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 به نام خدا

 

 

 مقدمه

و  جینتا ینیبشیپو از قدرت  بودهی شناسمعرفتالگو و  ه،ینظر ،یعلم داراي اصول منطق کی عنوانبه یروابط عموم

توانمندي  نی. ابرخوردار است یاجتماع يهاسازمانبهبود عملکرد  و یروابط اجتماع یدهسازمانباال براي  اریبس تیظرف

صورت، توان و قدرت  نیا کنند، در تینظام باز تبع کیهاي حاکم بر جامعه از که نظام ابدییم شتريیب بروز تیقابل یزمان

 .دینمایمکمک  یاجتماع روابط دنیبخش یرسد و به تعالیبه حداکثر م یعمل روابط عموم

جام مطالعات و ضروري است که با ان باشد، سرد و عارى از مهر و رغبت هاسازمانکه ارتباطات مردم با  ستین ستهیشا

از  کىیدارند؟  ازیبراى تعامل با مردم ن کردىیو رو هیواقعاً به چه رو هاسازمان الزم اساساً معلوم شود که يهایبررس

 تیفی، کدهدیم ارىی به هدفشان دنیرا براى رس هاآنو ارزش دارد و  تیدر سرنوشت هر گروه و فرد اهم که عواملى

کردن اذهان  کینقش عمده روابط عمومى، نزد ن،یبنابرا. تى است که با آن سروکار دارندبا افراد و مؤسسا هاآنرابطه 

به  منجر داده و شیشناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد روابط عمومى ر ا افزا ىی. تواناستا هاسازماندر  تیعمومى به واقع

نهادها و مردم  انیواسطه م عنوانبه تواندمى قتیاساس، روابط عمومى در حق نیخواهد شد . بر ا هاآن ىیتحرك و کارا

 پاسخ دهند. دهایو ترد هاشک، هاسؤالبه  قیبرنامه دق میتنظ ، باتوانندیم هاآنکند.  فاینقش قابل قبولى ا

 

 عمومی روابط پیدایش

امه سالن در 7981در سال  بار نخستینبراي  «Public Relations»انگلیسی  واژه ترجمه عمومى، روابط صطالحا

 ییهاتکنیک و هاروش برخی از فرمانروایان و پادشاهان دور هايگذشته از اگرچهشد.  برده کار آمریکا به آهن راه اتحادیه

 تحول و تغییر اما؛ است عمومی روابط و ارتباطات برقراري نوعی نشانگر هاکوشش این عالئم و شواهد که جستندمی بهره

 طی که شد شروع آمریکا از عمومی روابط دفاتر و واحدها تأسیس با آن امروزي و مدرن صورتبه ارتباطی يهاروش در

 :.است رسیده خود امروزي موقعیت به بندي زمان مرحله شش

 سوکیها از این سال در .سریع واحدهاي اقتصادي، تولیدي و بازرگانی همراه بود که با رشد بسیار 7871تا  7811از سال 

و  هاسازمانو از سوي دیـگر  دیبرآ هاآنموجب شد که جامعه درصدد رسوایی  ی آمریکاولتمقامات د مأمورانفساد 

بـا آب و تاب بیشتـري  نظر مردمرا در  خود اقدامات و اعمال هاروزنامهالبی در کردند با انتشار مطتالش می مؤسسات

-I-V) توسط آي وي لی مومیاولین شرکت خصوصی خدماتی تحت عنوان روابط ع 7811در سال  .منعکس نمایند

Lee) و از این رو  ایجاد شد  در شهر نیویورك روزنامه نیویورك ورلداقتصاد  ستون و خبرنگارنالتحصیل دانشگاه پریفارغ

 .نامندآمریکا می را پدر روابط عمومی دراو 

انی اول بـود وسعی جه دولت آمریکا درگیر مسائل جنگ هاسال نیدر ا، گرددیبرممیالدي  1914-1918 هايسال

 . قرار دهدعمومی مرتبط با مردم  توسط روابـط را خود ياهخواسته یمقاصد جنگتا  کردیم
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هاي در زمینه ژهیوبه رشد بسیار وسیع واحدهاي روابط عمومی پس از جنگ و مرحله عنوانبه 7898تا  7879هاي سال

توسط  در دانشگاه نیویورك، که 7891ومی در سال آموزشی روابط عم دورهتشکیل نخستین  و نیز بود اقتصادي

 شد. س)ادوارد.ال. برینز( تدری

 فراوان جهت ایجاد توازن و يهاکوشش ،هامنظم و علمی روابط عمومی که با رشد پیگیر، 7818تا  7898از سال 

 .هماهنگی بین منافع فردي و مصالح عامه صورت پذیرفت

 ادارهاقدام به تأسیس  م: در این دوره در کنار کمیته اطالعات عمومی، دولتو جنگ جهانی دو 1945 تا 7818هاي سال

آمریکا در سایر کشورها چون انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند و ...  جزبهاطالعات جنگ کرد و برخورداري از روابط عمومی 

 .هم احساس شد

ها و بوده است و همراه با آن کتاب ومی روبروتاکنون جهان با گسترش بسیار روزافزون واحدهاي روابط عم 7811سال  از

سنجش افکار  يهاسازمانشده است. مؤسسات آموزشی روابط عمومی،  روابط عمومی تألیف نیزممطالب زیاد در 

آمد و  به وجود تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی يهارشتههاي روابط عمومی و باالخره اتحادیه و هاانجمنعمومی، 

 .قرار گرفت یک امر ضروري مورد توجه عنوانبهتمام دنیا روابط عمومی در 

 

 تعریف روابط عمومی

در اینجا به تعدادي از  از روابط عمومی موجود است که هرکدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است. ما تعاریف متعددي

 : پردازیماست می نظران برجسته این رشته مطرح شدهآنها که توسط صاحب

هاي دیگر یا با جامعه : حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یک شخص یا یک سازمان با اشخاص و گروه«روبست»فرهنگ 

 ها.از طریق توزیع مطلب و خبر و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عکس العمل

با یک سازمان دیگر خوانیم: روابط میان افراد یا واحد اقتصادي در فرهنگ علوم اقتصادي زیر واژه روابط عمومی چنین می

 و با مردم.

 داخل العموم درمدعی روابط عمومی ایران( روابط عمومی را وکیل مدافع سازمان در بیرون و حمید نطقی )پدر دکتر

 .سازمان تعریف کرده است

روابط عمومى یک فلسفه است نه تکنیک.  گوید کهدکتر یونس شکرخواه، استاد ارتباطات در تعریف روابط عمومى مى

حفظ این ارتباط تواند داشته باشد و این ارتباط نمى خلق و حفظهدفى جز  اى و کارکرد مدیریتى کهیک تالش حرفه

که مبتنى بر ارتباطى دوسویه و  اى ماندگار استاست و براى حفظ آن شرط وجود دارد: رابطه خلق آن تر ازمهم بسیار

 .رضایت مخاطب باشد

روابط عمومی عبارت از دانشی است : »گویددر تعریف روابط عمومی میعمومی در جهان از پیشگامان روابط هارلو  رکسی

بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را  کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تاها آگاهانه میتوسط آن، سازمان که

 «.که براي مؤسسه اهمیت دارند، به دست آوردند
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شناسایی و ایجاد، حفظ و ، روابط عمومی اداره کردن وظایف»عمومی در جهان:  کاتلیپ صاحب نظر روابط ام اسکات

اي که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته جامعه ؛است نگهداري روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه

 «است.

عبارت است از دادن « عمومی وابطر: »دوارد برنیر بنیانگذار روابط عمومی نوین، روابط عمومی را چنین تعریف می کندا

ها و رفتار آنان و کوشش براي هم بسته منظور تغییر گرایش تالش هاي ترغیبی بهانجام اطالعات به مخاطبین )مردم( و 

  .سازمان ها و اقدامات مخاطبان باو متقابالً نگرشخود اقدامات یک سازمان با مخاطبان  ها وساختن نگرش

روابط عمومی تدوین و تصویب کرد. همین تعریف  ، تعریف زیر را براي7811ط عمومی در ماه می رواب بین المللیانجمن 

روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است، عملی » .تائید قرار گرفت مکزیکو، مورد 7891در نشست سال 

تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با  کوشند تاها میو طرح ریزي شده که از طریق آن افراد و سازمان است ممتد، مداوم

  «آنها سرو کار دارند به دست آورند.

اي از عملیات روابط عمومی، مجموعه: توان تعریف کاملی را براي روابط عمومی ارائه دادآنچه که بیان شد، می براساس

 به دنبال ارتباط با مردم و يهاي علمی و هنرشیوهاست که با استفاده از  مبتنی بر برنامه و تحقیق ارتباطی آگاهانه

به منظور گفتگو با آنان براي رسیدن به  هاي مخاطبان و افکار عمومییابی از نظرهاي آنان، تجزیه و تحلیل گرایشاطالع

 .ارتباطی نوشتاري، گفتاري، دیداري و شنیداري است ها و ابزارهايتفاهم با کاربرد روش

 :از عبارتند ها تعریف این در عمومی روابط دهنده تشکیل عناصر

 است؛ عامه رفتار سنجش نیازمند عمومی روابطـ 

 دارد؛ قرار مدیر کارهاي ردیف در و است مدیریت اعمال از عمومی روابطـ 

 کند؛ تنظیم و طرح خود را هاي برنامه هامشی خط و هاسنجش همین اساس بر باید عمومی روابطـ 

 .دارد مبذول عامه قبول براي تحصیل تفاهم حسن ایجاد در ار خود کوشش اعالي حد باید عمومی روابطـ 

-تیاز فعال یکیدر رده  یروابط عموم خاص گاهیها جافیتعر نیدر ا دیقابل ترد ریحال غ نیاز نکات مشترك و در ع یکی

 ییه کارهاخود، ب یمؤسسه براي اداره امور سازمان مورد سرپرست ایسازمان  ریمد همانگونه که یعنیاست،  تیریهاي مد

پردازند،  یو جزء آن م زيیر برنامه و نظارت در کارها، هماهنگ کردن و تیهدا ،یانسان رويین نیتأم یسازمانده لیقب از

دست بزند تا بتواند نظرات مثبت مردم را  زیدر اذهان مردم ن نهادن ریو مداوم براي تأث ریکو شش فراگ یبه نوع دیبا

عصر آن  نیا کند . نکته جالب توجه در لیاعم از مادي و معنوي تحص یرهگذر منافع نیو از ا حفظ درباره مؤسسه خود

 .ریاست نه مد تیریخدمت به مد یاست که روابط عموم

 توان گفت: به طور خالصه می

 فلسفه روابط عمومی مردم داري و مشتري مداري است

 هدف روابط عمومی ایجاد، حفظ و تداوم تفاهم است

 یجاد، حفظ و تداوم ارتباط استعمل روابط عمومی ا
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 وظیفه روابط عمومی اطالع رسانی، پاسخگویی و مهندسی رضایتمندي عامه است.

 اي، مبانی روابط عمومی(و تعریف روابط عمومی ایجاد، حفظ و تداوم تفاهم بین سازمان و مخاطبان است. )یحیایی ایله

 

 تاریخچه روابط عمومی 

 روابط عمومی دوران باستان

ارتباط با دیگران شد و دامنه دار شدن امور شهر  از آن زمان که به توسعه تمدن خود پرداخت؛ نیازمند به همکاري وبشر 

منابع و افراد  گسترش شهرنشینی مستلزم ایجاد تشکیالت و سازمانهایی براي استفاده صحیح از نشینی و یا بهتر بگوییم

و فعالیتهاي آنها نسبت به گروههاي دیگر گاهی  شدند که منافع بود. بدین جهت گروهها و دسته هاي مختلفی تشکیل

قرارها و مقرراتی  حل این اختالفها یا با یکدیگر به منازعه و پیکار می پرداختند و یا اینکه موافق و گاهی مخالف بود. براي

 .منعقد و وضع می نمودند

ایجاد نگه داشتن حُسن تفاهم از زمانهاي  و سعی درالبته حدود این قراردادها مشخص نبود؛ از این رو داشتن ارتباط 

 هاي مختلف بود و بشر از آغاز تاریخ کوشش می کرد، که وسایلیگروه ها و ملت دیرین شرط اساسی سازش و توافق میان

ه می در اختیار داشت بدین منظور استفاد براي ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران بدست آورد و از کلیه علوم و فنونی که

  .کرد

و به منظور روابط عمومی بکار رفته است  یک نمونه عالی از وسایل ارتباطی در ایران باستان که براي ایجاد حُسن تفاهم

که بر صخره هاي کوه بیستون نقش بسته است. داریوش اول که مبتکر بسیاري  کتیبه بیستون شاهنشاه هخامنشی است

مالیات و ایجاد خطوط ارتباطی شد. و  ومی از قبیل تشکیالت کشوري و تنظیمروشهاي مملکت داري و اداره امور عم از

هایش براي اولین بار یک برنامه بزرگ روابط عمومی را به منظور نشان  در این زمان داریوش براي مطرح شدن روش

ر این راه از بهترین وسائلی اجرا کرد و د کارهاي خود به عموم افراد ملتهاي تابع ایران و ایجاد حُسن تفاهم در آنها دادن

 او فرمان داد به صخره هاي بلند کوه بیستون که چشمه هاي دامنه هاي آن محل .که آن زمان وجود داشت استفاده کرد

کتیبه ي مفصلی به سه زبان معروف آن عصر  اُطراق کاروانیان ملتهاي بزرگ آن زمان چون آشوري ها، بابلی ها و ... بود

ایران  بنویسند و نسخه هایی از آن را نیز به زبانهاي مختلف به کلیه کشورهاي تابع ایالمی و بابلی یعنی پارسی قدیمی،

این کتیبه مانند یک روزنامه دیواریست که در  ارسال کنند تا مطالب آن در سراسر نقاط ایران بزرگ پخش شود. در واقع

 .تلویزیون، فیلم و .. را گرفته استروابط عمومی از قبیل جراید،  آن زبان جاي سایر وسایل امروز

 

  روابط عمومی درایران

 ترغیبی و تبلیغی رسانی، اطالع داراي نهادهاي ایران در پادشاهی هاي نظام دارد. طوالنی ايسابقه ایران در عمومی روابط

