانات و شيوۀ استفاده صحيح ازاينترنت آموزش نمي بينند و
از سوي ديگر ،قدرت چنداني در گزينش ،انتخاب ،پردازش ،تجزيه و
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تحليل درست اطالعات ،و داده هاي دريافتي ندارند .اين مشکل ،در
آشنا نبودن والدين با تکنولوژي هاي جديدارتباطي و اطالعاتي ريشه
دارد .توانايي ها و ضعف هاي جوانان بازتابي از توانايي ها و ضعف هاي
بزرگساالناست؛ زيرا نسل جوان از سال هاي اول زندگي در خانواده تا
دوران ابتدايي و مقطع متوسطه و شايد درمراحل باالتر ،راهي را پيش
مي گيرند که نسل هاي گذشته ترسيم کرده اند.
با افزايش تفکيک محيط خانه از محل کار و رسمي شدن آموزش،
نظارت اوليا بر نوجوانان محدودترشده است و رسانه جاي خالي اوليا
را بيشتر پر مي کند و بنابراين ارزشمندتر خواهد شد.
به نظر مي رسد بيشتر والدين به دليل فاصله بين نسلي ،از شيوۀ
استفاده فرزندان از اينترنت آگاهي ندارند .در حقيقت ،آن ها نمي
توانند ارتباطات اينترنتي فرزندانشان را کنترل کنند .اغلب والدين
گمان مـي کنند فرزندشان براي اطالع از جديدترين بازي هاي
کامپيوتري ،کارتون و يا کتاب به اينترنت مراجعهمي کنند.
خانواده اي که پايه بنيادين اجتماع و سلول سازنده زندگي انسان
و خشت بناي جامعه و کانون اصليحفظ سنت ها ،هنجارها و ارزش
هاي اجتماعي است .خانواده شالوده استوار پيوند هاي اجتماعي ،روابط
خويشاوندي و کانوني در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و مکاني
براي پرورش اجتماعي است (کفاشي،.)76 -55: 1388
اطالعات والدين بايد به روز باشد تا نوجوانان به آن ها اعتماد داشته
باشند و با آن ها ارتباط برقرار کنند.در غير اين صورت نوجوانان براي
حل مسائل خود به ديگران روي خواهند آورد و براي حل مسائل خود
بهرسانه هاي جمعي رجوع مي کنند.
سوال این است به چه ميزان و چگونه والدين از اينترنت به عنوان
يک نـوع تکنولـوژي جديد استفاده مـي کنند ،نحوۀ استفاده آن ها
چگونه است ،آموزش هاي الزم را که از اينترنت دريافت مي کنند
چگونه بهفرزندان خود انتقال مي دهند و تمام اين موارد را از ديدگاه
فرزندان خودشان بررسي مي کنيم .به اين منظور تأکيد بيشتر بر
روي آموزش هاي اجتماعي و اخالقي (ارتباط با ديگران ،دوست يابي،
تحصيل ،ازدواج و )...است که از طريق اينترنت به نوجوانان داده مي
شود.
فرضیه ها
 -1به نظر می رسد میان سن والدين و ميزان شناخت آن ها از
اينترنت رابطه وجود دارد.
 -2به نظر می رسد میان نوع شغل والدين و ميزان شناخت آن ها
از اينترنت رابطه وجود دارد.

 -3به نظر می رسد میان ميزان تحصيالت والدين و ميزان شناخت
آن ها از اينترنت رابطه وجوددارد.
 -4به نظر می رسد میان ميزان درآمد والدين و ميزان شناخت آن
ها از اينترنت رابطه وجود دارد.
 -5به نظر می رسد میان پايگاه اجتماعي والدين و ميزان شناخت
آن ها از اينترنت رابطه وجوددارد.
مباني نظري
 -1نظريه جامعه اطالعاتي
جامعهاي را که در آن کيفيت زندگي ،گستره دگرگوني اجتماعي،
و توسعه اقتصادي بهگونهاي روزافزون به اطالعات و بهرهوري از آن
متکي است «جامعه اطالعاتي» ميگويند.
در اين جامعه ،استانداردهاي زندگي و الگوهاي کار و فراغت ،نظام
آموزشي ،و فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني از پيشرفت اطالعات و
دانش فني تأثير ميپذيرد .نشانه اين امر ،توليد رو به گسترش کاالها و
خدمات مرتبط با اطالعات و اشاعه آن ها از طريق حلقه گستردهاي از
رسانهها ،بهويژه فنآوريهايچندرسانه اي الکترونيکي ،و بهطور کلي
غلبه فنآوري اطالعات در امر ذخيره ،پردازش ،و انتقال اطالعاتاست.
جامعه اطالعاتي جامعهاي وابسته به خدمات اطالعاتي رسانههاي
همگاني است و با آهنگي سريعتر از ديگر جوامع و با سلطه بيشتر
بر اندوختههاي علمي و تجربي پيش ميرود .در چنين جامعهاي،
ارتباطات عامل واقعي انتقال براي ايجاد تحول در افراد بهمنظور
دستيابي به اطالعات است و ارزشهاي اطالعاتي عامل تعيينکننده
در توسعه جامعه محسوب ميشود.
 -2شکاف ديجيتال
«شکاف ديجيتال» اصطالحي است در اشاره به فاصله میان
مردماني که به فن آوري ديجيتال و فن آوري اطالعات دسترسي
مؤثري دارند با مردماني که دسترسي بسيار محدودي به اين فن
آوريها داشته يادسترسي ندارند .اين عبارت شامل نامتعادل بودن در
دسترسي فيزيکي به فن آوري (تکنولوژي) نيز ميشود،مانند نامتعادل
بودن در داشتن منابع و مهارت براي دسترسي موثر و مفيد به فن
آوري و محسوب شدن به عنوان شهروند ديجيتال .به عبارت ديگر،
شکاف ديجيتال يعني دسترسي نابرابر برخي از اعضاي جامعه به فن
آوري اطالعات و ارتباطات .شکاف ديجيتال با مفهوم «شکاف دانش»
ارتباطي نزديک دارد .شکافديجيتال ميتواند بر پايه جنسيت ،درآمد
و نژاد باشد.
چارچوب نظري
سواد رسانه اي چيست؟
توسعه رسانه هاي جديد ارتباطي ،به شکلي اجتناب ناپذير با شيوه
هاي جديد نظريه پردازي همراه است.در حالي که اين امر سبب ظهور
امواج تازه اي از تفکر مي شود ،همچنين مي توانند فضايي را براي
روايت هاي قابل پيش بيني فراهم سازد .توسعه تکنولوژي اينترنت،
تلويزيون ديجيتالي و فضاي سايبر از اين حيث با هم تفاوتي ندارند.
اردوگاه هاي فکري که با اين پيشرفت هاي تکنولوژيک همراه بوده
اند ،به لحاظ ايجاد فرصت هاي اجتماعي و فني مورد استقبال قرار
گرفته اند و يا با ديدۀ ترديد به آن ها نگريسته شده است .قسمت
اعظم مطالبي که درباره اينترنت به نگارش درآمده يا به روش هايي
اشاره کرده اند که اشکالتکنولوژيک جديد به انباشت سرمايه ،کااليي
کردن و نابودي حوزه عمومي پيوند زده شده اند و يا با خوش-بيني
به امکانات ارتباطي اشاره کرده اند که ساختار هاي اطالعاتي داراي
سازمان افقي و نه عمودي بيانگرآن هستند (استيونسن.)78 :1384 ،
 در اين پژوهش ،منظور از دانش همان سواد رسانه اي است،
سواد رسانه اي که دانش آموزان و والدينآن ها در زمينه استفاده از
اينترنت بايد داشته باشند .دارا بودن سواد رسانه اي کمک به دانش
آموزان و والدين آن ها به عنوان گيرندگان ارتباطات جمعي است تا
به شرکتکنندگاني فعال و آزاد تبديل شوند نه اينکه حالتي ايستا،
منفعل و تابع نسبت به تصاوير و ارزش هايي داشته باشند که در
يک جريان يک طرفه از منابع رسانه اي انتقال پيدا ميکنند .سواد

