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 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 آشنایی با اصول

 مدرییت روابط عمومی
 

 :و میظنت تهیه 

 طالع رسانیاو  روابط عمومی
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  :ـ مقدمه 1ـ   1

 ها ياري هدف هبدارد و آنها را در نيل  اساسي و ارزش و فرد اهميت ، گروههر مؤسسه در سرنوشت كه از عواملي يكي

 كه است ايجامعه با افكار عموميبا آنها سروكار دارند و همچنين  كه است آنها با افراد و مؤسساتي رابطه كيفيت ;دهدمي

 آن ندازها همان باشد، به يافته گسترش مؤثري شكل مستقر وبه ارتباط بطور مفيدي اين مشغولند. هر اندازه فعاليت به در آن

 شده پذيرفته در مديريت اساسي اصل يك عنوان به باشد. اكنونتر ميخودموفق اهداف به در دستيابي و مؤسسه فرد، گروه

 تفاهم و توسعه متقابل و درك رابطه حسن مقاصد خود نيازمند به تر بهبهتر و راحت هرچه رسيدنبراي  افراد و مؤسسات كه

 باشند.مي مردم بايكديگر و عموم

اند نموده روابط عمومي عنوانتحت دفتر، واحد يا بخشي تأسيس به خود اقدام ، در تشكيالتفوق داليل به مؤسسات مديران

 ، بهآنان و ترغيب ويق، تشكردن برقرارنمايند و با آگاه سازمان و خارج ارتباط مفيد و مؤثر را با افراد داخل آن تا از طريق

در تالشند تا با  روزه همه دفاتري چنين اندركاران بپوشانند. دست عملكمتر جامه تر و با هزينه، سريعتر، راحتمديران اهداف

 اين هاز تهي و ارتباط مؤثر بپردازند. هدف تفاهم گسترش ، بهروابط عمومي حرفه هايها وتخصصاز تكنيك استفاده

 جايگاه وسپس عمومي وظايف ابتدا شرح و در آن است مطلوب روابط عمومي و جايگاه ، نقشبا وظايف آشنايي;گزارش

و  مطلوب روابط عمومي به. در ادامه است قرار گرفته مورد بررسي و تبليغات روابط عمومي بين و تفاوت آن سازماني

 است شده پرداختهداخلي  روابط عمومي و همچنين روابط عمومي يكارشناس ويژگيهاي

 

 

 

 :روابط عمومي وظايف ـ شرح 2ـ  1
 است سازمان به نسبت افكارعمومي رضايت جلب براي و نفوذ در آن افكار عمومي ، شناختروابط عمومي وظيفه مهمترين

 از فعاليتهاي ايمجموعه در قالب وظيفه ترديد، اينشود.بيمي دنبال از سازمان روندر بي و هم سازمان در درون هم كه

افكار و  ، سنجشو نمايشگاهها، انتشارات ، امور فرهنگيارتباطات عناوينآنها را تحت توانمي گيرد كهمي صورت ارتباطي

 .پردازيممي وظايف اين تشريح در زير به كرد. كه بنديدستهريزيو برنامه پژوهش

 :ـ ارتباطات 1ـ  2ـ 1
 ها و مواضعها، برنامه، سياستها،فعاليتاهداف انعكاس براي مناسب هايها و برنامهو كاربرد شيوه ريزي، برنامهسياستگذاري -

 .ها و جامعه، رسانهمخاطبان به سازمان

 به آن و ارائه سازمانفعاليتهاي ها در زمينهو رسانه ، نخبگانمردم ها و ديدگاههاينظر و تحليل بندي، جمعگردآوري -

 .مديريت

 ارتباطات برقراري برايسازيو زمينه سازماني و هميت و مديران كاركنان بين تفاهم بيشتر روحيه هرچه تقويت براي تالش -

 .آنان بين

 .سازمان مواضع اعالن -

 ها وروند فعاليتها و نيز آگاهيها، برنامهمشي از سياستها، خط منظور آگاهي به سازمان مهم هايدر جلسه و شركت عضويت -

 ها.ها و جلسهساير نشستها و گردهمايي از نتايج
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، و حقوقي حقيقي با شخصيتهاي زمانسا مسئوالن مالقاتها و بازديدهاي در قالب "سازماني ارتباطات جامع تقويم" تدوين -

 .افكار عمومي روابط و تنظيم وتلطيف اصولي و گسترش تداوم با هدف مردم و اقشار مختلف كاركنان

 .سازمانمراكز و مسئوالن به دسترسي و تسهيل رجوع ارباب راهنمايي براي الزم و اقدامات تمهيدات تدارك -

 .تنوير افكار عمومي انگيزه به عملكرد سازمان درباره مردم به رسانيو اطالع يريزبرنامه -

 .افكار عمومي نيازهاي و سازماني با اولويتهاي ، متناسببا مطبوعات سازمان مسئوالن هايمصاحبه ساالنه برنامه تدوين -