 ادامه مشروطه انزم تا امر این و کردند می هدایت پایین به باال از سویه را یک ارتباطی جریان یک که بودند خاص

 رشد و روشنفکران و نخبگان مانند طبقاتی ظهور جمله از جامعه در مختلف تحوالت دلیل به زمان مشروطه از اما داشت.
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 نوین گرفت. شیوه خود به جدیدي شکل و کرد زیادي بسیار رشد رسانی اطالع هاي فعالیت مجالت، و روزنامه انتشار و

 نشر منظور به زیادي هاي سازمان و ها وزارتخانه است، سپس همزمان نفت صنعت نشد ملی با ایران در عمومی روابط

 را خود نیاز هاي همگانی رسانه با ارتباط ایجاد و عمومی افکار بر تسلط و مردمی ارتباط و شده عملکرد انجام ارائه و اخبار

 7119اولین بار در مرداد ماه سال  براي .کردند آغاز نخستین آن شکل به را عمومی روابط و کرده احساس زمینه این در

اي تأسیس شد که آن را روابط تصفیة نفت ایران مستقر در آبادان، اداره هجري شمسی در نمودار سازمانی شرکت سهامی

مؤسسات بزرگ دیگر نیز به ترویج  ها وبه بعد با الگوبرداري از این شرکت، وزارتخانه 7111نامیدند. از سال  عمومی

 .تبلیغات و اطالعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغییر نام یافت، پرداختند هاي انتشارات، مطبوعات،ی به نامواحدهای

ها و شرح وظایف خاص خود از نامهاساس ها،نامهادارات روابط عمومی با شکل و ترکیب فعلی و با آیین 7111سال  از

 اداري و استخدامی کشور و وزارت اطالعات و جهانگردي وقت سازمان امور گسترش بیشتري برخوردار شدند و توسط

به تصویب رسید و به تدریج  هاتشکیالت جدید روابط عمومی در سازمان 7111فرهنگ و ارشاد اسالمی( از سال  )وزارت

د و ... امروز شاهد ان هستیم که هر مؤسسه، سازمان، کانون، نها رشد و توسعة ادارات روابط عمومی به حدي رسید که

 .باشدعمومی می داراي روابط

 

 انواع( و اصول وظایف، )ضرورت، عمومی روابط

 عمومی روابط به اجتماع نیاز و ضرورت

 مردم و دولت بین طرفه دو تسهیل ارتباطات جهت در مدنی شبه نهاد یک عنوان به عمومی روابط هنر و دانش از امروزه

نظر  اتفاق پیش از بیش حرفه و علم این توسعه و گسترش ضرورت، بر اعینظام اجتم شدن ترپیچیده با و شودمی یاد

 در این. بیند می عمومی تشکیالت روابط از نیاز بی را خود سازمانی یا نهادي کمتر امروز که آنجا تا ه استشد حاصل

 و ها نقش شوند، می تعریف گذار حال در کشورهاي با عنوان اصطالحاً که ایران مانند کشورهایی در که است حالی

 در که گیرندمی شکل جدید مناسبات و نهادها بیشتر، کار تقسیم اعتبار به و شود می ترسنتی کمرنگ نهادهاي وظایف

 و سیاسی مشارکت مختلف سطوح افزایش یا عام مفهوم به ارتباطات گسترش آموزي، سواد شهرنشینی، فرایند رشد

 به جدید نیازهاي زیرا ، نیست پاسخگو دیگر قبلی هاي قالب وضعیت نای در دهد؛ می نشان بیشتر را خود اجتماعی

 اما .گیرد می قرار مطالبه مورد ايتازه مناسبات و نهادها ساختارها، نیازها، این تأمین و برآوردن براي و است آمده وجود

 شود؟ می یفتعر چگونه تغییرات فرایند در عمومی روابط نقش که است این آن و ماند می باقی پرسش یک

 متعارف صنعتی نهادهاي و صنایع دیگر عبارت به است، مشخص هانقش نشده نهادینه و ساده جامعه یک در تردید بدون

 نباشد، نیازي چندان میانجی و واسط نهادهاي به شاید و رسندمی نظر به کافی جامعه و افراد مسائل فصل و حل براي

 یک در اما. کنند مراجعه و پاسخگو اصلی مراجع به خود مسائل فصل و حل ايبر توانند می مستقیم طور به افراد زیرا

 نوعی یافته، افزایش آن در نون قا و نظم ضرورت و شودمی بیشتري ایجاد مطالبات و نیازها پیشرفته و پیچیده جامعه

 جدید سازمان اداري و یدجد دولت نام به اي پدیده جوامع این در .گیرد می شکل اجتماعی بعد ویژه در به کار تقسیم
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 این نیازمند دولت با خود ارتباط جامعه براي و جامعه با خود ارتباط براي شک بدون فردي هر و کند می پیدا معنا

 همان دار عهده عمومی روابط یعنی ، برد نام عمومی روابط نهادهاي توان از می هاواسطه این جمله از. است ها واسطه

 .داد می انجام را آن خود گذشته، در فرد که  است وظایفی

 یقین به نباشند اگر مستحکم که هاییپل البته باشند، هاسازمان و جامعه افراد بین ارتباط پل توانندمی هاعمومی روابط

 سفت ، سخت ، جان بی مصالح و ابزار از اي مجموعه با روابط عمومی. بود نخواهند برخوردار کارآیی و الزم ذهنی بهره از

 عمومی افکار یک کالم در و ها عاطفه و احساسات آن عمل حیطه و حوزه بلکه ندارد، سروکار در طبیعت موجود ساده و

 منظور به ارتباط برقراري هنر و فن عنوان به که رساندمی را عمومی روابط مراتب و جایگاه اهمیت اوج خود این و است

 اداره بهتر در تصورات و نگرش این کردن لحاظ منظور به عمومی کاراف از واقعی دریافت تصویر و جامعه بر تأثیرگذاري

 ، باشد خود راجعین م رضایت و موفقیت خویش دنبال به که سازمانی هر ها تعریف این ذکر با .گردد می تلقی سازمان

 و رضایتمندي شهرت، ها سازمان یا و فرد براي موفق عمومی روابط یک شک حاصل بی . نیست عمومی روابط از نیاز بی

 نقاط شدن آشکار با و مؤثر قوي عمومی روابط از برخوردار هاي سازمان و جوامع در که داشت خواهد پی در اعتبار را

 گرفت  خواهد شکل پایدار توسعه و کارآمدي ، پویایی ، سازمان ضعف و قوت

 

 عمومی روابط وظایف

 :از عبارتند و گیرندمی قرار طبقه شش در هک شده شناسایی وظیفه عنوان 11 حدود عمومی، روابط بخش در

 انتشاراتی وظایف -

 تبلیغاتی وظایف -

 مردمی و اي رسانه ارتباط وظایف -

 بصري و سمعی وظایف -

 ریزي برنامه و مطالعات وظایف -

 خدماتی و تشریفاتی وظایف -

 از برخی که شد مشخص نظران بصاح و غیردولتی و دولتی هاي عمومی روابط مدیران از شده انجام پژوهش اساس بر

 پیگیري آنها، به پاسخگویی و مردم با تماس و مردمی ارتباط وظیفه مثال براي .هستند واگذاري قابل غیر وظایف

 واگذاري قابل وجه هیچ به سازمان ئیس ر با مردم دیدار هماهنگی و آنها به پاسخ و مردمی مکاتبات مردمی، شکایات

 رسانی، اطالع هاي کتاب تولید مانند هستند، واگذاري قابل کامل طور به که دارد وجود نیز وظایفی مقابل، در. نیستند

 حد تا ها عمومی روابط انتشاراتی وظایف کلی طور ه. بمطبوعاتی و اطالعاتی آرشیو ایجاد و جراید بریده مجموعه تهیه

 . هستند واگذاري قابل زیادي بسیار
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 و همگرایی جویی، مشارکت ترغیب، و تبلیغ رسانی، اطالع ابعاد در را خود وظایف ها سازمان عمومی روابط کلی طور به

 خارجی، ارتباطات داخلی، ارتباطات مانند ارتباطاتی پایه بر وظایف این که رسانندمی ظهور مرحله به امور سازي بهینه

 .است شده بنا  ...و اي رسانه روابط اجتماعی، روابط

 و شده محسوب عمومی روابط وظایف اصلی محور ارتباطات، که شود می مالحظه اشاره، مورد وظایف در دقت کمی با

 به مخاطبان با ارتباط اگر . شود مقوله این روي خاصی تمرکز ها سازمان در باید که باشد می اي ویژه اهمیت داراي

 .داشت نخواهند معنایی عمالً عمومی روابط وظایف دیگر نپذیرد، تحقق درستی

 :از است عبارت سازمان مدیریت از بخشی عنوان به عمومی وابطر وظایف

 بر نامطلوب یا مطلوب نحو به است که ممکن مسائلی و ذهنی هاي گرایش عمومی، افکار تفسیر و تحلیل بینی، . پیش7

 .بگذارد تأثیر سازمانی هاي طرح و عملیات

 که نحوي به سازمان سطوح کلیه ارتباطات در و اآنه اجراي مراحل ها، گیري تصمیم زمینه در اداري هاي . مشورت9

 .شود گرفته نظر در سازمان اجتماعی مسئولیت شهروندي و ها گیري تصمیم این عمومی عواقب

 هاي هدف تحقق و مخاطبان به تفاهم دستیابی براي که ارتباطی و اجرایی هاي برنامه ارزیابی و هدایت . بررسی،1

 مالی هاي گروه با ابطه ر ایجاد براي هایی برنامه بازاریابی شامل می تواند اجرایی هاي برنامه این است، ضروري سازمان

 .باشد دولت و اجتماعی هاي گروه کارگران و ،کارمندان گذاران سرمایه

 .عمومی هاي تغییر سیاست یا و تأثیرگذاري منظور به سازمان هاي برنامه اجراي و ریزي . طرح1

 اداره خالصه طور به و تجهیزات سایر تهیه کارمندان، آموزش و استخدام بندي، بودجه ، ریزي برنامه ها، هدف تعیین. 1

 .ها برنامه تمامی اجراي نیاز مورد منابع

 روزآمد، متقن، هاى آگاهى و اطالعات به نیاز گسترده ارتباطى هاى شبکه درون در جامعه، در شایسته مدیریت اعمال

 مى محرز را پایدار و قوى عمومى روابط به نیاز ها آگاهى و اطالعات چنین به دستیابى .دارد جامعه از کارآمد و واقعى

 :کرد اشاره زیر موارد به توان مى عمومى روابط وظایف عمده از اساس، این رب کند

 سازمان نیاز مورد هماهنگى -                 تبلیغ و ترویج تشویق، ترغیب، -     دادن خبر و کردن مطلع -

 مردم عموم و سازمان منابع به آن پیوند و افکارسنجى و اجتماعى تحقیقات انجام -

 ها سازمان در رایج عمومی روابط انواع

 :باشد می مختلفی انواع داراي کارکردي شیوه لحاظ به ها سازمان در ها عمومی روابط

 گرا تحلیل عمومی روابط – الف

 است خالق و نوآور                       دارد دقیق و منظم برنامه                  ،  است ساالري شایسته مدیریت

 است اثرگذار                                است پذیر انعطاف     ،دارد مناسب واکنش ها بحران با مقابله در

 گرا توجیه عمومی روابط - ب
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                                           است تاثیر بی و منفعل                                  است مهبرنا بی                           دارد ضعیفی مدیریت دانش

است مخارج و هزینه پر              است برق و زرق پر                دارد منطقی غیر توجیه ، خود هاي فعالیت براي 

 گرا تبیین عمومی روابط - ج

 کند می کار اي کلیشه و کار محافظه                             کم تاثیرگذاري با اما ستا برنامه داراي

 است خالقیت و پذیري انعطاف فاقد

 

 گرلیتحل یروابط عموم

ساالري و به شرط متخصص بودن و  ستهیشا بر یمطلوب و مبتن یتیریمناسب، فرهنگ مد یو فرهنگ یفضاي اجتماع در

 کیگر لیتحل یشود. روابط عمومیگر فراهم م لیتحل یروابط عموم دیتول امکان ،یروابط عموم ریکارشناس بودن مد

آن و امور حرکت  یو فرع یاصل با توجه به فلسفه وجودي سازمان، اهداف یروابط عموم نیکارآمد است. ا یعموم روابط

و ساالنه است . براي مقابله با  یفصل انه،یماه ،یروزانه، هفتگ منظم، گر داراي برنامه ادواري لیتحل یکند. روابط عمومیم

براي  یعموم نوع روابط نیاست. ا نیشود، داراي طرح هاي مع یناگهان و خارج از اراده حادث م که بحران ها و چالش ها

جمع  کیو بهره برداري است. در  ريیگبهره داراي طرح هاي زین دیآ یم شیاز فرصت هاي مناسب که پ ريیبهره گ

نظام مند، فعال، نوآور، قابل انعطاف و اثرگذار  ،یعلم یروابط عموم کیگر لیتحلی توان گفت که روابط عموم یم بندي

 نیو تدو هیو در ته دینما یم اريیبه اهدافش  یابیو سازمان را در دست ابدی یارتقا م تیریبه مقام مشاور مد که است

گر  هیتوج یگر روابط عموم لیتحل یمقابل روابط عموم در است . کیو شر میهاي سازمان سه یها و خط مش استیس

 قرار دارد.