رسانه اي به آن ها كمك مي كند بر پويايي و فعال بودن خود در
برخورد و تعامل با رسانه ها بيفزايند .ارتقاي سواد رسانه اي دانش
آموزان ،به عوامل متعددی بستگي دارد .تحصيالت والدين ،موقعيت
شغلي و منزلتي پدر و مادر و در مجموع پايگاه اقتصادي -اجتماعي،
رشتهتحصيلي ،جنسيت ،از جمله عواملي هستند كه بر موقعيت دانش
آموزان و حتي خود والدين در پيوستارسواد رسانه اي تأثير مي گذارد.
یافته های تحقیق
به لحاظ سن پدر پاسخگويان ،یافته تحقیق نشان می دهد که از
جمع  400پاسخگو ،بيشترين نسبت يعني  63.8درصد يا  255نفر
در گروه سني 4 0- 50سال و کمترين نسبت يعني  0.3درصد يا 1
نفر در گروهسني  80-70سال قرار داشتند .سن مادر پاسخگويان از
جمع  400نفر 51.5 ،درصد يا  206نفر در گروهسني  40-30سال و
کمترين نسبت يعني  1درصد يا  4نفر در گروه سني  30-20سال قرار
داشتند.شغل پدر پاسخگويان از جمع  400پاسخگو ،بيشترين نسبت
يعني  33درصد يا  132نفر از پاسخگويان گزينه ساير و کمترين
نسبت يعني  11درصد يا  44نفر از پاسخگويان گزينه کارفرما را از
بين مشاغل براي نوع شغل پدر خود انتخاب کرده اند .و شغل مادر
پاسخگويان از جمع  400پاسخگو ،بيشترين نسبتيعني  76.3درصد
يا  305نفر از پاسخگويان گزينه خانه دار و کمترين نسبت يعني 0.8
درصد يا  3نفر ازپاسخگويان گزينه کارفرما را از بين مشاغل براي نوع
شغل مادر خود انتخاب کرده اند .تحصيالت پدر ازجمع  400پاسخگو،
بيشترين نسبت يعني  36.3درصد يا  145نفر داراي مدرک ديپلم و
کمترين نسبتيعني  5درصد يا  20نفر در مقطع دکتري و باالتر بوده
اند .و تحصيالت مادر پاسخگويان از جمع  400پاسخگو ،بيشترين
نسبت يعني  43.5درصد يا  174نفر داراي مدرک ديپلم و کمترين
نسبت يعني1.5درصد يا  6نفر در مقطع دکتري و باالتر بوده اند.
درآمد پدر پاسخگويان از جمع  400پاسخگو ،بيشترين نسبت
يعني  43درصد يا  172نفر کمتر از 1ميليون تومان درآمد داشتند
و کمترين نسبت يعني  4.5درصد يا  18نفر داراي درآمد بيشتراز 3
ميليونتومان بوده اند .درآمد مادر پاسخگويان از جمع  400پاسخگو،
بيشترين نسبت يعني  14.8درصد يا  59نفرکمتر از 1ميليون تومان
درآمد داشتند و کمترين نسبت يعني  1.3درصد يا  5نفر داراي درآمد
بين  1تا 3ميليون تومان و همچنين  5نفر داراي درآمد بيشتراز 3
ميليون تومان بوده اند.
به لحاظ ميزان شناخت پدر پاسخگويان از اينترنت یافته های
تحقیق نشان می دهد ،از جمع  400پاسخگو،بيشترين نسبت يعني
 28.8درصد يا  115نفر از پاسخگويان ميزان شناخت پدر خود را از
اينترنت خيليکم و نسبت کمتري يعني  6.8درصد يا  27نفر ميزان
شناخت پدر را خيلي زياد بيان کرده اند.
به لحاظ ميزان شناخت مادر پاسخگويان از اينترنت یافته های
تحقیق نشان می دهد ،از جمع  400پاسخگو،بيشترين نسبت يعني
 33درصد يا  132نفر از پاسخگويان ميزان شناخت مادر خود را از
اينترنت خيليکم و نسبت کمتري يعني  3.5درصد يا  14نفر ميزان
شناخت مادر را خيلي زياد بيان کرده اند.
به لحاظ پايگاه اجتماعي-اقتصادي والدين یافته های تحقیق نشان
می دهد ،از جمع  400پاسخگو بيشترين نسبت يعني  62.3درصد
يا  249نفر پايگاه متوسط دارند و کمترين نسبت يعني  7.8درصد يا
 31نفرپايگاه باال دارند.
 -با  5درصد خطا و  95درصد اطمينان رابـطه بين دو متغير سن
والدين و نقش آن در ميزان شناخت از اينترنت معنـي دار نيست و
فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطه تأييد وفرضيه ما رد مي شود.
 -با  1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابـطه بين دو متغير
شغل والدين و نقش آن در ميزان شناخت ازاينترنت معني دار است
و فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطه رد وفرضيه ما تأييد مي شود.
 -با  1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير
تحصيالت والدين و نقش آن در ميزان شناخت از اينترنت معني دار
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است و فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود.
 -با  1درصد خطا و 99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير درآمد
پدر و نقش آن در ميزان شناخت ازاينترنت معني دار است و فرضيه
خنثي مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود.
 -با  5درصد خطا و 95درصد اطمينان رابطه بين دو متغير درآمد
مادر و نقش آن در ميزان شناخت ازاينترنت معني دار نيست و فرضيه
خنثي مبني بر نبود رابطه تأييد و فرضيه ما رد مي شود.
 -با  1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير پايگاه
اجتماعي-اقتصادي خانواده و نقش آن در ميزان شناخت والدين از
اينترنت معني دار است و فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطه رد و
فرضيه ماتأييد مي شود.
در ادامه ،به بررسی روابط بین متغیرهایی که مدنظر بوده و در
فرضیه ها بیان شده است ،می پردازیم .اینروابط را در قالب جداولی
دو بعدی مطرح می کنیم تا قالب فهم تر شوند .در ضمن آزمون
مناسبی برای متغیرها انجام شده ،که نتایج آن به همراه توصیف و
قضاوت آمده است.

 با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،17.447سطح معناداري  .002و درجه آزادي 4با
 1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير شغل پدر و
نقش آن درميزان شناخت از اينترنت معني دار است و فرضيه خنثي
مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود.از  369نفري که به
اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  126نفر که شغل متوسط
دارند و ميزانشناخت آن ها از اينترنت کم است و کمترين نسبت 2
نفرکه شغل پايين دارند و ميزان شناخت آن ها ازاينترنت زياد است؛
بنابراين هرچه سطح شغلي پدر باالتر باشد ميزان شناخت ازاينترنت
بيشتر است وهرچه سطح شغلي پدر پايين تر باشد ميزان شناخت از
اينترنت کمتر است.


با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،38.666سطح معناداري  .000درجه آزادي  2با
 1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير شغل مادر و
نقش آن درميزان شناخت از اينترنت معني دار است و فرضيه خنثي
مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود .از  381نفري که
به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  202نفر شغل پايين
دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است و ميزان شناخت
هيچ يک از افرادي که شغل سطح باال دارند کمنيست؛ بنابراين هرچه
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سطح شغلي مادر باالتر باشد ميزان شناخت از اينترنت بيشتر است
و هرچه سطح شغلي مادر پايين تر باشد ميزان شناخت از اينترنت
کمتر است.

با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،94.056سطح معناداري  .000و درجه آزادي 4
با  1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير تحصيالت
پدر و نقشآن در ميزان شناخت از اينترنت معني دار است و فرضيه
خنثي مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود .از 373
نفري که به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  145نفر که
تحصيالت پايين دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است و
کمترين نسبت  5نفر که تحصيالت باال دارند و ميزانشناخت آن ها
از اينترنت کم است؛ بنابراين هرچه سطح تحصيالت پدر باالتر باشد
ميزان شناخت از اينترنت بيشتر است و هرچه سطح تحصيالت پدر
پايين تر باشد ميزان شناخت از اينترنت کمتر است .

 با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،82.934سطح معناداري .000و درجه آزادي  2با
 1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير تحصيالت
مادر و نقشآن در ميزان شناخت از اينترنت معني دار است و فرضيه
خنثي مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود .از 379
نفري که به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  197نفر که
تحصيالت پايين دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است و
کمترين نسبت  6نفرکه تحصيالت باال دارند و ميزان شناخت آن ها
از اينترنت کم است؛ بنابراين هرچه سطح تحصيالت مادر باالتر باشد
ميزان شناخت از اينترنت بيشتر است و هرچه سطح تحصيالت مادر
پايين تر باشد ميزان شناخت از اينترنت کمتر است.

 با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،25.638سطح معناداري .000و درجه آزادي  2با

 1درصد خطا و 99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير درآمد پدر و
نقش آندر ميزان شناخت از اينترنت معني دار است و فرضيه خنثي
مبني بر نبود رابطه رد و فرضيه ما تأييد مي-شود .از  223نفري که
به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  91نفر که درآمدي
کمتر از يکميليون دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است
و کمترين نسبت  12نفر که درآمدي بيشتر از يک ميليون دارند و
ميزان شناخت آن ها از رايانه کم است؛ بنابراين هرچه درآمد پدر
بيشتر باشد ميزانشناخت از اينترنت بيشتر است و هرچه درآمد پدر
کمتر باشد ميزان شناخت از اينترنت کمتر است.

 با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ، .878سطح معناداري  .349و درجه آزادي  1با5
درصد خطا و 95درصد اطمينان رابطه بين دو متغير درآمد مادر و
نقش آن درميزان شناخت از اينترنت معني دار نيست و فرضيه خنثي
مبني بر نبود رابطه تأييد و فرضيه ما رد مي-شود .از  67نفري که به
اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان  55.2درصد يا  37نفر که
درآمديکمتر از يک ميليون دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت
زياد است و کمترين نسبت  3درصد يا 2نفرکه درآمدي بيشتر از يک
ميليون دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است.

با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،46.974سطح معناداري .000و درجه آزادي 4با 1
درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير پايگاه اجتماعي-
اقتصادي خانواده و نقش آن در ميزان شناخت پدر از اينترنت معني دار
است و فرضيه خنثي مبني بر نبودرابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود.
از  380نفري که به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان 105
نفر که پايگاه اجتماعي-اقتصادي متوسط دارند و ميزان شناخت آن
ها از اينترنت کم است و کمترين3 ،نفرکه پايگاه اجتماعي-اقتصادي
باال دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است؛ بنابراين هرچه
پايگاه اجتماعي -اقتصادي درسطح پاييني باشد ميزان شناخت پدر
از اينترنت کم مي شود و هرچه پايگاه اجتماعي -اقتصادي در سطح
بااليي باشد ميزان شناخت پدر از اينترنت زياد مي شود.