 .مختلف زبانهاي به سازمان و ميهمانان مراجعان به ارائه براي از سازمان ايپايه اطالعات و تنظيم تهيه -

 .مردم به رسانياطالع از آنها براي بهينه برداريها و بهرهو خبرگزاري ، راديو، تلويزيونبا مطبوعات ايجاد ارتباط احسن -

 :و نمايشگاهها ـ امور فرهنگي 2ـ  2ـ  1

 .سازمان و عمومي تخصصي ا و گردهماييسميناره در برگزاري مشاركت -

 .ويژه و مناسبتهاي ايام در گراميداشت سازمان عمومي ساختمانها و فضاهاي تبليغي پوشش -

 ها.در ساختمانها و محوطه تبليغي - فرهنگي فضاسازي براي تبليغات جامع طرح و اجراي تدوين -

 .سازمان و داخل و ...( در خارج دايمي ،نمايشگاهها )ساالنه مديريت -

 قشرها(. و عاليق با ساليق )متناسب مخاطبان اهدا به براي تبليغاتي و توليد هداياي طراحي -

 .سازمان داخل مراسم تقويم و اجراي ، تدوينتهيه -

 .سازمان انتظارات و اتا ق موزه و اداره اندازيراه -

 .سازمانعملكرد و مستندسازي  تبليغ مورد نياز براي هايو فيلم تلويزيوني هايآگهي ساخت سفارش توليد و -

 :ـ انتشارات 3ـ  2ـ  1

 .سازمان منظور معرفي به مواد انتشاراتي ها و تهيه، جزوهكتب تدوين -

مؤثر و  ها و قالبهايباشيوه ;هاها، فعاليتها، طرحها و برنامهسياست مربوط به و اخبار و گزارشهاي و نشر اطالعات گردآوري -

 .مناسب

 .افكار عمومي به ارائه براي سازمان عملكرد ساالنه و انتشار خالصه تدوين -

 .سازمان سازماني و برون داخلي انتشار نشريه -

 افكار: ـ سنجش 4ـ  2ـ  1
 .مديريت به ارائهبراي از سازمان و خارج داخل ( از افكار عمومي/ساالنه/فصلي)ماهانه ادواري تحليلي گزارشهاي تهيه -

 و كاركنان ها و دستگاهها از يكسوو مديران، رسانهنخبگان بويژه در نظر اقشار مردم سازمان فعاليتهاي بازتاب نقد و بررسي -

 .يتمدير به آن گزارش ديگر و ارائه از سوي

 .مديريت به مناسب كارهايراه و ارائه مسائل منظور بازيابي به سازماني درون افكار عمومي سنجش -

 مؤثرتر در بهبود جريانهرچه مشاركت به كاركنان منظور ترغيب به كاركنان پيشنهادهاي گردآوري نظام و اجراي طراحي -

 .امور سازمان

 :ريزيو برنامه وهشـ پژ 5ـ  2ـ  1

 .روابط عمومي از فعاليتهاي ايعملكرد دوره گزارشهاي تهيه -

 .روابط عمومي جديد در قلمرو وظايف فعاليتهاي و طراحي ، خالقيتنوآوري -
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 .آتي ها و فعاليتهايدر برنامه حاصل نتايج فعاليتها و اعمال و ارزيابي نظارت -

و دستگاهها و  ومردم سازمان بين ارتباط و همدلي و كيفي رشد كمي به كه اموري ارتقاء كليه براي ريزيهو برنام طراحي -

 با يكديگر بيانجامد. و كاركنان مديران

 

 

 :روابط عمومي سازماني ـ جايگاه 3ـ  1
 باشد. داشته مناسبي جايگاهسازمان در تشكيالت د كهايفا كن خود را در سازمان راهبردي تواند نقشمي زماني روابط عمومي

 يا امور خدماتي امور اداريواحد فرعي يك عنوان به روابط عمومي شود كهمي ، مشاهدهسازماني از ساختارهاي در بسياري

 احراز شرايط ٹباشد، زيرا طبع شتهدا راهبرديو نقش تواند جايگاهنمي روابط عمومي صورت در اين كه است منظور شده

 را سازماندهي نوع اين از اينمونه 1-1 شكل. است ترپايين اداري مديرشغل احراز شرايط از حتي عمومي روابط مسئول شغل

 .دهدمي نشان

 به توجه دهنده قراردارد نشان مانساز عالي مدير نظر زير بالفاصله سازماني جدول در عمومي روابط واحد كه سازمانهايي در

 در را خود راهبردي نقش عمال عمومي روابط موارد، از بسياري در .است عنصر راهبردي يك عنوان به روابط عمومي

 :شودمي ناشي جهت ازدو مشكل اين. كندنمي ايفا سازمان

 هايريزيطرح به كنندهعنصر كمك يك عنوان به روابط عمومي اهميت و نقش از ارشد مديران كافي اطالع عدم. 1

 .سازمان راهبردي هايعملكردبرنامه ، اجرا و ارزيابيتصميمات سازيو زمينه استراتژيك

 راهبردي مديريت لرادر اعما بتواند سازمان كه سازماني جايگاه در چنين الزم و منش و بينش با دانش افرادي . قرار ندادن2

 دور ديوار سازمان به دهد و پرچم ها را ترتيبو جشن تواند مراسمفقط مي روابط عمومي كه است صورت كند. در اين ياري

 بزند.