 

 گر هیتوج یعموم روابط

 یتیریو فرهنگ مد رانیمد و با وجود یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیشد در فضاي نامناسب س انیب شتریکه پ همچنان

شود که آن را روابط  یم داریپد یروابط عموم ینوع ،یعموم واحد روابط ریمد یبودن دانش تخصص نیینامساعد و پا

 ستهیشا شتریگر است که بهیگر بزك کننده و توجمشاطه کی ینوع روابط عموم نیا نامند. یگر م هیتوج یعموم

که به صورت منفعل به  است ادواري و مدون زيیفاقد برنامه ر یروابط عموم نیا .کلمه است یمنف یبا معن غاتیتبل

هاي  تیباور و با غوغاساالري و فعال رقابلیغ ییها استدالل و یسطح یو با منطق دودیم دادهایدنبال حوادث و رو

  .دارد سازمان رانیمد ماتیاقدامات و تصم دادها،یرو هیدر توج یو پر زرق وبرق سع نهیپرهز تر شیپرخرج و ب یارتباط

 

 گر نییتب یعموم روابط

شکل آن تنها به اعالم و  نیتر نانهیخوشب وجود دارد، که در گر نییتب یروابط عموم ،یدو روابط عموم نیا نیفاصله ب در

اگر داراي برنامه مدون ادواري روابط  ینوع روابط عموم نیپردازد. ا یم سازمان اقدامات حیو گزارش و تشر دادهایرو انیب

روابط  کیگر نییتب یعموم است . روابط یو اثربخش تیبرنامه ها فاقد انطعاف، نوع آوري، جذاب نیباشد، ا همی عموم
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 یاز عوامل مؤثر براي گذار از روابط عموم یکیاست.  یقالب اي، تکراري و شهیکل یمحافظه کار با لحن یسطح یعموم

 .فعال و پرتحرك است یگر، وجود انجمن هاي حرفه اي و تخصص لیتحلی گر به روابط عموم نییتب

 

 یهاي الزم براي روابط عموم یژگیو

را نه به عنوان  یروابط عموم دیبا گرید ت،یریمد یدوران علم دنیبا فرا رس ران،یا نینو یابط عمومپدر رو ،یگفته نطق به

 یاي از هنر و فن و باالتر از همه، فلسفه اي استوار بررس مجموعه بلکه به عنوان ک،یمقداري تکن ایهنر مردم داري و 

به  دنیها در رسانسان خدمت و کمک به هیدانش براي ارا نیباالي ا تیدر ابعاد مختلف و ظرف یعموم کاربرد روابط .کرد

 را مطرح کرده است به طوریکه یاز روابط عموم یمختلف به مرور شاخه هاي ،یرسالت اصل کیبه عنوان  یاهداف انسان

 یعموم روابط مربوط به فیتعر 119 یپس از بررس 7891در سال  یعلم روابط عموم شمندانیانداز  ،«رکس هارلو»

در  یروابط عموم یالملل نیانجمن ب یجهان عنوان کرد که در اجالس کنگره یرا براي روابط عموم ییهامشخصه

 شود: یم دیتأک یبراي روابط عموم ریهاي ز یژگیبر و توافق نیرسد. در ا یم بیبه تصو یتیکوسیمکز

          دو طرفه است؛ یارتباط تیفعال ،یروابط عموم -

 است یتیریمد فهیوظ کی یروابط عموم -

 استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است؛ ،یهدف روابط عموم -

 شود؛ یتمام م یابیشود و با ارز یشروع م قیبا تحق یهاي روابط عموم تیفعال -

 است؛ یاجتماع تیمسئول کند و داراي یاهداف مورد قبول جامعه تالش م نیبراي تأم یروابط عموم -

 

 یروابط عموم رانیمد يها یژگیو

 و مستقل یاز قضاوت شخص ي، اعتماد به نفس، برخورداریسازندگ هیبتکار، روحا 

 کند. يریگیاهداف سازمان را پ 

 را داشته باشد . سازمان يباال تیریبرخوردار باشد و قدرت ارتباط با مد رانیاز اعتبار الزم نزد کارکنان و مد 

 را داشته باشد. یانجام کار گروه ییتوانا 

 ارتباط با رسانه ها را داشته باشد. يقدرت برقرار 

او  يو به خواسته ها لیو تحل هیتجز را دیجد ریمد يها یژگیبالفاصله و رانیمد رییسازمان شناخت داشته باشد و با تغ از

 پاسخ دهد .

 کنند . یرا بررس طیروابط متقابل سازمان و مح دیبا یروابط عموم رانیمد 

کارشان را اندازه  جی، نتاباشند داشته لیتما نیفکر کنند و همچن کیه طور استراتژبتوانند ب دیبا یروابط عموم رانیمد

 . ندینما يریگ

 داشته باشد . يقدرت رهبر 
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 کارکنان تنبیه و تشویق شکیبایی و صبر، کارها تقسیم در انصاف، گویی رك،عدالت اجراي،يوفادار

 

 هاي کارکنان روابط عمومى یژگیو

به  دیبا رد،یحرفه مى پذ نیدر ا را فىیانجام وظا تیکند و مسئولیشغل انتخاب م ه عنوانکه روابط عمومى را ب کسى

اجتماعى  شرفتیشغلى و پ ندهیو آ ردیو تخصص هاى آن را فرا گ ها حرفه به آن نگاه کند و سعى کند مهارت کیعنوان 

 کند. زىیبرنامه ر آن خود را بر اساس

شهامت و  شرفت،یپ زهیخالق، انگ شهیاند ای ندهیزا شهیفردى، عالقه، اند ىیو توانااستعداد، آمادگى، ظرافت، تناسب  دیبا

 .کار و اصول و فلسفه سازمان را به خوبى بشناسد طیمسائل مح لیو تحل هیتجز قدرت نیشجاعت داشته باشد و همچن

عنا و مفهوم انواع ارتباط از م عنىی ارتباط دهنده لیبا عناصر و اجزاى تشک ىیضمن آشنا دیروابط عمومى، با انیمتصد

شناخت  فشانیوظا دارىیاهداف و استمرار و پا نییارتباطى در تب انیجر کالمى، به طور کامل از رینظر نماد، کالمى و غ

معرفى شده که  کایآمرعلوم اجتماعى دانشمند « سول هارولد ال»کافى داشته باشند. از جمله با مدل ارتباطى که توسط 

 رىیحامل( و با چه تأث ای)مخاطب( از چه راهى )رسانه  کسى ( به چهامی)پ دیچه کسى )منبع( چه مى گوعبارت است از: 

 باشد. داشته ىی)عکس العمل (، آشنا

 عبارتند از: است ازیمورد ن یکه براي انجام کارهاي روابط عموم ییاز اطالعات و دانش ها یبرخ

 و اخالق تیریاصول مد ، یاسیعلوم س، یجامعه شناس  ،یاجتماع یروانشناس، یروانشناس ،هنر ارتباطات

 ریمد یعالقه و دلبستگ يباال زانیبا م یهر واحد روابط عموم يو مطلوب طرحها و برنامه ها حیصح ياجرا هیشرط اول

 .باشند ریز يها یژگیبا و یکارشناسان در کنار او دیبا نیدارد . عالوه بر ا میآن رابطه مستق

 (.... ی، ارتباطات ، روابط عموم يفناور )تخصص باشد يدارا

 باشد یتجربه کاف يدارا

 به شغل و سازمان يعالقه و وفادار

 داشته باشد یسازمان آگاه فیاز عملکرد و وظا یآگاه

 انیشناخت الزم از مخاطبان و مشتر

 یاخالق تیاحساس مسول

 روز يهایو آگاه یو جامعه آگاه یبه سازمان آگاه ییآشنا

 داشته باشد تیقو خال ينوآور

 یسندگیو قدرت نو يبا روزنامه نگار ییآشنا

 و مخاطبان نیبا مراجع یگوش دادن موثر و همدل

 حیکرده توض ابىیموجود را براى آنها ارز عمومى خواهند تا افکارسازمان ها، همواره از مسئوالن روابط عمومى مى رانیمد

دهند.  رییافکار عمومى منفى را چنانچه وجود دارد، تغ ایکنند و  جادیا مساعد افکار عمومى ازیدر موارد ن ایدهند و 
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آنان را  رایاست، ز تیاهم آن براى مسئوالن روابط عمومى داراى رییعمومى نحوه شکل گرفتن و راه هاى تغ افکار شناخت

 کنند. جادیا الزم را در افکار عمومى راتییتغ تیقادر مى سازد با موفق

 

 یروابط عموم ينقش ها

 :ينگر ندهینقش آ( لفا

کند تا یکمک م ریمد به ينگر ندهیاست. آ یآت طیشرا ای دادهایاز رو یبرخ ییشگویپ ایمحاسبه  ،ينگر ندهیاز آ هدف

 کند. یشیاند چاره که در راهند، یمشکالت يبشناسد و برا یرا به خوب ندهیآ طیشرا

خواهد  يرو ندهیآ در است که احتماالً ینامعلوم يدادهایدرباره رو یکسب آگاه ،ينگر ندهیآ یهدف اصل گرید انیبه ب -

 داد.

 رفت. ندهیآ استقبال توان آگاهانه به یاطالعات موجود، م لیو تحل یو مطالعه منطق ندهیاتفاقات آ ینیب شیبا پ -

را مورد  دهنیآ ،یفیک و یکم يها وهیو ش یخیاست که با استفاده از اطالعات تار يهنر ایعلم  ،ينگر ندهیدر واقع آ -

 دهد. یقرار م لیتحل

 کند: تیفعال ریز يها نهیالزم است در زم ينگر ندهیدر نقش آ یعموم روابط

 مختلف يها نهیدر زم یطیاطالعات مح لیتحل . 9 درباره حوادث نامعلوم که رخ خواهد داد. یکسب آگاه .7

 یافق شناس تیتقو . 1  و اثرات آن بر سازمان طیعالمانه درباره تحوالت مح يها ینیب شیپ. 1

 سازمان يبرا يساز ندهیو به دنبال آن آ ينگر ندهیآ . 1  ندهیآ يبرا یسیبرنامه نو .1

 :يزینقش بحران ست (ب

 از بحران : يریشگیپ. 7

 بروز بحران يمحورها و گلوگاه ها ییشناسا -

 از بروز بحران. يریشگیپ يبرا يزیبرنامه ر يندهایفراهم آوردن فرآ -

 .رانهیشگیانجام اقدامات پ يسازمان برا يمداوم به واحدها يها يادآوری -

 حل و فصل بحران :. 9

 از بحران؛ يا هیسرما یطرز تلق جیترو -

 بحران در سازمان؛ یاصول رشیپذ يها نهیفراهم کردن زم -

 سازمان؛ يها تیفعال هیبق يخط شکن شدن در بحران و باز کردن راه برا -

 آرام و تسلط بر امور سازمان؛ يفضا جادیا -                              ان بروز بحران در سازمان؛مضاعف در زم ياریهوش -

 در زمان بحران؛ یو منطق یاصول يها يریگ میتصم -                                  بحران؛ يدیحمله به قلب و نقاط کل -

 حل بحران. يراسازمان ب يها يعوامل و توانمند بیقدرت ترک تیتقو -

 سازمان: يبرا ينقش اعتبارساز (ج
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 ياعتبار و آبرو وجود سازمان، يو کسب فرصت رقابت برا دیو مخاطبان جد انیاز عوامل جلب و جذب مشتر یکی -

 سازمان است.

ت تحت ممکن اس یاجتماعخوردارند. البته این اعتبار ها به طور نسبی از اعتبار و حیثیت اجتماعی برمعموال سازمان -

 خدشه دار شود. یعوامل مختلف برون و درون سازمان ریتأث

 دیجد يها ياعتبارساز نیو اعتبار سازمان و همچن تیثیحفظ ح ،یروابط عموم ياز نقش ها یکیاساس  نیبر ا -

 سازمان است. يها یژگیو و طیمتناسب با شرا

 .هستند سازمان قائل يبرا ط،یمح و افراد انیکه مشتر ياعتبار زانیعبارت است از م یاجتماع تیثیح -

 :ينقش فرهنگ ساز (د

آنان نسبت به  در که يکند. به طور تیسازمان تقو يرا در اعضا تیاست که احساس هو نیا يهدف فرهنگ ساز -

 کند. جادیباورها و ارزش ها تعهد ا

 يدادهایو رو تیفعال ا علت وجودشوند و افراد تازه وارد را ب یسازمان م شتریو ثبات هر چه ب تیارزش ها موجب تقو -

 کنند. یسازمان آشنا م

 دارد. وجود خاص يسازمان و ارزش ها کی ياعضا نیاست که ب ینشان دهنده توافق ای انگریقدرت فرهنگ، ب -

 :يپرداز هینقش نظر (ه

 ؛یسازمان به طور جامع نگر و کل کیدئولوژیا تیهدا -

 کنند؛ يساز دهیکه ابه کارکنان سازمان  اددادنیو  يساز دهیا -

 سازمان؛ يفلسفه ها و رسالت ها انیب -                       در ابعاد مختلف؛ یو سازمان يحرفه ا لیمسا لیتحل -

 ؛یدرون و برون سازمان یاسیس اناتیدرست جر نییتب -              مولفه ها و موضوعات؛ نیارتباط ب يبرقرار -

       کرات سازمان.فعال کردن تف يبرا يسوژه ساز -

 یدرون و برون سازمان يبهره ور شیو افزا یهمبستگ تیتقو (ن

 یو تحوالت سازمان رییآگاه کردن کارکنان از تغ 

 یبا کارکنان و مخاطبان برون سازمان رانیمد میمستق ریو غ میارتباط مستق يبرقرار

 یوحدت سازمان و یهنگاتفاهم، هم يها و بستر ها نهیزم جادیا

 عمومی روابط ايالگوه

هاي نگرش یبررس .کند می را مشخص آنها به رسیدن نحوه که است هاییشیوه و اهداف گویاي نگرشی هر تردید، بی

    و« فهد»که شامل کرد  مشخص را کلیدي واژه دو توان می هر نگرشی در که دهد می نشان یعمده به روابط عموم

 خود اهداف به رسیدن براي عمومی روابط که است اییهکتاکتی می،عمو روابط کار مسیر از منظور هستند.« رمسی»
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 نظر در خود هاي برنامه و ها پیام در عمومی روابط که است هایی ارزش و ها افق کننده مشخص هدف، د.کن می انتخاب

 .یردگمی

نگرش  کیبندي به  چند درجات پاي هر کند؛ یالگوي خاص خود را ارائه م ،یتوان گفت که هر نگرش یاساس م نیبر ا

 هستند. ینگرش خاص مبتن کی بر داشته باشد که یتواند الگوهاي مختلف یم زین

ارائه نشده است  یاز روابط عموم یخاص اعتقاد دارد تاکنون الگوي ،یتون. اتال  از صاحب نظران روابط عموم نگیریاسپ

را همزمان  یي بخش هاي متفاوت روابط عمومها تیفعال هیخود کل نوبه را ارائه دهد که به یکه بتواند روش مشخص