با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،34.997سطح معناداري  .000و درجه آزادي2
با  1درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير پايگاه
اجتماعي -اقتصادي خانواده و نقش آن در ميزان شناخت مادر از
اينترنت معني دار است و فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطه رد و
فرضيه ما تأييد مي شود .از  382نفري که به اين سؤال پاسخ دادند،
بيشترين پاسخگويان  144نفر که پايگاه اجتماعي-اقتصادي متوسط
دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت کم است و کمترين 4نفرکه
پايگاه اجتماعي -اقتصادي باال دارند و ميزان شناخت آن ها از اينترنت
کم است؛ بنابراين هرچه پايگاه اجتماعي  -اقتصادي درسطح پاييني
باشد ميزان شناخت مادر از اينترنت کم مي شود و هرچه پايگاه
اجتماعي  -اقتصادي در سطح بااليي باشد ميزان شناخت مادر از
اينترنت زياد مي شود.

با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ،18.202سطح معناداري .000و درجه آزادي 2با 1
درصد خطا و  99درصد اطمينان رابطه بين دو متغير پايگاه اجتماعي-
اقتصادي خانواده و نقش آن در ميزان استفاده پدر از اينترنت معني دار
است و فرضيه خنثي مبني بر نبودرابطه رد و فرضيه ما تأييد مي شود.
از  203نفري که به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان 109
نفر که پايگاه اجتماعي-اقتصادي متوسط دارند و ميزان استفاده آن ها
از اينترنت کمتر از  10ساعت درهفته است و کمترين  2نفرکه پايگاه
اجتماعي-اقتصادي پايين دارند و ميزان استفاده آن ها از اينترنت
بيشتر از  10ساعت در هفته است؛ بنابراين هرچه پايگاه اجتماعي
اقتصادي درسطح پاييني باشد ميزاناستفاده پدر از اينترنت کم ميشود و هرچه پايگاه اجتماعي-اقتصادي درسطح بااليي باشد ميزان
استفادهپدر از اينترنت زياد مي شود

با توجه به آزمون محاسبه شده سنجش رابطه از طريق کاي
اسکوئر به ميزان  ، 5.689سطح معناداري .058و درجه آزادي 2با5
درصد خطا و  95درصد اطمينان رابطه بين دو متغير پايگاه اجتماعي-
اقتصاديخانواده و نقش آن در ميزان استفاده مادر از اينترنت معني
دار نيست و فرضيه خنثي مبني بر نبود رابطهتأييد و فرضيه ما رد مي
شود .از  161نفري که به اين سؤال پاسخ دادند ،بيشترين پاسخگويان
 94نفر کهپايگاه اجتماعي -اقتصادي متوسط دارند و ميزان استفاده
آن ها از اينترنت کمتر از  10ساعت در هفته است و کمترين 2
نفرکه پايگاه اجتماعي-اقتصادي پايين دارند و ميزان استفاده آن ها از
اينترنت بيشتر از 10ساعت در هفته است.
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نتيجه گيـري
هدف انجام تحقيق حاضر «بررسي ميزان شناخت والدين دانش
آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران دربارۀ نقش آموزشي اينترنت (از
ديدگاه دانش آموزان) » است .با توجه به اين موضوع ،اين تحقيق
اهداف خود را در بين والدين دانش آموزان جست وجو مي کند.
بنابراين با استفاده از ديدگاه هاي تئوريک مانند سواد رسانه اي
واقعيت تحقيق را بشناسيم.
سواد رسانه اي در اينجا همان سواد استفاده از رايانه و اينترنت و
شناخت کاربردهاي آن ها است .سواديکه انتظار دارد والدين داشته
باشند تا بتوانند سطحي از کنترل را براي فرزندان خود اعمال کنند و
شکافنسلي را کاهش دهند .در اين تحقيق به دنبال شناخت ميزان
شناخت و ميزان استفاده والدين از اينترنتو رايانه هستيم تا ببينيم
اين مخاطبان ما تا چه اندازه با اين تکنولوژي آشنا هستند .در اين
پژوهش سعي کرديم با ورود به مدارس دبيرستاني از طريق دانش
آموزان به طور مجازي به والدين دسترسي داشته باشيم و از ديدگاه
فرزندانشان سطح سواد رسانه اي والدين در مقولۀ شناخت از اينترنت
را بسنجيم.
با توجه به نتايج تحقيق ميزان ساعات استفادۀ پدر و مادران از
اينترنت کمتر از فرزندانشان است .ميزانشناخت والدين از اينترنت به
ترتيب در سطح « کم» است.
با توجه به نتايج به دست آمده مي توان بيان داشت که سن والدين
در ميزان شناخت و استفاده والدين از رايانه و اينترنت نقشي ندارد.
ولي پايگاه اجتماعي -اقتصادي والدين که از سه متغير درآمد ،شغل
و سطحتحصيالت تشکيل شده است در ميزان شناخت و استفاده آن
ها از اين دو تکنولوژي نقش ايفا مي کند ،بهاين معنا که هرچه پايگاه
خانواده باالتر باشد ،ميزان شناخت نيز بيشتر مي شود و هرچه پايگاه
خانواده در سطح پايين تري قرار داشته باشد ،ميزان شناخت نيز به
مراتب کمتر است.
سوال مهم این است که ميزان شناخت والدين از اينترنت تا چه
حدي است و آيا اين ميزان باعث مي شود که هم سطح فرزندانشان
پيش روند يا خير؟
فرزنداني که در جامعۀ اطالعاتي و ارتباطي رشد کرده اند ،نسلي
متفاوت با والدين هستند .فرزنداني که باتکنولوژي جديد آشنا هستند
و به مراتب بيشتر از پدر و مادر از آن ها استفاده مي کنند.
نتايج نشان مي دهد بين ميزان شناخت والدين و فرزندان تفاوت
وجود دارد ،تفاوتي که باعث شکاف نسلي مي شود ،تفاوتي که باعث
مي شود والدين حرف هاي فرزندان خود را متوجه نشوند و حتي
برعکس .زيرا هرکدام با نگاهي متفاوت به جامعه مي نگرند .فرزندان
از سنين خردسالي با رايانه و اينترنت آشنا مي شوند واز اين تکنولوژي
استفاده هاي مختلف مي کنند ،از تفريح و سرگرمي گرفته تا حل
مسائل درسي ،ولي اغلبپدر و مادران به ميزان کمي با اين تکنولوژي
آشنا هستند و همين کمي ميزان شناخت از باعث مي شودکه ميزان
کنترل آن ها بر نحوۀ استفاده فرزندان کم شود .همۀ اين موارد دلیلی
است که ميزان سوادرسانه اي فرزندان براي استفاده از اين تکنولوژي
به مراتب بيشتر از والدين شان باشد و در بعضي مواقع خالموجود در
نبود پاسخگويي به سؤال هاي فرزندان از طريق والدين را تکنولوژي
هاي جديد پر مي کنند وباعث شکاف و فاصله نسلي می شود.
پیشنهاد می گردد :کالس هاي آموزشي از طرف نهاد ها و ارگان
ها براي شناخت بیشتر والدين از تکنولوژی های جدید ایجاد شود،
همچنین شرکت والدين در کالس هاي آموزشي توصیه می شود.
انجام مطالعاتتطبيقي در زمينه آموزش اينترنت و رايانه با کشورهايي
که از لحاظ ويژگي هاي فرهنگي شرايط مشابه اي با ايران دارند.
آموزش همگاني از طرف رسانه هاي جمعي و انتشار نشريه علمي-
پژوهشي در زمينهآموزش اينترنت و رايانه باید در راستای اهداف افراد
اهل فن قرار بگیرد .حمايت از محققان براي انجامپژوهش هاي مرتبط
در زمينه آموزش اينترنت و رايانه و ترجمه منابع معتبر و انتشار کتاب
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در زمينه سواد رسانه اي و آموزش رسانه اي نیز به باال بردن سواد
رسانه ای والدین کمک می کند.
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تفاهم با مخاطب ،هدف اصلی روابط عمومی است

مریم همتی آهویی _ کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

تفاهم با مخاطب ،هدف اصلی روابط عمومی است
روابط عمومی به عنوان هنر هشتم و دستاورد قرن بیستم؛ چشم  ،گوش  ،زبان و آیینه ی تمام نمای یکسازمان و
در نهایت وکیل مدافع آن محسوب می شود  .رسالت اصلی روابط عمومی هنر یافتن ایجادحسن نیت و تفاهم متقابل
میان افراد جامعه و سازمان است  .ضروری است دارای دانش ،قدرت بیان ،تخصص ،سرعت عمل در برقراری ارتباط
سالم با جامعه باشد  ،فقدان تخصص ،بی توجهی مسئوالن ،عدمدانش کافی و توان مالی از عوامل اصلی ضعیف شدن
و کمرنگ نمودن اهمیت روابط عمومی ها میگردد.
 روابط عمومی نوعی مدیریت است که هدف آن ایجاد رابطه ای دو جانبه و سازنده میان اعضای درونی وبرونی یک
سازمان است .در این راستا نقش دوسویه بودن روابط عمومی ها در ارتباط میان جامعه وسازمان متبوع هر نهادی
که با افکار عمومی سروکار دارد ؛ نیازمند تصویر روشنی از خود نزد افکار عمومیاست و این تصویر سازی توسط روابط
عمومی صورت می گیرد ؛ باید پاسخگوی نیازهای درون سازمان وجامعه هدف باشند؛ لذا انعکاس به موقع مشکالت و
موانع پیش روی یک سازمان و نیازهای مردم را میتوان مزیت یک روابط عمومی پاسخگو دانست.
سازمانی که با افکار عمومی سر و کار دارد  ،نیازمند داشتن تصویر روشنی از خود نزد دیگران است ،بایدبه گونهای
مردمدار و صادقانه برخورد کند .بنابراین کارکنان روابط عمومی باید بدانند که چطور شفافبنویسند ،صحبت کنند و
با تجزیه و تحلیل امور مبتالبه سازمان و موسسه خود به رفع و رجوع مسائلبپردازند کارکنان روابط عمومی همچنین
باید به اندیشهورزی انتقادی بپردازند تا بتوانند به واسطه اینمهارت به حل مشکالت احتمالی مشتریان و موکالن خود
اقدام کنند.
دستگاه های اطالع رسانی و روابط عمومی ها از جمله نقش آفرینان اصلی و عمده درفرآیند توسعهتفاهم اجتماعی
به شمار می روند و مدیریت در این حوزه باید حول سه محور علم باوری  ،انسان باوری و آینده باوری باشد .تفاهم
اجتماعی با استقرار تفاهم ارتباطی  ،درک و فهم اندیشه های جدید  ،تشریح ،تفصیل و تبیین اندیشه ها و ایجاد نهادی
جدید برای تحقق این اندیشه ها حاصل خواهد شد و روابطعمومی یک نهاد ممتاز برای تحقق اندیشه ها و بصیرت های
جدید است  .یکی از ویژگی های اساسیروابط عمومی ها ارائه اطالعات مناسب کمی و کیفی در بین سه گروه مدیران ،
گروه های اجتماعی وشهروندان است  .این اطالعات باید بدون دستکاری واقعی  ،دقیق و شفاف باشند ؛ به دلیل اینکه
نفوذ درافکار عمومی از طریق کار و عمل قابل قبول و ارتباط متقابل حاصل می شود .رسیدن به فهم مشترکمیان
مدیران  ،گروه های اجتماعی و شهروندان زمینه ساز توسعه تفاهم اجتماعی و افزایش سرمایهاجتماعی خواهد شد .
پیش بینی مسایل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده از وظایف مهم روابطعمومی ها است .
روابط عمومی ها می توانند از طریق توسعه آگاهی ها  ،جلب مشارکت های مردم  ،اصالح عملکرد سازمان ها ،
کاهش نابرابری اطالعات ،ایجاد تفاهم ارتباطی و تحلیل افکار عمومی در توسعه تفاهم اجتماعی ایفاینقش کنند .
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نقش فناوری اطالعات در روابط عمومی

سیما ویسی نژاد_ دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی
امروزه مخاطبان سازمان ها را جمعیت و گروه محدودی تشکیل نمی
دهند آنها می توانند افرادی از کشور ها ،فرهنگ ها و تفکرات مختلف
باشند ،این موضوع تغییر دهنده بسیاری از رویکردها و روشهای سنتی
در روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان خواهد بود .فناوری اطالعات
به عنوان یک دانش نوین ،فرا رشته ای و تخصصی استانداردها و الگوی
خاص خودرا دارد و در نتیجه صرفا استفاده از ابزار های آن نمی تواند گره
گشای مشکل سازمان در اطالع رسانی مطلوب باشد. با توسعه اینترنت
و ظهور فناوری های مبتنی بر وب ،سازمانها ناگزیر از حضور ،فعالیت و
تطبیقخود با مولفه های فضای مجازی هستند ،بنابراین باید در ساختار
سازمان و فرایند های کاری بازنگریکنند و برخی از امور قبلی و برخی
ازکارهای جدید را در محیط وب انجام دهند .در چنین شرایطی استکه
سازمان ها می توانند روند های سنتی روابط عمومی را با استفاده از عینک
فناوری اطالعات مورد بازنگری قرار دهند و روش ها والگوهای جدیدی
برای مدیریت روابط عمومی ها در عصر جدید تعریف کنند ،به مدیریت
روابط عمومی الکترونیک تعبیر می شود.
فناوری های نوین اطالعاتی به سرعت تغییر می کنند و سازمان ها
برای مجهز نگهداشتن خود به آخرین فناوری ها و جدیدترین اطالعات،
ناگزیر بطور مستمر هزینه های هنگفتی را متحمل می شوند .امروزه
فناوری اطالعات به عنوان ابزاری توانمند ساز برای مدیران و کارکنان
سازمان ها مطرح است. روابط عمومی های الکترونیک به عنوان واحد
های ارتباطی-اطالعاتی سازمان ها می توانند نقش مهمی را در بهینه
سازی تاثیرات معماری اطالعات در سازمان داشته باشند .با توجه به اینکه
کانال های ارتباطی در روابط عمومی گسترده است و ابعاد و پیچیدگی
ارتباطات درون واحد های روابطعمومی با داخل و خارج سازمان از یک
یا چند واحد معین فراتر رفته و نیازمندی های خاصی را ازجنبه نیروی
انسانی ،منابع نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد .سازماندهی اطالعات
در روابطعمومی الکترونیک یعنی ارائه توصیفی فنی از یک سیستم همه
جانبه نگر و آینده نگر روابط عمومی(با توجه به تعریف سیستم) که نشان
دهنده ساختار اجزا آن ،ارتباط میان اجزا (سخت افزارها ،نرم افزارها و
نیروی انسانی) ،اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان
است .نگرشسازمان دهی اطالعات در روابط عمومی الکترونیک در ابتدا
برتوسعه زیر ساختی ،آموزش و فرهنگ سازی راهبردهای کوتاه مدت و
بلند مدت تاکید می ورزد .
سازماندهی اطالعات در روابط عمومی از چهار بعد تشکیل شده است :
-1کار و مکان :سازماندهی فرایند های کاری روابط عمومی و توزیع
مکانی آنها ،در روابط عمومی الکترونیک بعد مکان و زمان به وسیله
فناوری اطالعات صورت می گیرد.
-2مجموعه اطالعاتی :داده های الزم برای انجام فرایندهای کاری
-3برنامه های کاربردی :برای دسترسی به مجموعه های اطالعاتی و
کار با آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
-4زیر ساخت فنی :شامل سخت افزار ،شبکه و ارتباطات الزم برای
اجرای برنامه های کاربردی
به دلیل سهولت و سرعت باالی اینترنت در انتقال اطالعات و نیز به
دلیل وجود خصوصیاتی مانند :ارتباط دو طرفه (تعاملی) و فرد به فرد،
دسترسی آسان به محیط های مختلف اعم از عرضه کنندگان ،تامین
کنندگان و سهامداران ،دسترسی  24ساعته ،امکان استفاده از سیستم
های هوشمند و  ،...فعالیتهای اینترنتی و مانند روابط عمومی اینترنتی،
با یک محیط بسیار پویا ،فعال ،متغیر و غیر قابل پیش بینیمواجه است.
ساختارکارهای اینترنتی را می توان از دیدگاه جنبه های زیر را بررسی
کرد: حوزه و دامنه  -سازمان  -منابع اطالعاتی
 .1حوزه و دامنه روابط عمومی اینترنتی  :ورود به عرصه اینترنت در
روابط عمومی ،باعث ایجادتغییرات شگرف در دامنه و دیدگاه ها نسبت به
روابط عمومی شده است  .علت این امر وجود قابلیتها وویژگیهای اینترنت
است که موجب متغییر شدن محیط ،دگرگونی در اهداف روابط عمومی،
تغییروتقویت دیدگاه استراتژیک در آن ،تحول در نوع و وسعت مخاطبان
و تغییر در نوع و ماهیت ارتباط بامخاطبان شده است.
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 1-1محیط روابط عمومی اینترنتی :اینترنت باعث شده که مخاطبان
با ایجاد ارتباط دو طرفه و تعاملی بسیار سریع و آسان و 24ساعته ،به
اطالعات و اخبار دسترسی داشته باشند .همچنین امکان ایجاد ارتباط
فرد به فرد توسط روابط عمومی ،منجر به ایجاد یک محیط بسیار پویا
ومتغییر برای فعالیتهای اینترنتی آن شده است .روابط عمومی به دلیل
ماهیت کار خود که اطالع رسانی،ترغیب و تشویق مخاطبان،جهت دهی
و اقناع افکار عمومی ،ایجاد ارتباط با مخاطبان وجذب مشارکت آنان و ...
است .دارای محیط متغییر و پویایی است .باید در روابط عمومیاینترنتی
به سمت برنامه ریزی محیط های متغییر مثل برنامه ریزی استراتژیک
سوق پیدا کرد
 1-2اهداف روابط عمومی اینترنتی :روابط عمومی با هدف مرکز بر
روی گروههای مخاطبان مورد نظر (کارمندان ،مشتریان ،سهامداران،
تامین کننده ها ،توزیع کننده ها ،رسانه ها و  )...وارد مرحله جدیدی
به نام روابط عمومی نوین شده است .روابط عمومی نوین مظهر روابط
عمومی اینترنتی است ،این روابط براساس تولید ارزش برای مخاطب و
بصورت مخاطب محورسازماندهی می شود.
روابط عمومی اینترنتی خود را بر مخاطب مداری متمرکز می کند
و بدینوسیله سعی دارد جایگاهی از سازمان در ذهن مخاطب بر اساس
اهمیت دادن به وی ایجاد کند
 1-3دیدگاه استراتژیک :باید اهداف و استراتژیها با توجه به خصوصیت
کسب و کارهایاینترنتی تهیه و تدوین شود تا نقش اینترنت در سازمان
به درستی شناسایی شود.
اهم این استراژیها عبارتند از :مدلهای کسب و کار نوین و مبتکرانه
(مانند روابط عمومی شبکه ای) مشتری مداری (مخاطب مداری) روابط
عمومی چریکی و بی کله (شناسائی و شکار بالفاصله فرصتها بدون
برنامه ریزی) روابط عمومی ویروسی (تعریف سایت دهن به دهن) پیدا
کردن حفره های خالی در مخاطبان(مشتریان و بازار) ایجاد نام تجاری
قوی بهبود خدمات اینترنتی ،جهانی شدن ،ایجاد تمایز در ارائه خدمات
اینترنتی ،تبلیغات و ترغیب،ارائه محصول یا خدمت جدید ،تمرکز بر
کارکنان داخل و ...است.
مدیران روابط عمومی هنگامی که می خواهند وارد فرایند روابط
عمومی اینترنتی شوند و یا فعالیت جدیدی را از طریق اینترنت انجام
دهند ،باید تدابیری بیندیشند که بتواند مقاومتهای موجودرا به حداقل
برساند .درگیرکردن کارکنان (شرکت دادن آنها در تصمیم گیری های
روابط عمومی) افکار سنجی از مخاطبان ،ایجاد ارتباط موثر ،ایجاد
سیستمهای انگیزشی (تخصیص هدایا و امکاناتی به مخاطبان ،ایجادپست
الکترونیکی ،درج خبر های ویژه ،ارائه پاداش به کارکنان) ارائه آموزشهای
الزم و  ...از راهکارهایی است که می تواند مقاومت را تقلیل دهد.
هماهنگی روابط عمومی اینترنتی با سایر سایت های اینترنتی مربوط:
روابط عمومی اینترنتی باید با سایتهای اینترنتی مرتبط هماهنگ و
یکپارچه عمل نماید که در این میان می توان به سایت عرضهکنندگان،
تامین کنندگان ،سازمانها و شرکت های وابسته ،شرکای اینترنتی و ..
اشاره کرد.
روابط عمومی اینترنتی باید از جنبه منابع اطالعاتی به دلیل اهمیت
دو چندان مورد بررسی قرار گیردکه این عوامل عبارتند از :وب سایت،نرم
افزار های کاربردی  ،دانایی،بانک اطالعاتی،تکنولوژی و سیستم .بررسی
عوامل ذکر شده یک ساختار مناسب و صحیحی از روابط عمومی اینترنتی
ارائه می کند و روابط عمومی را فعالیت عرصه دمای گسترده اینترنت
یاری می نماید.
منابع :
-1برادران کاظم زاده،رضا،یعقوب،سعید(،)1386تهران :کارگزار روابط عمومی
http://iranpr.ory/docs/article
-2حسنی،فرنود،)1392(،معماری اطالعات در روابط عمومی الکترونیک
http://www.farnood.com
-3مطهری نژاد،میرزا بابا(،)1390روابط عمومی الکترونیک،تهران:کارگزار روابط عمومی
http://www.114.ir
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زینب زکریا زاده خطیر_کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