 کند. یعنوان م یروابط عموم هینظر یمسئله را ضعف علم نیو سامان دهد. وي ا سر کرده و میتنظ

 کیبا  یبرنامه هاي روابط عموم هیکل قیبر ضرورت تطب یاز صاحب نظران روابط عموم یبعض نکهیرغم ا یگفت عل دیبا

 نیالگوها مؤثر واقع شوند. با ا نشیتوانند در گز یهستند که م مختلف هاي تیوضع نیدارند، ا دیالگوي مشخص تأک

الگوها در  ریسا مشخص باشد و استفاده از دیآن لزوماً با یو حاکم بر برنامه و راهبردهاي ارتباط یاصل وصف، الگوي

 نکند. دایتناقض پ یمجاز است که با الگوي اصل یصورت

 :است لیبه شرح ذ یالگوهاي روابط عموم نیمهم تر مختصر، حیتوض نیتوجه به ا با

  غاتیمطبوعات/تبل یندگی. الگوي نما7

  ی. الگوي اطالع رسان9

 ناهمسنگ  هی. الگوي دوسو1

 همسنگ  هی. الگوي دوسو1

 حرفه اي  ی. الگوي صنعت روابط عموم1

 حرفه اي  ی. الگوي روابط عموم1

  هی. الگوي دوسو1

 یبی. الگوي ترک9

 دیجد هیي دوسو. الگو8

الزم  تیچهار الگو از ظرف نیا افتندیدر بعدها و هانت ارائه شدند، اما آنها گیتوسط گرون 7891چهار الگوي اول در سال 

روابط  صنعت» الگوهاي 7889لذا در سال  ستند،یبا آنها برخوردار ن یروابط عموم هايها و اقدامبرنامه هیبراي انطباق کل

 :زیر است قرار به شده یاد الگوهاي از یک هر عمده هاي ویژگی د.ساختن مطرحرا « عمومی

  الگوي نمایندگی مطبوعات یا تبلیغات -الف

رواج یافت و در این زمان به عنوان الگوي متداول روابط عمومی ترویج پیدا کرد. طبق  78این الگو در آستانه ورود به قرن 

ات در سازمان عمل می کند و با تهیه اخبار مختلف در صدد تغذیه ابه نماینده مطبوعثاین الگو، روابط عمومی به م

 یانتقاد م یعموم از روابط یوقت یو از منتقدان روابط عموم یسیانگل سندهیوست  نو چاردیراطالعاتی مطبوعات است. 
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و « بخو» توان به دو نوع یرا م یروابط عموم» :دیگو یرا مشخص کند، م یمومعخواهد انواع روابط  یکند و م

 فهیوظ نیکند و مهم تریم دینگارش مطبوعات تقل وهیاست که از ش یعموم روابطبد،  یکرد. روابط عموم میتقس«بد»

 «.داندیخود را فقط جمع آوري اطالعات براي ارائه به مطبوعات م

مطبوعات است،  یندگیالگوي نما همان که یروابط عموم شیدایدر اوائل پ یواقع، او از الگوي متداول روابط عموم در

هاي روابط عمومی مد نظر نیست و تحقیق و کشف حقایق در این الگو، حقیقی بودن کامل محتواي برنامه کند. یانتقاد م

 هااز اهمیت کمتري برخوردار است. همچنین ارتباط روابط عمومی با مخاطب یک سویه است. همانطور که این ویژگی

 ه و تبلیغاتی به روابط عمومی همخوانی دارد. گویاست این الگو با نگرش عمل گرایان

 است: ریالگو به شرح ز نیبه طور خالصه مشخصات ا

 مدار است. تیریدهد و لذا مد یم قرار است و فقط منافع سازمان را مد نظر هیسو کی یهاي روابط عموم تیفعال -

 است. غاتیهمان تبل یمنظور از روابط عموم -

 کند. بیاهداف سازمان ترغ رشیپذ ند و به دنبال آن است که مخاطبان را برايکیم یمخاطب را منفعل تلق -

 یاطالعات هی( و به دنبال تغذمیمق نگاران کند )روزنامه یم یمطبوعات در سازمان تلق ندهیخود را نما یروابط عموم -

 است. غاتیمطبوعات بوده و هدف ارتباط، تبل

هاي مختلف  کیبا استفاده از تکن دارندی کنند و سع یم فایارتباطات را ا نیسیتکن کینقش  یکارشناسان روابط عموم -

 .کنند نقش فايیو... ا یخبر، مقاله مطبوعات لیاز قب

 ارتباط با رسانه ها است. جادیا ،یکاربرد راهبردي روابط عموم -

 .است ندیو حذف اطالعات ناخوشا ندیانعکاس اطالعات خوشا یهدف روابط عموم -

موردي  یابیشود و ارزیآنها توجه نم یاثربخش ها و سنجش تیفعال یابیارتباط، به ارز انیبودن جر هیسو کیبه خاطر  -

 است. یها، آن هم با نگاه کمرسانه معطوف به سنجش محتواي شتریب زین

 شود. یم بسنده اطالعات در حد صفر است و به سرشماري ساده دیدر تول قیتحق گاهیجا -

 شود. ینم یتوجه یروابط عموم یالقنسبت به اصول اخ -

 

 

  

      الگوي اطالع رسانی ) اطالعات همگانی( -ب

هاي تلقی شده و توجه به واقعی بودن محتواي پیامها و برنامه "نشر اطالعات "در این الگو، مهمترین وظیفه روابط عمومی

وابط عمومی است که از سوي روزنامه گرفته می شود. در ضمن این الگو مشخص کننده روشی در ر يروابط عمومی جد

دهند. اما نگاران مقیم اعمال می شود، روزنامه نگارانی که معموالً درباره سازمان آنچه را که درست است انتشار می
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کنند. در این الگو علیرغم منطقی تر شدن جریان ارتباط با مخاطب، هنوز داوطلبانه به پخش اطالعات منفی مبادرت نمی

 ارتباطی محدود و یکسویه بوده و به تحقیق اهمیت الزم داده نمی شود.  هاي شیوه

 :هستند زیر موارد شامل عمومی رسانی اطالع الگوي هاي ویژگی ترین مهم

 رواج یافت. 78این الگو از اوایل قرن  -

 روابط واقع در دهد، یم قرار توجه مورد سازمان را منافع فقط و است سویه یک عمومی روابط هاي فعالیت الگو، این در-

 .است مدار مدیریت عمومی

 پذیرد می حدودي تا را آنها آگاهی حق البته شود می تلقی منفعل مخاطب -

 را خود وظیفه ترین مهم عمومی روابط - « اطالعات نشر » ضرورت و داند می

 .شود می شناخته رسمیت به مردم، به اطالعات ارائه

 .است مدنظر خوشایند اطالعات سانعکا و ناخوشایند اطالعات حذف-

 .شود می تأکید رسانی اطالع واقع در و اظهاري و نمایشی هاي نقش ایفاي بر-

 .است مخاطب هاي گروه و سازمان بین ارتباطات گري تسهیل عمومی، روابط کارشناسان نقش-

 .است آن فهم و مخاطب به مطلب رسیدن از اطمینان کسب براي فقط تحقیق و میشود توجه اطالعات بودن حقیقی به-

 .است آمیز سلطه و آمرانه راهبرد بر مبتنی ارتباط، ماهیت-

 .نیست نظر مد ،اثر اثربخشی ارزیابی -

 .است مطرح اطالعات بودن حقیقی حد در اخالق به توجه-

 

 سازمان محور ایناهمسنگ  هیالگوي دوسوج: 

 دهیمخاطب بوده و نقش مخاطب ناد ( به سمتین )روابط عمومارتباط از جانب سازما انیجر ،یواقع در دو الگوي قبل در

نقش  یارتباط است، ول انیبه دو طرفه بودن جر معتقد « همسنگ هیسو دو الگوي. »بود هیسو کیشد و ارتباط یگرفته م

پس فرست به  توجه الگو، نیدارد. در ا یو ابتکار عمل را در دست سازمان نگه م دهد یارتباط نم نیطرف را به یموزون

 «نظام بازخورد» اما توجه به، ردیگیتوجه قرار م ها موردامیکند و بازخورد پ یجاي خود را باز م ران،یگ امیهاي پ

فقط به دنبال  یروابط عموم ،یو به عبارت ستیمنافع مخاطب مهم ن نیتأم و منافع سازمان بوده نیبه خاطر تأم فقط

 .دهد رییرا تغ یهاي اجتماعها و رفتارهاي گروههدیمخاطبان است و تالش دارد ا موافقت کسب

 دهد.یرا شکل م یارتباط انیشکل جر نیتریمتعال «اقناع» و شود یمخاطب جدي گرفته م «یاقناع  علم»

 که عبارتند از: شمردیناهمسنگ بر م هیرا براي الگوي دوسو ییفرض ها شی( پ7898)  گیگرون



16 

 

 یها به آن م بهیرا آن گونه که غر آن کنند و ینگاه م رونین از درون آن به باعضاي سازما. یدرون سازمان یابی جهت

 .نندیبینگرند، نم

 .داخل به رونیکند، نه از ب یم دایپ انیجر رونیاطالعات از سازمان به ب بسته. نظام

 ها مهم تر از نوآوري است. نهیکارآمدي و نظارت بر هز .کارآمدي

»  است. خردمندي فراورده اي از شتریب اتر از همه هستند. دانش آنها از اعضاي گروهرهبران سازمان دان .ییگرا نخبه

 .ستین «ها  شهیبازار آزاد اند

سازمان مقاومت کرد. فشار براي  رییتغ براي یرونیدر مقابل کوشش هاي ب دیاست. با ندیناخوشا رییتغکاري.  محافظه

 محسوب کرد. رانگریامري و دیرا با رییتغ

داشته  یخودمختاري کم دیبا کارکنان رده باال متمرکز شود. رانیدر دست معدودي از مد دیقدرت با رکزي.م اقتدار

 .خودکامه اداره کرد هايهمچون حکومت دیباشند. سازمان ها را با

 است: کرده فهرست ریناهمسنگ را به شرح ز هیاهم مشخصه هاي الگوي دوسو ديیسف

 .ابدی یرواج م 7891الگو در سال  نیا -

 ستیهاي مخاطب موزون و همسنگ نگروه سازمان و رگذاريینقش و تأث یاست، ول هیدو سو یهاي روابط عمومتیفعال -

به دنبال هماهنگ  یسازمان گرا است. روابط عموم یدر واقع روابط عموم و و هنوز ابتکار عمل در دست سازمان بوده

 سازمان اعتقاد دارد. ريیناپذ رییبه تغمخاطب مطابق اهداف سازمان است و  رفتارهاي سازي

 شود.یم یمخاطب فعال تلق -

 منازعه و حل اختالف است. تیریمد و یدهندگ یو آشت تیرضا نشیتوافق، آفر یمهندس ینقش روابط عموم -

 .هستند ريیگ میگر تصم لیواقع تسه در کنند ویکمک م تیریدر رفع مسائل سازمان به مد یکارشناسان روابط عموم -

 ظاهري است. یابیارز نیاما ا شود،یتوجه م یهاي روابط عمومامیهاي مخاطبان در برابر پواکنش یابیبه ارز -

 دهد. یرا شکل م یارتباط انیشکل جر نیتر یاقناع مورد توجه است و متعال -

 است. زیو در ظاهر مشارکت آم زیدر واقع سلطه آم یالگوي ارتباط -

 کند. یم ريیگیسازمان را پ فقط اهداف یروابط عموم -

 شود. یم یابیو توجه به مخاطب ارز یتوجه به اخالق در حد اطالعات واقع -

 شود. یتوجه م ی( و مذاکره اي روابط عمومیحی)ترج ريیبه نقش تفس -
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 مخاطب محور ایهمسنگ  هیالگوي دو سود: 

 انیرجدر زیراهبرد سلطه آم اتخاذ از زیاطب و پرهنسبت به مخ یالگو، دادن نقش برابر به روابط عموم نیا یاصل مشخصه

و با خارج شدن ابتکار  ردیگ یبا مخاطب، جاي اقناع را م یفهم به تفاهم و هم یابیالگو، دست نیارتباط با اوست. در ا

را به  خود مخاطب جاي ←دادن نقش مساوي به مخاطب، رابطه عمودي سازمان  جهیدر نت و عمل از دست سازمان

مطرح  یروابط عموم یارتباط انیدر جر گروه دهد و در واقع سازمان و مخاطب، به عنوان دو یگروه م →←روهرابطه گ

کند، گر  یباز م یهاي روابط عموم تیجاي خود را در فعال یروابط عموم یاخالق توجه به جنبه هاي نیشوند. همچن یم

 . ستیآن هنوز روشن ن قیمصاد چه

توان  یمفهوم را م نیبه ا ییاشاره ها اما باشد؛ ديیاصطالح جد یت در روابط عمومارتباط همسنگ ممکن اس اصطالح

ادوارد  ،یل ويیتوان در آثار و نوشته هاي ا یاشاره ها را م نیمثال ا عنوان کرد. به دایپ یروابط عموم خیدر سرتاسر تار

 هیناهمسنگ و دوسو هیدوسو الگوهاي نیصر بکارورزان معا شتری. اکثر کارورزان و بدید پیو اسکات کاتل لیه جان ز،یبرن

کنند و  یرا با ارتباط همسنگ اشتباه م هیارتباط دوسو شهیاند قائل نشده اند. آنها در کل یروشن یمفهوم زیهمسنگ تما

 باشد. بکارانهیتواند فر یم هیدوسو ارتباط دهند که ینم صیتشخ

 :داندیم ریامل موارد زهمسنگ را ش هیهاي الگوي دو سو یژگیاهم و ديیسفهوشمند 

 یابذرواج می 7811الگو در خالل سال هاي  نیا -

هاي آن  تیدو گروه عمده هدف فعال عنوان بوده و سازمان و گروه هاي مخاطب به هیدو سو یهاي روابط عموم تیفعال -

 عیسازمان و مخاطبان به طور همسنگ و متوازن توز نیو قدرت ب خارج مطرح شده و ابتکار عمل از دست سازمان

 شود.یم

 (مخاطبان است. )مشارکت فکري زیبر ارتباطات مشارکت آم یالگوي ارتباط مبتن -

و درك متقابل با  یبه هم فهم دنیرس بلکه ست،یمخاطب ن یروان تیهدف رضا رایز رد،یگ یتفاهم جاي اقناع را م -

 مخاطب است.

 شود. یداده م تیدم جانبداري( اهم)ع ريیبه نقش تفس -

 .ستیآن مشخص ن قیمصاد یشود، ول یبه اخالق توجه م -
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 کند. یکمک م یاجتماع در منازعه با گروه هاي تیریها، به مد استیس لیبراي تعد یروابط عموم -

 شود. یم ینقش مخاطب سرسخت تلق -

 است. یکند و واقع یها جاي خود را باز م تیفعال یابیارز -

 با مخاطبان. یبراي هماهنگ تیریهاي مد استیس لیدر تعد یسع -

 دهد. یجاي خود را به گفتگو م ییالگو تک گو نیدر ا -

 شود. یمشارکت براي جلب همکاري مخاطبان توجه م کردیبه رو -

 

 یروابط عموم فیوظا

 نیا میکن یم یسع نجاید، در اذکر ش یروابط عموم يو کارکردها تیدر ارتباط با فعال شتریکه پ یتوجه به مطالب با

 شود. حیبسط داده و تشر شتریمطالب ب

 با رسانه ها ارتباط

 روابط فیتعار از یکیکه  ياست؛ به گونه ا یروابط عموم یاصل فیاز وظا یکیها با رسانه ها،  یروابط عموم ارتباط

در  یروابط عموم قیتوف نیبنابرااند. دمی« یافکار عموم»در نفوذ  يبرا «هارسانه» برد خردمندانهرآن را کا یعموم

ارتباط  لیاست. وسا میو مستق يارسانه ،یسنت ارتباط از نهیبه يبهره بردار ازمندین یکامل بر افکار عموم يرگذاریتاث

نداشتن به  ازیو ن امیپ تیو جذاب ییرایگ شیافزا ام،یپ عیگسترة توز ام،یپ انتشار سرعت رینظ ییهایژگیبا داشتن و یجمع

 حتریبرخوردار هستند، به عبارت صر یکاربرد در روابط عموم يبرا یتوجه انیشا تیاز قابل اد،یز يها نهیرف هزص

ارتباط  ازمندیو ن محتاج خود، قیتوف يو برا ابدیتواند به اهداف خود دست  یها، نمبدون کاربرد رسانه یعموم روابط

 يکار يها وهیدو از لحاظ ش نیدهد که ا یم نشان ،یروابط عموم رسانه ها و يبا رسانه هاست. تأمل در کارکردها یاصول

 شود. یاز آنها اشاره م یبه برخ ریکه در ز هستند يادیمشترك ز يشباهت و فصل ها يو اهداف، دارا

 از یهر روز انبوه مطبوعات، و ونیزیتلو و،یبه مردم است. راد یرسانه ها، اطالع رسان یاصل فیاز وظا یکی: یاطالع رسان

 لم،یهمچون خبر، گزارش، مقاله، مصاحبه، ف مختلف يدر قالب ها ریصدا و تصو ایها را به صورت نوشته  امیاطالعات و پ

از آن است که روابط  یحاک یروابط عموم فیمطالعة شرح وظا گر،ید کنند. از طرفیو .... به مردم عرضه م شینما

 شود. یعمدة آن محسوب م فیاز وظا نیو ا است یاطالع رسان درصدد همچون رسانه ها، زین یعموم

 یرسانه ها و روابط عموم مشترك و جلب توجه آن، از اهداف یبر افکار عموم يرگذاریتاث: یبر افکار عموم يرگذاریتاث

  آن را درباره يپس فرمت ها شتر،یب ییکارآ يبرا دارند یو سع رفتهیپذ ریتاث یهردو، از افکار عموم ن،یاست. همچن

 کنند. یخود بررسعملکرد 
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باشند گرچه ممکن است  یم هستند که همانا مردم کسانیمخاطبان  يدارا یرسانه ها و روابط عموم :کسانیمخاطبان 

آن  امیو شعاع پ رهیکرده و دا میمختلف تقس طبقات خاص، مخاطبان خود را به يرگذاریبا هدف تاث یکه روابط عموم

 محدودتر از رسانه ها باشد.

کنند.  یاستفاده م کسانی يهردو از فنون و ابزارها یرسانه ها و روابط عموممشترک:  يفنون و ابزارهااستفاده از 

 ياز فنون و ابزارها یو ... بخش یطراح ک،یگراف ،یسیگزارش نو ،یسیخبرنو ،یسندگینو ،يربرداریتصو ،یاستفاده از عکاس

 برند. یدو به کار م نیهستند که ا یمشترک

 

 یط عمومرواب يها تیفعال

و انصاف در  صداقت دن،یدر شن يو بردبار ییبایافکار، شک یتعاط ،يها، مردم داریروابط عموم فهیآنجا که وظ از

بخش به طبقه  نیباشند در ا یم خود يها تیو فعال فیمؤظف به اجرا و انجام وظا نیو ... است و همچن ییپاسخگو

روابط  کیها مورد انتظار از  تیشاخصها و فعال نیا ياجرا کهچرا  میپرداز یم یروابط عموم کی يها تیفعال يبند

 کارآمد است. یعموم

 یارتباطات مردم. 1

 شنهادهایپ افتیدر شاخه در یارتباطات مردم (الف

 واحد مرتبط ای رخانهیداشتن دب -                      شنهادهایپ ينحوه جمع آور -                   شنهادهایداشتن فرم پ -

 دهنده شنهادیاز افراد پ یقدردان یچگونگ -                                                و ارائه جدول شنهادهایپ يطبقه بند -

              شنهادهایپ یاثربخش یابیارز -                                                                     شنهادهایپ يریگیپ -

 ییدر شاخه پاسخگو یاطات مردمارتب (ب

 ییو اقناع الزم در پاسخگو یاستدالل کاف -                 و ... ینامه، صندوق پست ریمختلف نظ ياستفاده از راهکارها

 جلسات پرسش و پاسخ کارکنان و مردم -                              سازمان یداخل هیستون پرسش و پاسخ در نشر -

 یاختصاص تلفن و پست صوت -                                                                        دآزا بونیتر -

 کرد: فهرست ریتوان به شرح ز یرا م یواحد روابط عموم کیدر  یاهداف واحد ارتباطات مردم نیتر عمده

 نانسازمان با مردم و کارک رانیمد نیو چهره به چهره ب يارتباط حضور جادیا

 آنان يبرا ناگفته يامهایو پ کینقاط تار نییبه مردم و کارکنان و تع یاطالع رسان ندیفرآ لیتکم

 از مشکالت کارکنان و مردم يتعداد يرفع فور

و قانع شدن  يتمندیرضا ت،یشده که در نها هیارا يامهایفرمت پ یپ افتیبا مردم و کارکنان، در هیارتباط دوسو جادیا

 رد؛دا یآنان را در پ

 و کارکنان سازمان به منظور رفع مشکالت کارکنان تیریمد نیبسط و توسعه ارتباط ب

 کارکنان و مشکالت مردم و شنهادهایپ دگاهها،یبا نقطه نظرها، د ییآشنا يمناسب برا يمجرا جادیا



21 

 

 یارتباطات مردم یسازمانده

ضمن برنامه  بتواند تا است «یارتباطات مردم» به نام يواحد یمستلزم طراح ادشده،یاهداف  نیتحقق و تام دیترد یب

 که نکته توجه داشت نیبه ا دیضمناً بابگذارد.  را به مرحله اجرا یارتباطات مردم يها تیو نظارت بر انجام آن، فعال يزیر

به اهداف  بتواند دیبا« ارتباط مردمی»بلکه  ستیپاسخ به چند نامه ن ایها و به تلفن ییصرفاً پاسخگو ،«یمردم ارتباطات»

 بپوشاند. تحققمورد نظر، جامة 

 یارتباطات مردم انواع

 عبارت است از: کند،ساالنه خود منظور  یآنها را در برنامة عمل دیبا یروابط عموم که «یارتباطات مردم »انواع نیمهمتر

 یدرون سازمان یارتباطات مردم -الف

 یدرون سازمان یمردم مهم ارتباطات يها وهیاز ش یکی: تیریکارکنان و مد نیجلسات پرسش و پاسخ ب يبرگزار. 7

سازمان مربوط  سیبا رئ يبه طور انفراد کارکنان از کیهر نکهی: اول اابدی یمعموالً به دو شکل تحقق م وهیش نیاست. ا

 انیبمعموالً پس از  ینشست عموم کیدر  نکهیگذارند. دوم ا یم انیدرم يخود را با و لیو مسا دگاههایمالقات کرده، د

خود را به طور  يرا در بر داشته باشد، کارکنان پرسشها ییتواند در متن خود، پاسخها یم که توسط مسئوالن یاتیکل

 کنند. هیالزم را ارا يکنند تا مسئوالن سازمان، پاسخها یطرح م یشفاه ای و  یکتب

داوطلب، درخواست  کارکنان هیاز کل يا هیبا صدور اطالع یروابط عموم وه،یش نیآزاد، در ا بونیجلسات تر يبرگزار. 9

برگزار  نیروز مع کیجلسه را در  ،یقبل اعالم در جلسه بحث آزاد شرکت کنند. آنگاه با لیکند تا در صورت تما یم

 کند.یم

 نینفر از ب کی انتخاب کار با نیگونه جلسات، اداره آن توسط خود کارکنان است و معموالً ا نیعمده ا يهایژگیاز و یکی

نقطه نظرات خود  یاز کارکنان به طور آزاد و شفاه کیهر جلسات نی. در اردیگ یجلسه صورت م ریارکنان به عنوان دبک

 کند. یم هیرا ارا الزم سازد و مسئول مربوط پاسخ یرا مطرح م

 یبرون سازمان یارتباطات مردم (ب

 :دیآ یم ریز در یسوم برون سازمانمر يها وهیاهم ش ،یدرون سازمان یارتباطات مردم يها وهینظر از ش صرف

 از اقشار مردم کیجلسه با هر يبرگزار. 7

ارتباطات  يزیر برنامه قرار ندهد، لذا در ریاقشار مردم را تحت تاث هیکل يوجود ندارد که به نحو یخدمت چیه د،یترد یب

به طور  دیبا یاشت که هر سازمانتوجه د دیبا نکهیکرد. ضمن ا يزیهدف برنامه ر ياز گروه ها کیهر يبرا دیبا ،یمردم

 منظور کند. یمردم ارتباطات یمخاطبان خاص خود را در طراح ژهیو

 یتلفن یارتباطات مردم. 9



21 

 

با روابط  مخاطبان یارتباط تلفن ياختصاص چند شماره تماس برا ،یمرسوم و مؤثر در ارتباطات مردم يها وهیش از

دهد تا هر آن، در صورت  یم امکان به مخاطب وهیش نیاست. ا ربط يدستگاه ذ يسازمان به عنوان سخنگو یعموم

 خود را مطرح سازد. لیمسا ای دگاههایتلفن، د قیاز طر ل،یتما

 يمکاتبه ا یارتباطات مردم. 1

 ییو پاسخگو مردم ينامه ها افتیدر ،یدر بعد برون سازمان ژهیبه و یارتباطات مردم داریو پا یمیقد يها وهیاز ش یکی

نامه ها را افزون بر ارسال پاسخ  ن،یمع یزمان يدر دوره ها دیبا یمورد، روابط عموم نیبه آنهاست. در ا حیو صح قیدق

 سازمان منعکس سازد. تیریمد به ادشدهی هیکند و طبق رو لیو تحل هیاز آنها، تجز کیهر يبرا

را دعوت کرده و جلسه  یخاص طبانمخا دیخود با یبرون سازمان یمخاطبان خاصارتباطات مردم نیدر ب رانیحضور مد. 1

 رانیحضور مد ،یبرون سازمان یارتباطات مردم گرید وهیافزود که ش دیبرگزار کند با تیریآنان و مد نیپرسش و پاسخ ب

 است. یقبل يها وهیاز ش شتریآن ب مثبت ریتاث یمخاطبان خاص است که حت نیدر ب

 کارکنان يشنهادهایپ افتیدر. 1

نظام  نی. در ااست کارکنان است يشنهادهایپ افتیتوان در نظر داشت، در یم یتباطات مردمکه در ار يگرید وهیش

کارکنان  هیکل يشنهادهایسازمان از پ يمند بهره راه کاربرد نیمورد نظر در ا وهیش» کارکنان  يشنهادهاینظام پ« هدف، 

کارکنان،  يشنهادهایطا کرد.در نظام پاع یپاداش ت،یدرجه اهم براساس قابل قبول يشنهادهایبه همه پ دیاست. با

  مقام نیبه باالتر يمرکز تهیکم قیاز طر ،یکارشناس يآن در گروهها دیو تائ ییاجرا تهیکم در یپس از بررس شنهادهایپ

 کند. یم دایپ ییاجرا تیمقام سازمان قابل نیباالتر يشود و با امضا یمنعکس م سازمان

 یارتباطات رسانه ا. 2

 در شاخة خبر يرسانه ا ارتباطات (الف

 يخبر ياستفاده از سبک ها                             يخبر ياز ارزشها يبرخوردار                     ذکر منبع خبر

 و نشر مناسب یسیدرست نو                                    سرعت در ارسال خبر                  يخبر رتیو روت تریت

 روشن و رسا بودن و عدم ابهام                                                               بودن متن خبر دیمختصر و مف

 اتیو نحوة انعکاس خبر در نشر زانیم                                      يداشتن فرم منظم خبر

 هیدر شاخه جواب يارتباطات رسانه ا (ب

 هیلحن و گفتار مثبت و مؤدبانه در جواب                                                     هیسرعت در ارسال جواب

 مناسب تریداشتن ت                                             هیکامل و جامع بودن نوع جواب

 هیجواب یسینو حیحدرست و ص                                            هیو شماره نشر خیذکر نام و تار

 هیبودن جواب حیروشن، واضح و صر                                               هیبودن جواب دیمختصر و مف

 انتشارات. 3

 مطالب مهم ينحوه برجسته ساز                                       در کار یو برجستگ تیوجود خالق
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 مطالب با اهداف سازمان یانطباق کل                                                     قانون مطبوعات تیرعا