اصطالح روابط عمومی که اکنون ما به کار می بریم ترجمه اصطالح
انگلیسی(public relations) است .این اصطالح در ایران برای نخستین
بار در شرکت نفت به کار گرفتهشد و سازمان ها و موسسات دیگر گشورمان
سال ها پس از شرکت نفت شروع به ایجاد واحدی بنامروابط عمومی در
تشکیالت خود نمودند.
روابط عمومی به مفهوم یک حرفه برای نخستین بار در ایاالت متحده
آمریکا به وجود آمد .در دههاول قرن بیستم در آمریکا دفاتری بنام دفتر
تبلیغاتpublicly bureau یا دفاتر مطبوعات ress bureau pبوجود
آمد وپس از چند سال این دفاتر عنوان روابط عمومی را بخود گرفتند.
تعاریف روابط عمومی:
روابط عمومی به علم مدیریت چرخه اطالعات  ،میان یک فرد و یا
سازمان اعم از (بازرگانی و اقتصادی ،دولتی و یا سازمان مردم نهاد)  ،با
عموم اطالق می گردد.
روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن.
روابط عمومی مجموعهای از اقدامات و کوششهای حسابشدهای است
که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با گروههایی که با
سازمان در ارتباط هستند انجام میدهد.
هدف از ایجاد حرفه روابط عمومی در ایران برقراری ارتباط متقابل
میان مردم و مسیولین و جلبهمکاری وبسط تفاهم عمومی  ،آگاهی مردم
از عملکرد دستگاه متبوع ،آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرحها
و برنامه ها و ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخالقی کارکنان در
چهارچوبضوابط و معیارهای نظام جمهوری اسالمی ایران است.
جایگاه روابط عمومی
روابط عمومی بدلیل ماهیت خاص خود و ضرورت ارتباط مستمر ،زیر
نظر مستقیم باالترینمقام مسئول دستگاه متبوع قرار دارد .
روابط عمومی کار روبهرو شدن یک سازمان یا مؤسسه را با مخاطبانش
از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام میدهد که به
منافع مشترکشان مربوط است .سخنرانی در کنفرانسها ،کار با رسانهها،
ارتباطات بحران ،اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانهها و ارتباط با
کارکنان در زمره وظایف این حرفه است .فعالیت روابط عمومی چندان
مستقیم و ملموس نیست و همین فرق آن با تبلیغات است .کار روابط
عمومی میتواند برای ساختن روابط تفاهمآمیز با کارکنان ،مشتریان،
سرمایهگذاران ،رأیدهندگان و عموممردم به کار رود.
هر سازمانی که با افکار عمومی سر و کار دارد و نیازمند تصویر روشنی
از خود نزد آن است ،گونهای ازروابط عمومی را به خدمت میگیرد .برخی
از رشتههای مرتبط تحت نام ارتباطات شرکتی نظیر روابطرسانهای ،روابط
سرمایهگذاری ،ارتباطات داخلی و روابط کار وجود دارند که به فعالیتهای