 مشخص بودن محل درج مطالب                                         به اهداف یکیتنوع مطالب و نزد

 هیدر نشر يدارسازمان م ای يمدار تیشخص                                      مطالب مندرج و ارزش آنها تیفیک

 خوب شیرایو و ییو صفحه آرا یطراح                                    مناسب ریاستفاده از طرح ها و تصاو

 سازمان تیجلد و انطباق آن با ماه يرو یطراح                              هیتناسب قطع و اندازه و زمان انتشار نشر

 آموزش. 4

 کارآمد یداشتن سرفصل و منابع آموزش                                        شمشخص بودن طول دوره آموز

 یو کمک آموزش یفراهم آوردن جزوات آموزش                                         برجسته و خبره دیدعوت از اسات

 دوره انینمرات پا زینامه و اعالم ر یگواه ياعطا                                  یدوره آموزش انیآزمون در پا يبرگزار

 یتخصص یعلم اتیاشتراك نشر

 ینظرسنج. 5

 قیمراحل تحق بیترت یچگونگ                                              قیطرح تحق نیتدو یچگونگ

 يرینه گو نمو ینظرسنج یچگونگ                                     اطالعات میو تنظ يگردآور یچگونگ

 ها هیانجام آزمون فرض                         يو دو بعد يبعد کیو استخراج جداول  میتنظ

 اطالعات و داده ها لیو تحل هینحوة تجز                           يآمار ياز نمودارها يو بهره بردار يریبهره گ

 (فهرست ها، منابع، پرسشنامه ها و ...) میذکر ضما                                     يریگ جهیارائه راه حلها و نت یچگونگ

 در کار یو برجستگ تیوجود خالق                                     دادن به موضوع تیتوجه و اهم زانیم

 یبا اهداف روابط عموم قیموضوع مورد تحق ییو همسو یهماهنگ

 شگاههایو نما یامور فرهنگ. 6

از اهداف  یکی بخش نیاست که در ا یشگاهیو نما یها و امور فرهنگ تیشامل فعال ،یروابط عموم يها تیاز فعال یبخش

 تیها، فهرست اهم فعال تینوع فعال نیا بهتر با ییآشنا يشود. برا یدنبال م يفرهنگ ساز یعنی ،یعمده روابط عموم

 شود: یم انیبخش ب نیا يها

 یو خارج یداخل يها شگاهینما يبرگزار                                          مناسبتها داشتیمراسم و گرام يبرگزار

 یو خطاط یسیپارچه نو د،یاسال لم،یعکس، ف دیشامل تول يو بصر یامور سمع ياجرا

 ناریسم يبرگزار

 یشگاهینما يزیر برنامه

است. که  يزیر برنامه ود، محتاجبه اهداف خ دنیرس يبرا یروابط عموم يها تیفعال ریهمچون سا شگاهینما يبرگزار

 اشاره کرد: لیتوان به موارد ذ یفهرست وار م

 رزرو مکان مناسب                                          شگاهیحضور در نما يبرا يریگ میتصم
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 (یپرسنل يها نهیهز و يرسانه ا یاطالع رسان ،یشگاهیمواد نما م،یمستق يها نهیشامل هز)بودجه  میتنظ

 یشگاهینما يانتخاب کاالها                                                                    نتخاب طرح غرفها

 با طراح غرفه یهماهنگ                                               مواد قابل عرضه نیب يگذار تیاولو

 (بلندگو و ... گل، ک،یرنگ، گراف ،يشامل نورپرداز) ژهیسفارش خدمات و

 سر در غرفه ها ینوشتن و خطاط                                             نظافت غرفه ها يزیبرنامه ر

 طرح و ساخت غرفه يمناقصه گذاشتن اجرا                           شگاهیشرکت در نما ایطرح حضور  بیتصو

 دکنندگانیارسال دعوتنامه ها براساس فهرست بازد                                          آنان هیانتخاب همکاران و توج

 یاطالع رسان                                             و کارت شگاهینما طیبل هیته

 ایهدا هیته                                        شگاهیچاپ کاتالوگ و بروشور نما

 غرفه ها زیتجه يو نمابر و ... برا انهیملزومات الزم مانند را هیته                                        يکنفرانس خبر يبرگزار

 یو بصر یسمع یتهایفعال. 7

 یآنها را با چشم م مخاطبان شود که یاطالق م یروابط عموم يها تیاز فعال یبه آن بخش ،يو بصر یسمع يها تیفعال

زمره قرار  نیتوان در ا یکه م ییها تی. از فعالدارند يداریشن ایو  يو لذا جنبه بصر شنوند یبا گوش خود م ایو  نندیب

 اشاره کرد. یو خطاط یسینو پارچه د،یاسال لم،یعکس، ف دیتوان به تول یداد، م

 عکس

 یینه هانمو لم،یدر ف آن استفاده از ایاستفاده در خبر  يعکس برا هیدارد. ته یمختلف يکاربردها یدر روابط عموم عکس

عکس  ينگهدار و «بانک عکس» جادیا، عکس موضوع یهستند. به منظور سازمانده یاز کاربرد عکس در روابط عموم

 است. ياقدام الزم و ضرور کی یتوسط روابط عموم سازمانشاخص و مهم  يطرح ها زیمسئوالن سازمان و ن

 ییدئویو مجله

 نیگرفته است. در ا قرار مورد توجه یستفاده از آن در روابط عموما راًیاست که اخ يدیجد يها کیاز تکن ییدئویو مجله

ماه به صورت برنامه  ایمثل هفته  نیمع زمان کیمربوط به سازمان در طول  يریتصو يها تیروش، اهم اخبار و فعال

 شود. یگذاشته م شیپر رفت و آمد سازمان به نما يها طیمح شده و در هیکوتاه همراه با گفتار الزم ته يریتصو

 ناریسم یبرگزار. 9

شود که در آن  یم گفته یبه تجمع ناریتوان گفت سم یوصف، م نیقلمستان و بذرافشاندن است. با ا یبه معن ناریسم

         دهیامور برگز یفیک يارتقا يبرا راهها نیو آسانتر نیو بهتر ردیگ یمورد مطالعه قرار م یدر هر فن دیجد يروش ها

 شود. یم

 .ردیگ یدر بر م را ناریسم یمختلف موضوع اصل يجامع و مانع باشد و جنبه ها دیبا ناری: عنوان سمناریعنوان سم

 .است موضوع کیدرباره  یعمل يبه راه حل ها یابیدست نار،یسم کیهدف  نی: مهمترناریاهداف سم
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است که  يمورد نظر ضرور يبا حضور افراد و بخش ها یجلسات گوناگون مقدمات لی: تشکناریسم يستاد برگزار لیتشک

 . ابدی یتجل «ناریسم يستاد برگزار» تواند در قالب یشکل آن م نیبهتر

مثال،  يبرا ردیشکل گ( ازین برحسب)مختلف  يکار يتواند از گروهها یم ناریسم ي: ستاد برگزاريکار يگروه ها لیتشک

تا امور  ازمندندین غاتیو تبل فاتیتدارکات، تشر ،يا رسانه انتشارات ارتباط ر،ینظ يکار يبه وجود گروهها نارهایاغلب سم

 برند. شیرا به پ ناریمربوط به سم

کردن زمان و مدت  مشخص ناریمربوط به سم اتیآغاز عمل ياقدام برا نی: نخستناریسم يزمان و مدت برگزار نییتع

 باشد. یم ناریسم يبرگزار

 یدر روابط عموم ازیمورد ن یو علم یاطالعات منابع

 يرسانه ا يراهنما يو کتابچه ها یاطالعات يبانک ها دجایا

 نینو يو رسانه ها یارتباط جمع لیآشنا با وسا                                         شود هیمناسب از رسانه ها ته یفهرست

 (، ..... يبردار لمی، ف ی، عکاس یسیمختلف ( خبر نو يمهارت ها تیتقو

 شبکه ارتباطات خود شیافزا

 هاي روابط عمومی ابزارها و تاکتیک

 و نیو امکانات ارتباطى متعددى در دسترس مسئوالن روابط عمومى قرار دارد که مى توان مؤثرتر عیوس دانیم

 یارتباط لیانبوه وسا انیاز م یارتباط لهیوس نیانتخاب مهم تر .آنها را در موارد لزوم به خدمت در آورد نیکارآمدتر

هاي خود را به  امیدهند تا پیمها یامکان را به روابط عموم نیا رایاز مسائل حساس است، ز یکیدر جامعه  موجود

سوى مخاطبان به سه  از آنها، افتیدر تیو ماه عتیامکانات و اقدامات بنا به طب نیا. مخاطبان مورد نظرشان برسانند

 شده اند: میدسته تقس

 Written Tacticsهاي نوشتاري  کی. تاکت7

 Spoken Tacticsهاي گفتاري  کیاکت. ت9

 Visual Tacticsهاي بصري  کی. تاکت1

 هاي چند رسانه اي کی. تاکت1

 هاي نوشتاريتاکتیک

نوشتاري از همه متداول تر و  هاي کیتاکت د،ینما یبراي ارتباط استفاده م یکه روابط عموم یو امکانات لیوسا انیدر م 

 یو خارج یداخل اتیخبر و اطالعات، خبرنامه کتابخانه، نشر حاوي برگه هاي هاي خبري، هیباشند . اطالع یمهم تر م

 ، افراد داخل و خارج سازمان يبرا ینامه هاي پست انه،یکاتالوگ ها، کتابچه هاي راهنما، گزارش سال بروشورها، کتابخانه،

 ها هستند. یروابط عموم ينوشتار يها کیمختلف تکن يهمه گونه ها مجله و کتاب و ... روزنامه،
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شده و  هیته یسیاصول خبر نو تیاست که به منظور انتشار خبر با رعا ي: عبارت از سند ساده ا يخبر هیالف : اطالع

 یمعمول يخبر هیاطالع یروابط عموم يکارها انیشود. در م یقرار داده م یجمع يرسانه ها ارینشر، در اخت يآماده برا

 یرسانه ها همگان سندگانیو نو رانیباشد . سر دب ینظر انعکاس خبر موسسه مآن از نقطه  نی، حساسترنو در ضم نیتر

 تیفیدارند و ک اریکه در اخت یخود ، زمان نیبر سه اصل : عالقه مخاطب يخبر هینشر اطالع يخود را برا میتصم يمبنا

 دهند . ینگارش آن قرار م

و اطالعات الزم را  هیمواد اول ینشده ول میتنظ يت خبرکه بصور ياطالعات و خبر : عبارتند از نوشته ا ي( برگه حاو ب

خواهد داشت  يو ارزش خبر وستیبه وقوع خواهد پ ندهیدر آ دیدار يکه رو یو اغلب هنگام باشدیخبر دارا م هیته يبرا

ه آن ، رسانه ها با مطالع سندگانیو نو رانیتا دب گرددیم الارس یو به رسانه ها همگان هیها ته یروابط عموم ياز سو

آن استخراج  يرا از محتوا ازیشنوندگان رسانه خود جالب بدانند اطالعات مورد ن ایخوانندگان  يچنانچه متن آنرا برا

 ي. معموالً برگه ها دآنها گذارده شو اریدر اخت یداشتند با تماس به روابط عموم ازیهم ن يشتریو اگر به اطالعات ب ندینما

 شوند . یبه رسانه ارسال م يخبر هیاطالعاز  شیاطالعات و خبر ، پ يحاو

کارمندان آن و مردم، توسط روابط  يبراسازمان جهت نشر اخبار  نیمع یکه در فاصه زمان ستیا هینشر: ( خبر نامه ج

 شود .  یم دهینام زیبولتن ن ای یبه نام بولتن داخل رانی، در ایروابط عموم یانتشارات تیفعال نیگردد . ا یچاپ م یعموم

 يمردم عاد دیخوب در کشور ما وجود دارند که شا يچاپ و محتوا تیفی، با کهینشر صدها: موسسات يانتشارات ادوار (د

ه، عموما با کمک موسسات یتوسط روابط عموم اتینشر نینداشته باشند. ا یباشند و از وجود آنها آگاه دهیهرگز آنها را ند

 اتینشر .شوند یکه با دقت انتخاب شده اند ارسال م یاص و موسساتاشخ يگردند و برایم هیته یبخش خصوص یانتشارات

دهند تا یامکان م رانیموسسه و افراد مورد نظر آن هستند و به مد نیو استمرار ارتباط ب یارتباط لهیوس نیبهتر يادوار

 دهند . قرار غیو تبل قیو تشو بیمطلع نموده و مورد ترغ اتینشر نیا لهیخاص را به وس نیاشخاص و مخاطب

استفاده مراجعه  يها برایروابط عموم يوآموزش هستند که از سو یاطالعات اتینشر: راهنما يها( بروشورها و کتابچهر

مورد نظر  نیو مخاطب یارتباط جمع لیکنندگان، استفاده کنندگان از کاالها و خدمات موسسه، دست اندر کاران وسا

 . ردیگیافراد قرار م اریگان در اختیبه طور را اتینشر نیگردد اکثر ا یم هیته

گزارش کانال  نیست اا هایمهم روابط عموم فیاز وظا کی انهیو چاپ گزارش سال نی، تدو هیته : انهیسال ي( گزارشهاز

آنان در  يشهایشده و گرا یتلق تیموسسه بااهم يبرا یلیاست که به دال یموسسه با مخاطبان ينوشتار یغیو تبل یارتباط

 ارزش است . يموسسه دارا ندهیعملکرد و آ مورد نحوه

 هاي گفتاري کیتاکت

ابزار برقراري ارتباط استفاده  عنوان ارتباط برقرار کنند از صدا به گریکدیانسان ها به کمک نوشتار با  نکهیاز ا شیپ یلیخ

،  ندیخود را حک نما يریتصو يها امیارتباط پ يغارها برا يوارهایبر د نکهیاز ا شی، پ خیماقبل تار يکردند. انسانها یم

از  شتریاحساس سابقه اي ب انیو ب تجربه کردند. گفتار به عنوان ابزار انتقال اطالعات و یبا کمک صدا ارتباط برقرار م
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شکل ارتباط  نیو متداول تر نیقوي تر ن،یاز مؤثرتر یکیگفتار  زین اکنون نوشتار دارد . پس از گذشت هزاران سال هم

 باشد.  یارتباط م شکل نیاي تر هی، پایها، گفتگو، مباحثه و سخنران یروابط عموم نیمسئول رايب است. یانسان

و  حیو مخاطب بدون انتخاب و توض دیبه طور ساده منظور خود را بگو یشخص هرگاه: یبیو گفتار ترغ يگفتار عاد (الف

با بحث  ندینما یسع ندهیچنانچه گو یاست. ول يو عاد یارتباط خط کینوع ارتباط  نیهدف گفتار او را برآورد ،ا ریتفس

نوع  نیا دیبنما يا دهیعق رفتنیذپ ایبه انجام کار و  بیو ترغ قیرا تشو نیمخاطب ایمخاطب و  زهیانگ جادیو ا لیو دل

 نامند.  یم یقیو تشو یبیگفتار را گفتار ترغ

نوع ارتباط و موثر  نیچند نفر است و ا ایدو  نیو بچهر ه چهره عبارت از گفتگ ایگفتار رودرو و : گفتار چهره به چهره (ب

نوع گفتگو چه به  نیاز ا یروزانه با دهها مورد عمل یروابط عموم نیباشد . مسئول یم زین يشکل ارتباط درون فرد نیتر

 يامهایو پ انیو نحوه ب زیآم بیترغ ي، استداللها لماتموارد انتخاب ک نیمواجه هستند و در ا یتلفن ایصورت رودر رو و 

که بر تن دارند تن صدا و  یحرکات دست و چهره ، لباس لیدارند از قب یکعه در لحظه برقرار ارتباط ارسال م میکال ریغ

 باشد ینوع ارتباط موثر م نیا تیموقع نی... و در ا

 تمسق نیدر ااست  گریو اشخاص د ریمد يبرا یمتن سخنران هیته یروابط عموم فیاز وظا یکی: یمتن سخنران هیته (ج

ارائه هر چهه بهتر و موثر تر و  يآن و کمک به سخنران برا نی، تدو یمتن سخنران یو سازمانده يزیطرح ر رامونیپ

 یو وقت کافهستند مهارت در نوشتن  فاقدکه  یی. عموماً روسا میینما یمحل سخنران بحث م يو فضا لیوسا یآمادگ

 هیدر ته ینقش و کار روابط عموم .کند هیآنها را ته یاهند تا متن سخنرانخو یم یاز روابط عمومندارند کار  نیا يبرا

 .کار و نقش پشت پرده است کی یمتن سخنران

 يامهایپ نیسازد . مخاطب یم رارتباط دو جانبه برقرا کی کندیم یسخنران يعده ا يکه برا یشخص: يکنفرانس خبر (د

است  يگفتار کیاز تاکت یعبارت از آن شکل يکنند . کنفرانس خبر یمد ر ای رندیپذیآن را م ایکنند و  یم افتیاو را در

رسد از نقطه  یبه اطالع عموم م یهمگان يها سانهر قیبه سرعت از طر ندهیگو دیآن اخبار ، اطالعات و عقا قیکه از طر

 لیوسا ندگانینمابا توجه به حضور  یاقدام مثبت و مساعد است که روابط عموم کی يکنفرانس خبر ینظر روابط عموم

 دینما انیخود را ب اتیتواند طرح ها، اقدامات و نظر یم یارتباط

به خبرنگاران  یرسم يفضا کیدر  دیانتقال دادن اخبار و عقا ياز کنفرانس خبر هدف: یو مسافرت مطبوعات یمهمان (ر

انان  ییو پاسخگو نالاز مسئو پرسش قیاز طررا اطالعات الزم  مایخبرنگاران مستق يرسانه ها است. در کنفرانس خبر

 یطی و شخص يرا از راهها دیاخبار و عقا ،که خبرنگاران ردیگ یم میتصمسازمان، از مواقع  يدارند در پاره ا یم افتیدر

 نیا ي. برا ندیموسسه کسب نما نیتر با مسئول یخصوص يآشناشدن و صحبت ها قیشام و از طر ایعصرانه و  اینهار  کی

دعوت به  دیگرد انیب يکه در کنفرانس خبر یبیشام ، عصرانه به همان ترت ایصرف نهار  يبرا ارانرنگکار موسسه از خب

 يکه از سو یشود و به همه کسان يزیبه دقت برنامه ر یروابط عموم ياز سو دیبا یمطبوعات یآورد. مهمان یعمل م

با ارائه  یداده شود تا بتواند در طول مهمان مزو آموزش ال یآمادگ دیبا شیکنند از پ یشرکت م یموسسه در برنامه مهمان

 .ندیکمک نما یمانیم ياطالعات و اخبار الزم و رفتار مناسب در تحقق هدف برگزار
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 ییموسسه ، شعبات آن در شهرستانها ، محلها يها تیاز مناطق فعال دیبازد ياز موسسات برا يا پاره : ی( سفر مطبوعاتز

. هدف  ندینما یچند روزه دعوت م يسفر و بازرد يرا برا یهمگان يخبرنگاران رسانه ها دهیکه پروژه موسسه اجراء گرد

و سپس  ندیرا مشاهده نماسازمان سات و اقدامات یتاس کیرسانه ها از نزد ندگانهیاست که نما نیا یاز سفر مطبوعات

 خود را به اطالع همگان برسانند . يمشاهدات و استنباط ها

آن  یکه ط یارتباط یتیمصاحبه است . مصاحبه عبارتست از فعال يگفتار يها کیاز انواع تاکت گرید یکی ( مصاحبه :ژ

دهد. در  یپاسخ م يو به سواالت و ردیگ یقرار م یهمگان يخبر نگار رسانه ها يارویرو يو يسخنگو ایموسسه  سیرئ

  سازمان. امیانتقال موثر اخبار و پ ياشد براب يتواند ابزار یپاسخ دهنده م عیمصاحبه مهارت ، تجربه ، تسلط  اطالعات وس

 هاي بصري کیتاکت

 یم یینایبه عصب ب یحس هاي که به صورت محرك یافتیهاي در امیاست. پ یارتباط دهیچیانسان کانال کامل و پ چشم

 ند،یب یه که مانسان از آنچ شیگردند. گرایدرك م یینایب خاطره شوند و در آنجا با توجه به مرکز یرسند به مغز منتقل م

 .منشأ حرکات و اعمال ماتیاست و تصم ماتیمنبع اتخاذ تصم شیگرا نیگردد . ا یحاصل م کند یشنود، و لمس م یم

از جمله ابزارهاي بصري که اعمال مورد نظر است . جادیو ا ماتیبر تصم ریتاث ،شهاینفوذ در گرا زین هایهدف روابط عموم

 ،ییدئویمتحرك، نوار و لمیف ،یونیزیتلو کنند عبارتند از برنامه هاي یستفاده ما یجهت اطالع رسان هایعمومروابط 

 سی دي. و پیاستر لمیف د،یعکس، اسال

 یاست روابط عموم یابزار ارتباط نیو موثر تر نیتریدر جهان امروز است . قو ی: ابزار موثر و مسلط ارتباط ونیزی( تلوالف

لوح فشرده قابل پخش در  ای ییویدینوار و ایبرگ کاغذ ساده و  کیصورت  بهکه  يخبر انهیب کیارسال  قیها از طر

 مخاطب قرار دهند ونهایلیخود را به اطالع م امیتوانند پ یشده ، م هیته ونیزیتلو

بدون  ایخود را به شکل نوشته با عکس  يخبر هیتوانند اطالع یموسسات م یروابط عموم نیمسئول : يخبر هی(  اطالعب

 ارسال دارند . ونیبه دفت تلوز يمتحرك خبر لمیبصورت ف ایو  ییویدیصورت نوار وبه  ایعکس 

توجه داشت نخست  ونیبه دوعامل مهم کار با تلوز دیگردد با یارسال م ونیکه به تلوز يریتصو يخبر يها هیاطالع در

شده  دهیکش ریبه تصو یوبکه در آن موضوع خبر به خ یونیتلوز يها هیعامل اختصار است اعالم يگریعامل حرکت و د

 .را دارد يشتریشده باشد شانس ب هیته یکوتاه و کامل انیباشد و با ب

 هاي چند رسانه اي کیتاکت

شود که  یو جز آن اطالق م عکس کالم، ،یقیموس دئو،یو لم،یف ریرسانه هاي منفرد نظ بیچند رسانه اي به ترک اصطالح

 یعموم روابطدر ز ابزارهاي چند رسانه اي استفاده ا .ردیگیقرار ماستفاده  ( موردانهیبا استفاده از ابزارهاي خاص )مانند را

 است. گرفته ها با ورود به عصر اطالعات و ارتباطات به سرعت رونق

در عصر حاضر استفاده  یباال و ارزان اطالع رسان تی، ساده و با قابل نینو ياز ابزارها یکی: امکیو ارسال پ دیتولالف(

است که روزانه  افتهیروش تا بدان حد توسعه و گسترش  نیا يریفراگ است. يریتصو امیمتن کوتاه و پ امیپ يتکنولوژ
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اکثر  يشود.به علت بهره مند یارسال م بانمخاط يادارات و سازمان ها برا ياز سو قیطر نیکوتاه از ا امیها پ ونیلیم

 يها امیپ قیطر نیکرده تا از ا جادیا یروابط عموم يواحد ها يرا برا یبه اتفاق افراد از تلفن همراه فرصت مناسب بیقر

و فرستادن  دیرسانه ها ، امکان تول ریبا سا سهیدر مقا يرسانه ا يتکنولوژ نیارزان بودن ا سازمان را به مخاطبان برسانند.

بودن  یرسانه تعامل نیا گرید تیقابل منحصر به فرد آن است. هايتیزمان و هر ساعت از شبانه روز از قابل نیآن در کمتر

 به عمل آورد. یو ظرف چند ساعت از صدها هزار نفر نظرسنج دهینظر مخاطبان را پرس دیتوان یشما م یعنیآن است 

،  يدر راه انداز یسادگ ارتباطات ، وبالگ ها هستند. يتکنولوژ نیو نو دیجد ياز ابزارها گرید یکی: یسینو وبالگب( 

 یفارس يوبالگ ها نیافزوده شود.همچن سانیو بالگ نوآنها گ ها موجب شده هر روز بر تعداد وبال يانتشار و کارکردها

وبالگ ها در جهان قرار گرفته اند و  نیفعال تر فیکه در رد يبرخوردار بوده به نحو یاز رشد شتابان ریاخ يدر سال ها

بحث  هخود را در آن مطرح و ب يها دگاهید اقدام کرده و یوبالگ شخص يمختلف نسبت به راه انداز يافراد و جناح ها

طرح ساده مباحث  يبرند و برا یرسانه ساده بهره فراوان م نیاز انیز در سازمان ها  یروابط عموم يگذاشته اند.واحدها

 کنند.میاستفاده  يمجاز يو در فضا یو اقدامات سازمان مطبوع خود در سطح افکار عموم استیس مربوط به برنامه ها،

 ژهینوع وبالگ و کیمتفاوت اقدام کنند. يو محتو تیدو نوع وبالگ با ماه يتواند نسبت به راه انداز یم یعموم روابط

ها و  تی، مامور فیمباحث مربوط به وظا يکه حاو یوبالگ يگریها و برنامه ها، اقدامات به روز سازمان و د تیفعال یمعرف

 و ارتباطات باشد. یحوزه علم روابط عموم

 استفاده از یسازمان و روابط عموم یاطالع رسان يهاتیتوسعه فعال يبرا دیجد يااز فنون رسانه گرید یکی: ستپادکج( 

 نترنتیشبکه ا يصدا را بر رو یو به نوع یصوت يهالیکند که بتوان فایم جادیرا ا تیقابل نیپادکست ا است.«پادکست»

 يرا بر رو یدوچندان يبه همراه صدا اثرگذار نترنتیا یمکتوب متن یاطالع رسان قیطر نیسازمان قرار داد و از ا تیو سا

توان پادکست  یرا م نترنتیدر ا ییویراد ستگاهیا يفراهم شدن امکان راه انداز گرید یعبارت به مخاطبان داشته باشد.

اطالعات ، ارتباط  یجهان يدر شبکه  یو صوت ییویبا بهره مند شدن از امکانات راد یروابط عموم قیطر نیو از ا دینام

 يشود.مرحله اول راه انداز لینا يگسترده تر یسانمخاطبان خود برقرار و به اهداف اطالع ر يداریرا با هواس شن يموثر

مخاطبان  يکه برا یمناسب يتوان در فضا یرا م یصوت لیفا آن، شیرایوو پادکست ضبط برنامه است ، پس از ضبط صدا 

 یبرنامه ضبط شده م يدر البه ال یقیقرار داد،با استفاده از موس نترنتیو ا یسازمان تیسا باشد در وب یقابل دسترس زین

 داد. شیرا افزا یصوت لیفا تیجذاب توان

 وادکست است. ای وکستیدیاز آن بهره برد ، و نترنتیو ا يمجاز يتوان در فضا یکه م یاز امکانات گرید یکی: وادکستد( 

 لمیو پخش ف دیقرار داد.تول نترنتیا یرا در شبکه جهان ییویدیو ریتصاو يها لیوان فات یآن م قیکه از طر يتکنولوژ

مخاطبان از  يبر رو شتریب يرگذاریجذب و تأث يبرا یدر ارتباط با موضوعات مختلف و مهم سازمان ییویدیکوتاه و يها

از  يگوشه ا ایمسوالن  اناتیاز ب ییدئویو و يریتصو لیفا نشیاست.انتخاب و گز «دئوکستیو» يها يها توانمند تیظرف

و اطالع  يرسانه ا تیظرف نیسازمان ا تیقالب در کنار اخبار مکتوب در سا نیاز سازمان در ا یمراسم مهم يبرگزار

 سازد. یرا کامل تر و موثرتر م یرسان
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را با بهره  یروابط عموم يارسانه  يها تیتواند فعال یکه م يرسانه ا نینو يها کیاز تکن گرید یکی: نیخبر آنال اتاقر( 

و  یکیزیبه شکل ف نیاتاق خبر آنال يراه انداز همراه سازد. يشتریب یو با سرعت و اثر بخش یکیاز ارتباطات الکترون يریگ

امکانات سخت  هیعنوان با کل نیتحت ا یعموم روابطدر مجموعه  ییاتاق و فضا یباشد.اختصاص و طراح یآن م يمجاز

و  ریتحر يزهای، و...خطوط آزاد تلفن ،م نتریاسکنر ، پر ریآن نظ یبه همراه لوازم جانب انهیدستگاه را نیشامل چند يافزار

 است. ياطالعات و....ضرور ي، قفسه ها یراحت

هر  يبرا یاطالعات يها لیبا استقرار فا دیشود با یمحسوب م زیاتاق خبرنگاران حوزه سازمان ن یاتاق خبر که به نوع در

 نیاتاق بتوانند به آخر نیبا ا ینترنتیارتباط ا ای يامکان فراهم شود که خبرنگاران با مراجعه حضور نینگاران اکدام از خبر

به صورت بهنگام و لحظه  یصادره سازمان ينامه ها و بخشنامه ها نییها، آ يریگ میتصمها،  استیبرنامه ها، س اطالعات،

 کنند. يخود از آن بهره بردار يدیولت يکرده و در اخبار و گزارش ها دایپ یدسترس يا

خود را به رسانه مورد نظرتان ارسال و اعالم  يدیتول يدهد تا گزارش ها یامکان را م نیا نیاتاق خبر آنال گرید يسو از

و زنده  نیانواع مصاحبه آنال يبهره بردار يبرا یاتاق امکان خوب نیدر ا نیکنند.همچن افتیهمزمان در زیوصول آن را ن

انتقال اطالعات سازمان در رسانه  و باشد که در سرعت انتشار یفراهم م ارانو کارشناسان سازمان با خبرنگ رانیمد نیب

 ها موثر خواهد بود.