روابط عمومی ربط دارند .کارکنان روابط عمومی عموماً توجه خود را به
ساختن مناسباتشان با کسانی معطوف میکنند که به همسازی با آنها
ختم شود .کارکنان روابط عمومی باید بدانند که چطور به شکلی شفاف
بنویسند ،صحبت کنندو با تجزیه و تحلیل امور مبتالبه سازمان و مؤسسه
خود به رفع و رجوع مسائل بپردازند .این مهارتها به شدت مورد نیاز
هستند زیرا در رشته روابط عمومی ارتباط پیوستهای میان کارکنان و
کسانی وجود دارد که در تعیین سمت سیاستهای همگانی ایفای نقش
میکنند .کارکنان روابط عمومی همچنین باید به اندیشهورزی انتقادی
بپردازند تا بتوانند به واسطه این مهارت به حل مشکالت احتمالی مشتریان
و موکالن خود اقدام کنند.
روابط عمومی دارای چندین قلمرو کاری مشخص است و از همه
مقبولتر روابط عمومی مالی ،روابط عمومیفراورده و روابط عمومی بحران
است.
روابط عمومی مالی عمدتاً اطالعات گزارشگران تجاری را فراهم میکند
روابط عمومی فراورده برای یک فراورده ویژه یا خدمات (به جای
استفاده از آگهی بازرگانی) شهرت به دستمیآورد.
روابط عمومی بحران به اتهامهای ناروا و اطالعات نادرست پاسخ
میدهد.
روابط عمومی ها انواع مختلف دارند :روابط عمومی سازمانی و روابط
عمومی فردی .روابط عمومی سازمانی رامیتوان از نظر معیار اثرگذاری و
سودمندی و میزان کارآیی و مفیدبودن ویاریرسانی به مدیریت و سازمان
و تسریع تسهیل و درجهت اهداف آن و اجرای برنامهها به روابطعمومی
توجیهگر ،روابطعمومی تبیینگر وروابطعمومی تحلیلگر طبقهبندی کرد.
روابط عمومی توجیه گر
روابط عمومی توجیه گر یک روابط عمومی سازمان محور و مدیر
محوراست که به طور مستمر درتوجیهدیدگاههای مدیران سازمان و منافع
سازمان خود می کوشد و با تحریف  ،پنهان کاری ،دروغ و گمراهی وبستن
راههای نشر اطالعات واقعی و عینی سازمان به خارج با حجم زیادی از
اطالع رسانی و تبلیغات فریبدهنده سعی در ب َ َزک کردن و مشاطه کردن
اهداف برنامه ها و فعالیتهای سازمان می نمایند.
روابط عمومی تبیین گر
روابط عمومی تبیین گر در خوشبینانه ترین شکل خود یک روابط
عمومی توصیف کننده و روایتگر است کهبه دنبال رویدادها و وقایع حرکت
می کند و تنها به شرح و بیان و گزارش آنها می پردازد .این نوع روابط
عمومی فاقد برنامه استراتژیک و برنامه های اجرایی است و به صورت
منفعل ،بدون ابتکار و خالقیت باروزمرگی انجام تکلیف می کند.
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روابط عمومی تحلیل گر
روابط عمومی تحلیل گر یک روابط عمومی با برنامه است که پیشاپیش
امور ،رویدادها و روندها حرکت میکند و به سطح مشاور مدیریت ارتقاء
می یابد و در تعیین سیاست ها و خط مشی های سازمان مشارکت می
نماید .این روابط عمومی تقویت درک متقابل با مخاطبان را هدف خود
قرار داده و با اعتماد به نفس واستدالل ،منطق قوی ضمن صیانت از منافع
سازمان ،از منافع مردم ،دولت و سازمان های دیگر هم پاسداریمی کند.
روابط عمومی تحلیل گر خواست ها ،نیازها و گرایشهای مخاطبان
سازمان را تشخیص داده و به مدیران سازمان انتقال می دهد و با ارائه
مشاوره های تخصصی به سیاستگذاران سازمان سهم قابل مالحظه ای در
تدوینسیاست ها و برنامه های اجرایی سازمان ایفاء می نماید.
روابط عمومی بین فردی :
برای تعریف روابط بین فردی ابتدا الزم است ارتباط را به صورت
مختصر تعریف کنیم .ارتباط عبارت است ازانتقال مفاهیم یا معانی یا پیام
از شخصی به شخص دیگر و هر قدر میزان انتقال پیام دقیق تر و روشن تر
باشدارتباط موثر تر است.
دو نوع ارتباط داریم :ارتباط کالمی و ارتباط غیر کالمی.ارتباط کالمی
تمامی جنبه های گفتار و ابزار های کالمی را شامل می شود که در آن
چگونگی صحبت کردن از جمله سرعت کالم  ،تن صدا و آهنگ صدا
مطرح می شود.
اما ارتباط غیر کالمی به سایر فعالیت هایی گفته می شود که کارکرد
ارتباطی دارند.مثل حالت چهره ،ژست ها حرکات بدنی ،نحوه لباس
پوشیدن و غیره که در یک کالم به آن زبان بدن می گویند.
روابط بین فردی فرایندی است که در آن یک فرد اطالعات و احساسات
خود را از طریق پیام ها ی کالمی وغیر کالمی به یک فرد یا افراد دیگر
می رساند.این توانایی موجب تقویت رابطه گرم و صمیمی با دیگران و رفع
تضاد ها و تعارض ها می شود.
يكي از نشانههاي سالمت رواني ،وجود روابط سالم بين فردي است.
روابط گرم و صميمي با انسانهاي ديگرمنبع اعتماد  ،راحتي و آسايش هر
كدام از ماست .حمايت اجتماعي در واقع پيوندهاي اجتماعي ميان افراد
است كه باعث ايجاد امنيت ،آرامش ،اهميت و احترام در افراد ميشود.
براي بهرهگيري از اين شبكه ارتباطي بايد برخي مهارتها را آموخت.
مهارتهايي كه به ايجاد روابط بهتر ما با ديگران كمك ميكند .در چنين
فضايي افراد براين باورند كه تنها نيستند و متعلق به گروهي از انسانها
ميباشندكه در مواقع ضروري ميتوان از آنهاكمك گرفت.
مهارت های اساسی در روابط بین فردی:
در روابط بین فردی مهارت های زیادی موثر هستند که در زیر تحت
دو عنوان کلی مهارتهای کالمی و مهارتهای غیر کالمی می آوریم .وقتی
در جریان یک ارتباط پیام ها به صورت رمز کالمی انتقال می یابند به آن
ارتباط کالمی می گویند که مهمترین مهارتهای ارتباط کالمی شامل سوال
کردن  ،تایید کردن  ،تحسینکردن و تعبیر و تفسیر کردن است .اما هرگاه
پیام به صورت عالیم یا رمز های غیر کالمی انتقال یابد به آنارتباط غیر
کالمی می گویند که مهمترین مهارتهای غیر کالمی شامل تکان دادن سر،
حاالت چهره و تماسچشمی مستقیم است.
نظریه ی سالیوان
سالیوان که بخاطر توسعه ی جامع ترین نظریه ی روابط بین فردی
مشهور شده معتقد بود که ماهیت انسان بودن ،ظرفیت زندگی مؤثر
در روابط با دیگران است .تاثیر نظریه فروید در کارهای سالیوان آشکار
است.سالیوان معتقد بود که هر فرد یک موجود اجتماعی است و توسعه
شخصیتش در بافت تعامالت او با دیگر انسانها تعیین می شود .او تاثیر
سیستم بیولوژی فرد بر توسعه اش را تشخیص داد،با این همه او معتقد
بود کهاجتماع بر کارکردهای بیولوژیکی فرد تاثیر می گذارد.
راهکار هایی برای تقویت روابط بین فردی:
 )1در برقراری ارتباط به شخصیت افراد توجه کنیم و متناسب
باشخصیت افراد رفتار کنیم مث ً
ال نحوه ارتباط ما با کودکان ،همساالن،
بزرگساالن ،سالخوردگان و بیماران باید متفاوت با یکدیگر باشد.
 )2برای تقویت رابطه از پرگویی و پراکندهگویی اجتناب کنیم.
 )3از تحقیر و توهین دیگران خودداری کنیم.
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 )4در صورت قطع ارتباط تنها دیگران را مقصر ندانیم و برای ارتباط
مجدد پیشقدم شویم.
 )5با احترام به دیگران احترام به خود را تضمین کنیم.
 )6در صورت روبرو شدن با نظر مخالف دیگران بهتر است با صبر و
بردباری برای تداوم رابطه بین فردی تالشکنیم.
 )7با آگاهی از حقوق خود و دیگران در روابط بین فردی از
سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کنیم
 )8توانمندیها و مهارتهای ارتباطی خود را شناخته و آنها را
برجستهنماییم مث ً
ال توانایی شوخی و طنز بهجامناسب.
 )9افراد خانواده خود و دیگران را با اسم کوچک و صفتهای زیبا صدا
بزنیم مثل :پسرم ،عزیزم ،دختر گلم،همسر مهربانم و غیره.
 )10شنونده خوبی برای دیگران باشیم و آنها را تشویق به گفتگو
کنیم.

بهبود روابط در محیط کار:
امروزه خیلی از افراد اعم از زن یا مرد شاغل هستند و ساعت زیادی
از وقت خود را در محیط کار می گذرانند پس موفقیت در محیط کار و
داشتن وجه ای مناسب و آرامش در محیط کار برایشان بسیار مهم است
.اهمیتمهارتهای بین فردی در محیط کار را دستکم نگیرید.
اینکه همکاران ،چه تصویری از شما در ذهن دارند ،نقش بزرگی را در
شادمانی و نشاط روزانه در محیط کار ومهمتر از آن در موفقیت و کارایی
شغلی شما دارد.اگر نتوانید با اطرافیان ،ارتباط موثر و خوبی برقرار کنید،
باوجود همهی این قابلیتها ،در زندگی شخصی و حرفهای با مشکل روبه
رو میشوید.
اگر شاغل هم نباشید می توانید از این مهارت ها در ارتباطات
خانوادگی خود استفاده کنید.با به کارگیری توصیههای موجود در این
مقاله  ،میتوانید مهارتهای اجتماعی خودتان را ارتقاء دهید؛ می توانید با
همکاران،صمیمیتر شده و در نهایت با رعایت این توصیهها میتوانید در
دنیای کاری امروز ،موفق شوید.:
لبخند بزنید
افراد ،کمتر دور شخص اخمو ،جمع میشوند .اگر میخواهید با
همکاران خود رابطهی شاد و دوستانهایداشته باشید ،سعی کنید همیشه
نگرش مثبت و خوبی نسبت به کار و زندگی داشته باشید .اغلب وقتها
لبخند بزنید  ،با این کار به دیگران ،انرژی مثبت منتقل میکنید.
همیشه به دنبال یافتن یک نکته یا ویژگی مثبت در دیگران باشید
و به آنان بگویید که چه ویژگیهای خوبی دارند .سخاوتمند باشید و با
کلمههای محبتآمیز ،دیگران را تشویق کنید.
قدرشناس باشید
همیشه به دنبال یافتن یک نکته یا ویژگی مثبت در دیگران باشید
و به آنان بگویید که چه ویژگیهای خوبی دارند .سخاوتمند باشید و با
کلمههای محبتآمیز ،دیگران را تشویق کنید .وقتی کارمندی را صدا
میزنید تا به اتاق شما بیاید ،به او خوش آمد بگویید تا احساس خوبی
داشته باشد .اگر دیگران بدانند که قدردان آنان هستید  ،آنگاه بهترین
کارهایی را که دوست دارید  ،برای شما انجام میدهند.

به دیگران توجه کنید
به آنچه در زندگی دیگران اتفاق میافتد  ،توجه کنید .رویدادهای مهم
شادیبخش (تاریخ تولد ،ازدواج) دیگران را به آنان تبریک بگویید و در
شرایط ناگوار مانند بیماری و فوت عزیزان ،با آنان همدردی کنید..
با افراد ،تماس چشمی برقرار کنید و با حالت صمیمیت  ،دیگران را
در صورت امکان به اسم کوچک صدا بزنید .به نظرهای افراد گوش داده
و به آنان اهمیت بدهید
گوش دادن موثر را تمرین کنید
گوش دادن ،روشی است که میخواهید به دیگران نشان دهید که
بهطور واقعی نظرهای آنان را میشنوید.«گوش دادن موثر» یعنی به زبان
خودتان ،آنچه را که دیگران میگویند ،بازگو کنید .وقتی به حرفهای
همکاران خود ،دقیق گوش میدهید ،آنان شما را تحسین میکنند.
افراد را دور هم جمع کنید
محیطی به وجود آورید که دیگران به کار گروهی تشویق شوند .با
همهی افراد به عدالت و مساوی رفتار کنید و از تبعیض و پارتیبازی
خودداری کنید.
تضادها را حل کنید
وقتی افراد  ،دور هم جمع میشوند ،اگر تضادی به وجود آمد  ،آن
را حل کنید .یاد بگیرید یک میانجی خوبباشید .اگر همکاران ،راجع به
مسائل کاری ،جروبحث کردند  ،جلسهای با حضور آنان برگزار کنید و
مشکلها را حل کنید .اگر اینچنین نقش رهبری را ایفا کردید  ،مورد
احترام و تحسین اطرافیان قرار میگیرید.
یک ارتباطگر روشن و شفاف ،کمتر با همکاران خود  ،دچار سوءتفاهم
و اختالف میشود .نفوذ کالم و بالغت،نشان از فراست ،هوش و بلوغ فکری
شما میدهد و این ارتباطی به سن شما ندارد.
ارتباط شفاف برقرار کنید
توجه خاصی به آنچه که میگویید و اینکه چطور میگویید  ،داشته
باشید .یک ارتباطگر روشن و شفاف ،کمتر با همکاران خود  ،دچار
سوءتفاهم و اختالف میشود .نفوذ کالم و بالغت ،نشان از فراست ،هوش
و بلوغ فکری شما میدهد و این ارتباطی به سن شما ندارد .اگر به آنچه
که میگویید ،توجه نکنید ،دیگران نیز بهحرفها و عقیدههایتان اهمیتی
نمیدهند.
شوخ طبع باشید
نترسید از این که با دیگران ،شوخی و بذلهگویی میکنید .بسیاری از
افراد ،گرد کسانی جمع میشوند کهبتوانند شادی را برای آنان فراهم کنند
و لبخند بر لبانشان بنشانند.اما اینکار را از حد نگذرانید تا بهشخصیتتان
لطمه نزند
از دریچهی چشم دیگران به موضوعها بنگرید
همدلی به معنی این است كه  :خودتان را جای دیگران بگذارید و
احساس آنان را درک کنید و سعی کنیدحادثهها را از چشمانداز دیگران
ببینید .شما میتوانید با حس کردن هیجانهای خودتان ،وضعیت روانی
خود را حفظ کنید  .در حالی که اگر از درک هیجانهای دیگران ،غافل
شوید ،نمیتوانید توجه آنان را جلب کنید .افرادی که از شناخت ،درک
هیجانها و احساسهای دیگران عاجزند  ،در ابراز همدلی با دیگران نیز
ناتوانند
شکایت نکنید و نق نزنید
هیچچیز بدتر از یک شاکی یا نقزن حرفهای نیست .اگر به سادگی
راجع به هر موضوعی عصبانی شوید ،دیگر روز خوشی برای شما باقی
نمیماند .سعی کنید همیشه نسبت به اطرافیان ،گذشت داشته باشید و
موضوعها را آسان بگیرید تا از این طریق ،بر اعتبار و محبوبیت خود نزد
دیگران بیفزایید.
نفوذ کالم یعنی قدرتی که دیگران را با حرف زدن کنترل کنید.کاری
کنید که کالمتان برای دیگران ارزش باالیی داشته باشد تا آنرا بپذیرند
و اجرا کنند.
در زندگی ما افرادی هستند که ناخودآگاه اطاعت پذیرند .آنها نیاز
دارند کسی باشد که به آنها دستور بدهد.از این طریق آنها دیگر نیاز به
فکر کردن ندارند… اما این دسته از افراد کم هستند.
دسته دیگری هستند که بشدت مستقل هستند .دوست ندارند عضو
اجتماعی بشوند که یک رئیس دارند .همیشه درهر کاری یک اتاق مستقل
برای خود دارند و به شدت این افراد توانمند هستند و آن هم به خاطر

استقاللطلبی آنهاست که باعث شده مجبور شوند آنقدر مهارت هایشان
را تقویت کنند تا به کسی محتاج نشوند.

تمام راه و روش های افزایش قدرت و نفوذکالم:
زمان زیادی را صرف گوش دادن کنید
شما باید به صحبت های مردم گوش کنید ،حتی اگر بدانید که قرار
است چه چیزی بگویند .اگر برای آنهاکاری نمی توانید انجام دهید حداقل
به صحبت هایشان گوش کنید .مردم نیاز دارند شنیده شوند ،نیاز آنها به
شنیده شدن بیشتر است از حل مسئالشان .شما باید از امروز به حرف
دیگران گوش کنید .کامال به حرفهایشان گوش کنید .آنها نمی خواهند
شما نصیحتشان کنید پس زیاد بدنبال باال بردن دانشتان در خصوص
عالیق مردم نباشید.
سواالت زیادی بپرسید:
نه صرفا به خاطر اینکه مردم میخواهند شنیده شوند.پرسیدن سوال
میتواند باعث شود تا دقیقا پی ببرید مردم چه میخواهند .اکثر اوقات
چیزی که میخواهند با چیزی که میگویند فرق میکند پس این هنر
شماست کهبفهمید مردم چی میخواهند.
شما اگر بفهمید مردم چه چیزی واقعا میخواهند ،آنگاه می توانید
دقیقا بفهمید چه پیشنهادی برای شما دارند
اگر به افراد با نفوذ در هر کجا که باشند دقت کنید ،آنها یا زیاد صحبت
نمیکنند یا در حال پرسیدن سوالهستند.
یک ارتباط انسان-انسان بسازید
“مردم” هم مانند شما انسان اند .آنها هم یک سری مشکالت در
زندگیشان دارند یک سری مشغولیت ها ،تفریحات و … شما برای
اینکه نشان دهید آنها را به دید ابزار و وسیله نگاه نمی کنید باید برای
مشکالتشان احساس همدردی کنید .اگر میخواهید هرچیزی به هرکسی
گفتید بدون چون و چرا اجرا کند فقط کافی است یک بار به آنها زنگ
بزنید و فقط حال آنها را بپرسید .آخرین مشکلی که داشتند را جویا شوید.
شما با این کاری محبتی در دلشان قرار میدید که تا آخر عمرشان
احساس میکنند به شما مدیون هستند.
.سپرتان را بیندازید
شاید برایتان سخت باشد تا بخواهید زندگی خصوصیتان را با دیگران
به اشتراک بگذارید تا آنها احساس کنند شما چیزی برای پنهان کردن
ندارید ،درست است .زندگی خصوصی شما ،خصوصی است و فقط برای
شماست .شما نباید آنرا با کسی در میان بگذارید.
اما در زندگی بعضی چیزهایی که شما خودتان می دانید فعال خصوصی
است و در آینده عمومی خواهد شد رابه کسی که می خواهید او را افسون
کنید بگوید”.
این کار شما برابر هزاران هزار جایزه نقدی است که به دیگران می
دهید .شما با این کار جایگاهی به آنها می دهید که احساس می کنند
چقدر مهم هستند که شما چنین رازی را به آنها گفتید و برای حفظ این
احساس همیشه سعی میکنند حرف شما را قبول کنند تا آنرا از دست
ندهند.
هیچ فرصتی را برای تشکر از دست ندهید
برای آنها دست بزنید .یکی از قدرتمند ترین ابزار ها تشویق دست
زدن است.کسی که پیشرفتی کرده ،کاری نسبتا خوب انجام دادهیا در حق
شما لطفی کرده برایش دست بزنید .مردم عاشق آن هستند .زیرا از بچگی
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در تلویزیون و سخنرانی ها دیده اند که برای افراد مهم دست میزنند و
این عمل در ناخودآگاهشان باقی مانده و شما باید کاری کنیدکه احساس
خوبی به آنها دست بدهد.
اگر میخواهید این کار تاثیر  10برابر داشته باشد در جمع او را تشویق
کنید و برایش دست بزنید.
عذر خواهی کنید ،اگر اشتباه کردید.
شما باید در هر فرصتی که اشتباه کردید از دیگران عذرخواهی کنید،
با این کار به آنها نشان دهید از عزت نفس باالیی برخوردارید و شخص
قابل تکیه ای هستید .شما خودتان را باور دارید پس هرکس دیگری که با
شما باشد باورش می کنید پس همه سعی می کنند از شما حرف شنوی
داشته باشند تا در جرگه شما باقیبمانند.
به مردم چیزی را بدهید که می خواهند.
اگر به دیگران کمک کنید به چیزی که میخواهند دست پیدا کنند.
برای همیشه مدیون شما خواهند ماند.
مردم دوست ندارند مدیون کسی بمانند و هروقت اورا می بینند