و  يانتقال اطالعات به صورت لحظه ا يبرا نینو یرسان يها تیاز امکانات ، ابزارها و قابل گرید یکی: سنکنفرا دئویوز( 

را فراهم آورده  تیقابل نیا يو بصر یاست.استفاده از امکانات سمع یو مکان یزمان يها تیحدودبردن م نیبا از ب نیآنال

 کیجلسه ، حضور در  لی، تشک يکنفرانس خبر کیشرکت در  يو مسافرت برا ییبه جابجا ازیکه افراد و گروه ها بدون ن

به صورت  يدر هر منطقه ا یالس آموزشو ک یعلم شیشرکت در هما ای ياز طرح و پروژه ا يمراسم خاص ،بهره بردار

از امکانات  يریبا بهره گ وهیش نی.در اندیبا محل مقصد خود برگزار نما زیرا ن هیارتباط دوسو کیشرکت کرد و  يمجاز

به سواالت و  ییپخش شده و امکان پاسخگو ویاستود قیافراد به صورت زنده از طر ریصدا و تصاو یونیو تلوز یمخابرات

 .دیآ یدورتر همزمان فراهم م اریبس یمخاطبان در مکان يدرخواست ها

 يو بهره بردار یعلم شی، ارائه مقاله در هما یونیتلوز يگردها زیم يبرگزار يبرا شتریب وهیش نیحال حاضر از ا در

 .ردیپذ یدر چند منطقه با حضور مقامات انجام م يطرح و پروژه ا نیهمزمان چند

ارتباطات ایمیلی براي انتقال پیام،تصویر،اخبار،گزارش ها،خبرنامه ها،فایل هاي صوتی و  از استفاده: الکترونیک پستژ(

پست »تصویري سازمان به مخاطبان یکی دیگر از تکنولوژي هاي نوین ارتباطی است که روابط عمومی ها می توانند به

برخوردار است که به طور مستقیم در  این مزیت زاز آن بهره برداري الزم به عمل  آورند.پست الکترونیک ا«الکترونیک

اختیار مخاطبان هدف قرار می گیرد و افراد براي دسترسی به نامه ها و پیام هاي الکترونیکی اریال پیام خود معموال به 

 .رندیگ یقرار م یافتیدر يها امیطور روزانه و مستمر به ایمیل باکس خود مراجعه کنند ودر معرض پ
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روابط  يبرا یموثر ارتباط تیو ظرف تیقابل کی یمخاطبان سازمان يگروه ها يبرا لیمیا قیراز ط امیو ارسال پ هیته

از مخاطبان  یابیو اطالع  یاطالع رسان ندیتوسعه فرا يبتوانند در راستا قیطر نیها محسوب شده که از ا یعموم

 .ندیاقدام نما يامروز نینو يبه روش ها یسازمان

طبقات مختلف  ینترنتیاز آدرس ا یبانک اطالعات دیدر مرحله اول با کین پست الکترونموثرتر از ف يبهره بردار يبرا

مناسب آن مخاطب را ارسال و در انتظار  يو داده ها امیهر دسته و گروه مخاطب،پ يو برا هیرا ته یمخاطبان سازمان

سازمان به طور  ژهیمخاطبان و نیا با ار یارتباط هیتعامل دوسو کیآنان قرار گرفت و  یافتیبازخورد و بازتاب اطالعات در

 مستمر برقرار کرد.

 

 (EPR) کیالکترون یعموم روابط

و  شود یاطالق م( IT)اطالعات يتکنولوژ بر یو مبتن دیجد مدرن، یعلم روابط عموم ایروزها به فن  نیکه ا است ياواژه

  ای انیمواجهه با مشتر یسنت يها وهیاز ش يریبهره گ يبه جا کیالکترون یروابط عموم در. دارد یانواع و اقسام مختلف

 ندی. در هر صورت فرآشودیاستفاده م شتریب يریبه منظور سهولت، سرعت و فراگ یکیالکترون يهاياز تکنولوژ مخاطبان،

 و گام به جلو است. جهش کی ک،یبه عرصه الکترون یاز شکل سنت یگام گذاشتن روابط عموم

 کیلکترونو ا یسنت یروابط عموم سهیمقا

 است: شده سهیدو با هم مقا نیفرق ا ریدر جدول ز کیو الکترون یسنت یروابط عموم يها یژگیتوجه به و با

 الکترونیک عمومی روابط سنتی عمومی روابط

 خدمات همیشگی و به روز است ارایه خدمات با تاخیر

 ارتباط دو سویه ارتباط یک طرفه

 عت انتقال پیام، دسترسی باالسر سرعت انتقال پیام، دسترسی پایین

 اثرگذاري باال اثرگذاري محدود

 هزینه ها متناسب هزینه ها باال

 ایجاد بینش و نگرش مثبت در مخاطب ایجاد بینش و نگرش تردید آمیز در مخاطب

 بهبود پاسخگویی به مخاطبان و تضمین این پاسخگویی پاسخگویی با تاخیر

 فایل ها قابل ارایه همه محتوا و مطالب بیشتر کاغذي

 دربرگیري در سراسر دنیا دربرگیري محدود و منطقه اي

 خدمات متنوع خدمات محدود

 تعداد مخاطبین بسیار تعداد مخاطبین محدود

 ساعته 42 پاسخگویی محدود زمانی لحاظ به مخاطبان پاسخگویی
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 باال بسیار اطالعات حجم به دسترسی کم اطالعات حجم به دسترسی

 مناسب اثرسنجی و سنجی نظر سخت بسیار اثرسنجی و سنجی نظر

 آسان ها داده و اطالعات بر مدیریت سخت ها داده و اطالعات بر مدیریت

 ممکن آرشیو به دسترسی امکان ممکن غیر آرشیو به دسترسی امکان

 

 

 کیالکترون یانواع روابط عموم

 تالیجید یروابط عموم 

ها در چارچوب تیفعال انجام ک،یالکترون یبه روابط عموم یسنت یروابط عموم لیبدت ندیبتوان گفت بعد از فرا دیشا

و  يدیمتون تول تالیجید یعموم روابط شود. دریم یراستا تلق نیدر ا يادیگام بن نیدوم تال،یجید یروابط عموم

هنوز  تالیجید یعموم شود. در روابط یم لیتبد کیو  صفر به فرمت یچاپ یمورد نظر محتوا از فرمت معمول يمحتوا

 هستند. یسنت یعموم روابط يمحتواها همان محتواها

دارند، اما جهت  انتقال امکان ارسال و نقل و لیمیا رینظ ییابزارها لهیها، فرم ها و تقاضاها به وساز اسناد، نامه یبرخ

 طرفه است. کیهنوز  تیفعال

 نیآنال یروابط عموم 

 نیدارد. با آنال یبرم یروابط عموم يندهایفرآ تیند و شتابان به سمت تحول ماهبل یگام یمرحله، روابط عموم نیا در

 یمبتن يرسانه ها ي. براردیگ یقرار م يمشتر مخاطب و اریدر اخت يخدمات به صورت شبانه روز ،یشدن روابط عموم

عالوه بر رسانه  یابط عمومشود، اخبار رو یوب مرسوم م يبر فضا یمبتن یابیو خبر یشود، خبرده یبر وب اعتبار قائل م

 يخبر يها شیشود، هما یارسال م زین ینترنتیو ا نیآنال يرسانه ها يبرا ،يریو تصو یصوت يها مکتوب و رسانه يها

ها و  هیبیشود، تکذ یم فراهم نترنتیا يزنده رو يشود، امکان انتشار همزمان مصاحبه ها و گفتگوها یبرگزار م نیآنال

 یفرستاده م ینترنتیا يها يو خبرگزار ها ها، وبالگ ها، روزنت تیسا ،یکیالکترون يها هیرنش يبرا یرسم يپاسخ ها

 نیدهد. همچن یعکس العمل نشان م نترنتیشده در ا دیتول يمحتوا نسبت به نیآنال یروابط عموم یشود و به طور کل

 .شودیفعال م یسازمان تیود و وب ساشیگرفته م يجد یکیپست الکترون قیها از طرنامه ارسال ها وشرکت در چت روم

 بریسا یروابط عموم 

 است. بریسا یعموم روابط ک،یالکترون یروابط عموم يشکل متصور برا نیو جامع تر نیبتوان گفت کامل تر دیشا

 و یتعامل یژگیکه و درآمده نیبه صورت کامال آنال یاست که در آن روابط عموم يندیفرآ بر،یسا یاز روابط عموم منظور

 ستادهیا تیاول اهم گاهیدر جا بریسا یعموم روابط در يمشتر ایبرجسته و بارز است. مخاطب  اریآن بس يریمشارکت پذ

از  يانتقاد چیماند و ه یبدون پاسخ نم ينامه ا چیشود. ه یکامل م توجه انبوه به تک تک افراد يتوده ها ياست و به جا

بلکه در تمام مدت شبانه روز و در تمام  ،ينه فقط در ساعات ادار بریسا یروابط عموم کارکنان شود، ینظرها پنهان نم
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 لیروز تعط کی در يرخداد یپردازند. گاه یم تیو در تمام زمان ها و مکان ها به انجام فعال (یلیبدون تعط) هفته امیا

و سطوح  اراتیاستفاده از اخت و با بریسا یتوسط کارکنان روابط عموم دیکار با نیپاسخ است و ا ایتوجه، واکنش  ازمندین

 .ردیصورت گ يرسانان فور امیپ ای کیپست الکترون ای یسازمان تیآنها به وب سا یدسترس

است که آن  بریسا یعموم روابط يها تیاز فعال يگریمخاطب بخش د ای يبه حضور مشتر ازیبدون ن نیخدمات آنال ارائه

 کند. یم کینزد کیتجارت الکترون ندیبه فرآ يادیرا تا حد ز

وجود  زین کیالکترون یعموم امکان استقرار کامل روابط یکیبتوان گفت بدون ورود سازمان به عرصه تجارت الکترون دیشا

 قتیحق در مشترك باشد. تیو فعال دهیدو پد نیا یو ارتباط یو مخابرات یفن يها و بسترها رساختیندارد و چه بسا ز

عقب  يبه اصطالح از قافله فناور و دیفزایخود ب يبر مهارت ها ،يتکنولوژ شرفتیپ يپا به پا دیبا بریسا یروابط عموم کی

 نباشد.

کشور، روابط  کی ییایجغراف يدر خارج از مرزها تیو فعال يابا امکانات چند رسانه يقو یسازمان تیوب سا کی داشتن

 يسازمان در موتورها گاهیمواجه است. جا یجهان مخاطبان کند که با یم یالملل نیب يبه حوزه ا لیرا تبد بریسا یعموم

و  يریگ میتصم يندهایبه نظردهندگان، دخالت دادن مخاطبان در فرآ يفور پاسخ ت،یجستجو، امکان جستجو در سا

 گرید بر وب از یمبتن يها یافکارسنج ،ینترنتیا ینظرسنج يها ستمیهمسو ،س يبا سازمان ها تعامل ها، تیفعال

 به آن توجه دارد. بریسا یموماست که روابط ع يموارد

 کیالکترون یروابط عموم الزامات

 پرتال قدرتمند ای تیساالف: 

 تگروهی در سای –برگزاري مصاحبه اختصاصی                          تیخبر ، گزارش ، مقاله در سا دیتول

 سازمان تیسا قیسازمان از طر دادهايیپوشش خبري مراسم و رو

 ( ...و لییتکم حاتیتوض هاي الزم، ارسال عکس،ییهماهنگی و راهنما)هاي مختلفاطالعاتی رسانه يازهایبرآورده کردن ن

 نیبصورت آنال نیبه مخاطب ییپاسخگو                            محتواي رسانه ها نگیتوریمان

 آن تهايیاالت مربوط به سازمان و فعالبانک اطالعاتی اخبار و مق                                        کامل ویداشتن آرش

 دادهایمراسم و رو ريیپوشش تصو                     بانک اطالعاتی مربوط به محصوالت

 چند رسانه اي ها هیته

 یامکیداشتن پنل پب: 

 و مخاطبان به همراه شماره تماس آن ها انیبانک اطالعات مشتر هیته

 در خصوص خدمات و برنامه ها امکیپ ارسال

 یاجتماع يدر شبکه ها تیعضوج: 

 سازمان و شرکت در شبکه هاي اجتماعی معرفی

 با رقبا تعامل
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 انیبا مشتر تعامل

 يمتخصص در حوزه مجاز يرویند: 

 بريیسا خبرنگار

 نینگار آنال روزنامه

 يچند رسانه ا يها لیفا دیتولر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