شرمنده شوند برای همین همیشه لطف او راجبران می کنند اگر شما به
دیگران کمک کنید ،یا چیزی را به آنها بدهید که می خواهند شک نکنید
که آنهابرای کمک به شما هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.
اجازه ندهید دیگران شرمنده شوند .اگر دیگران در برابر شما شرمنده
شوند نهایت سعی شان را میکنند تا با شما ارتباطی نداشته باشند و این
چیزی نیست که بدنبالش هستیم.
تلفن کنید.
تلفن و رابطه رو در رو در چند جا به شدت اهمیت دارند و هیچ
چیز دیگری نمی تواند جای آنرا بگیرد .1 :در رساندن خبر های بد .2
رساندن خبر ترفیع یا پیشرفت های شغلی .شما هنگامی که به دیگران
تلفن می کنید به آنها نشان می دهید که آنقدر برایشان اهمیت قائل
هستید کهکارهایتان را زمین گذاشتید و گوشی تلفن را برای حرف زدن
با او برداشتید .این یک راه قدرتمند برای ارتباطبا افراد و تحت تاثیر قرار
دادن آنهاست.

جایگاه روان شناسی در روابط عمومی
ابعاد مختلف روانشناسی کاربردی در سازمان ها و نهادهای خصوصی به ویژه سازمان های
اقتصادی به طور معمول معرفی می شود ولی در روابط عمومی و تعامل با مشتریان اهمیت ویژه
ای دارد .اگر روابط عمومی ها با دانش روانشناسی بیشتر آشنا باشند کاربردهای وسیعی در همه
ابعاد روابط عمومی و ارتباطات خواهد داشت .روابط عمومی می تواند در تحلیل میزان رضایت،
تشویق،تنبیه و افزایش روحیه و راندمان ارتباطات درون سازمانی از روش های روانشناسی شناخته
شده به خوبی استفاده کند.
یک کارشناس روابط عمومی با شناخت علم روانشناسی  ،مانند یک ریاضیدان و یا فیزیکدان یا
زیست شناسبا استفاده از کاربرد یافته های علمی رشته تخصصی خود به منظور حل مشکالت عملی
مردم سرو کار دارد.در روابط عمومی رفتار مخاطبین در رابطه با شناخت انتظارات آنها مورد مطالعه
قرار می گیرد و هدف اصلیکارشناس روابط عمومی مطالعه آن دسته از اصول و یافته های مخاطب
شناسی است که در رابطه بینسازمان و مخاطبین درون سازمانی و برون سازمانی آن و محیط درون
و بیرونی محیط کار اثر می گذارد .درفعالیت های ارتباطی میزان حضور یک کارشناس روابط عمومی
در بخش های مختلف صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی متفاوت است و در علم ارتباطات میزان آشنایی
با علم روانشناسی در این حوزه ها بسیار موثر است.در عصر حاضر شناخت بازار  ،شناخت مخاطبین
 ،شناخت مشتریان و تعامل با آنها بدون آشنایی با علم روانشناسی و پیوند آن با کاربردهای روابط
عمومی به سختی امکان پذیر خواهد شد.
مطمئناً کارکرد روابط عمومی در حوزه های مختلف متفاوت است و رفتار انسان ها در بخش های
مختلف یکینیست و بستگی به عوامل مختلف دارد  .زمانی که همه چیز ایده آل است با زمانی که
همه چیز محدود شده کارکرد روابط عمومی را متفاوت می کند .و علم روانشناسی در محیط کار
روابط عمومی ،با توجه به نگرشمنفی مردم و مشتریان بسیار موثر خواهد بود .به طور کلی می توان
گفت با شناخت علم روانشناسی در روابطعمومی بررسی رفتار انسان ها و دغدغه هایی که بر جامعه
حاکم است کاربرد این علم در حل مسائلارتباطات انسانی در سازمان ها را در مواجهه با تنش های
لحظه ای آماده تر می کند.
نکته مهم آنکه روابط عمومی می تواند از یافته های روانشناسی برای شناخت رفتار مخاطبین در
رابطه با حلمسائل استفاده کند
بنابراین می توانیم روانشناسی را در حوزه ارتباطات به عنوان مطالعه رفتار درون سازمانی و برون
سازمانیبسیار حیاتی دانسته و آن را به عنوان یکی از مهمترین ابزار ارتباط شناسی مورد توجه قرار
دهیم.
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معرفی منابع روابط عمومی:
مجموعه کتاب های تخصصی روابط عمومی که هر یک در برگیرنده عناوین و موضوع های ویژه ای از سوی صاحب نظران
روابط عمومیاست ،از سوی دفاتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین و منتشر شده است.
درحوزه فنون روابط عمومی:
تبلیغات سیاسی  /دکتر کاظم معتمد نژاد
	
نگاه سیستمی به تبلیغات،اثر زنبار تبلیغات بدو روابط عمومی /دکتر مهدی محسنیان راد
	
متقاعد سازی ،ترغیب وادارسازی ،فرآیندی برای تغییر نگرش /محمدعلی حکیم آرا
	
تبلیغات سیاسی /گیتا علی آبادی
	
تبلیغات،روابط عمومی،ارتقای فروش در بازارهای جهانی /دکتر عبدالحمید ابراهیمی
	
روابط عمومی،بازاریابی و تبلیغات /سودابه هاشمی
	
یش نیاز یک روابط عمومی موفق ،رضایت مصرف کنندگان،مشترکان و مراجعه کنندگان /علی میر سعید قاضی
	
روابط عمومی در خدمت بورژوازی /استوارت ایوان
	
نقش تبلیغات تاری در رفتار مصرفی /دکتر محمد رضا رسولی
	
چاپ و گرافیک در روابط عمومی
	
شیوه های طراحی مجله /خسرو یحیایی
	
نشریه داخلی تاثیرگذار /مهندس قربانعلی تنگشیر
	
موانع و ضرورت های پژوهش در روابط عمومی /دکتر محمدرضا رسولی
	
نظام پیشنهادات ،پیش نیاز مدیریت مشارکتی در سازمان /محمدرضا نعیمی
	
در حوزه روابط عمومی برتر :
تعریف روابط عمومی /پروین قویدل
	
روند شکل گیری تعریف روابط عمومی /دکتر محمد حسن پرداخت چی
	
ماهیت روابط عمومی /امیر علی خلج
	
روابط عمومی و پیام رسانی /دکتر مهدی محسنیان راد
	
روابط عمومی موثر /پروین قویدل
	
مخاطب و مخاطب شناسی در روابط عمومی /علی میر سعید قاضی
	
فرآیند کار در روابط عمومی /علی شیر کاکاوند
	
نقش روابط مومی در سازمان های برتر /ایرج سلطانی
	
اصول اخالقی و حرفه گرایی در روابط عمومی /سودابه نبئی
	
بحث های جاری اخالق روابط عمومی /محمد رضا حسن زاده
	
ویژگی های کارگزار روابط عمومی /علی میر سعید قاضی
	
سیستم کنترل و ارزیابی برنامه های روابط عمومی /سید محمد عباس زادگان
	
در حوزه چالش های روابط عمومی :
بررسی ساختار فرهنگی کشور و نقش فرهنگ سازی روابط عمومی /دکتر علی اکبر فرهنگی

ریشه تاریخی مشکالت روابط عمومی در ایران /دکتر مهدی محسنیان راد
	
وضعیت روابط عمومی و مواجه با فضای ارتباطی جدید /دکتر مهدی محسنیان راد
	
روابط عمومی ،سیاست و رسانه ها /دکتر پرویز علوی
	
مشکالت تشکیالتی و ساختار سازمانی روابط عمومی /خسرو سلجوقی
	
روابط عمومی در ایران و نوید آینده ای امید بخش /دکتر یحیی کمالی پور و دکتر مهدی محسنیان راد
	
دولت پاسخگو و روابط عمومی پاسخگو /دکتر پرویز علوی
	
نظام سیاسی روابط عمومی /دکتر پرویز علوی
	
در حوزه روابط عمومی الکترونیک ،اصول ،مفاهیم ،کارکردها :
روابط عمومی الکترونیک ،چشم انداز ها و فرصت ها /مهدی مومنی نور آبادی
	
روابط عمومی الکترونیک /حسین امامی رودسری
	
تعامل روابط عمومی ها با رسانه ها /دکتر محمد مهدی فرقانی
	
روابط عمومی دیجیتال /دکتر یونس شکرخواه
	
شبکه فناوری اطالعات /مسعود میر جعفری
	
اینترنت و انتخاب منابع اطالعاتی روابط عمومی /محمد رضا نعیمی
	
روابط عمومی و اینترنت /محمد مهدی فتوره چی
	
فن آوری نوین در روابط عمومی /احمد یحیایی ایله ای
	
روابط عمومی رایانه ای در آینده /غالمرضا آذری
	
ژئوپلتیک اطالعاتی /دکتر فروغ عریضی
	