ر نظر د ضمن است باشد،الزم داشته در سازمان راهبردي نقش روابط عمومي اگر بخواهيم كه است اين متخصصان توصيه

را در  ، آنانارشد سازمان با مديران متناسب واحد و شرايط احرازشغلي اين براي در ساختار سازماني مناسب جايگاهي گرفتن

 .دهيممستقيماً دخالت سازمان راهبردي هايريزيطرح

مورد نياز واحد روابط تخصصي خدمات امتم بهتر است كه ، ايناست شده از لحاظ سازماندهي كه ديگري عمده توصيه

 باشد. طبيعي مدير روابط عمومي عهده به اقداماتاين همه اصلي قرار گيرد و مسئوليت واحد سازماني يك در داخل عمومي

 خواهد بود. متفاوت متوسط و كوچك با سازمانهاي بزرگ درسازمانهاي واحد روابط عموي سازماني تشكيالت كه است

 

 :و تبليغات روابط عمومي بين ـ تفاوت 4ـ  1

. اگر است وروابط عمومي تبليغات بين دارند، تفكيك اشتغال كار روابط عمومي به كه كساني براي مهم از موضوعات يكي

 فعاليتهايي سمت بدهند، به تبليغات خود رنگ هايفعاليتبه با روابط عمومي تبليغات افتراق وجوه ملحوظ داشتن بدون اينان

از  در واقع تفاوت اين كه داشت دارد. بايد توجه روابط عمومي فعاليتهاي باماهيت اساسي تفاوت كه خواهند يافت گرايش

روابط هايدر فعاليت و با مخاطبو گ بر گفت و مبتني تا ايجاد ارتباط متقابل تبليغي در فعاليتهاي برمخاطب جوييسلطه

روابط  شاغلين براي باتبليغات روابط عمومي هايتفاوت كردن و مشخص ابهام رفع كند. بنابراينپيدا مي توسعه عمومي
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 .است و تبليغات روابط عمومي بينافتراق وجوه سازي، روشنمبحث اين . هدفاست بسيار ضروري عمومي

 >آميزمشاركت ارتباطات<از تبليغات سمت به با حركت روابط عمومي كاركنان كه است ضروري اساسي نكته اين به توجه

، دور است همانا مردمداري كه روابط عمومي از فلسفه گام به دارند و گامبر مي گام "آميزسلطه ارتباطات" سمت به

 شوند.مي

 

 

 

 :روابط عمومي و ويژگيهاي تعريفـ  1ـ  4ـ  1
. . ايجي<. كنيمآنها را بررسي در ابتدا تعريف است الزم و تبليغات روابط عمومي بين افتراق وجوه به رسيدن براي

 دارند. از طرفيسروكار  با آن داند كهميو كساني سازمان يك بين را مديريت پرداز معاصر، روابط عمومي نظريه >گرونيك

 و برنامه بر تحقيق و مبتني آگاهانه ارتباطي از عمليات ايمجموعه: روابط عموميگفت توانمي روابط عمومي در تعريف

 هايگرايش و تحليل ، تجزيهاز آنان يابيو اطالع مردم به رسانياطالع دنبال به و هنريعلمي هاياز شيوه با استفاده كه است

 با كاربرد تكنيكها و ابزارهاي مستمر از مخاطبان و حمايت نظر، تفاهم منظور جلب به و افكارعمومي مخاطبان

بر  بيشترمتكي روابط عمومي دهد كهمي نشان تعريف در اين . دقتاست و شنيداري ، ديداري، گفتارينوشتاريارتباطي

 اشكال و تعيين روابط عموميهايريزيرا در برنامه ايعمده سهم كه است مخاطب و اين ستاو و ديدگاههاي مخاطب

 ارتباط با خود دارد.

 :زير است شرح به روابط عمومي ويژگيهاي همچنين
 است با مخاطب ارتباط دو سويه در پي . روابط عمومي1

 ; است كند و سهيممي نقش ايفاي كامل با آگاهي روابط عمومي هايريزيدر برنامه . مخاطب2

، روابط داند. در واقعمي"يابي اطالع"فرآيند را  اين مكمل ، بلكهنيست "رسانياطالع" دنبال صرفاً به . روابط عمومي3

 گذارد.مي صحهاز افكار عمومي تأثيرپذيري بر اهميت "يابياطالع" از طريق عمومي

 :تبليغات و ويژگيهاي ـ تعريف 2ـ  4ـ  1
 ويژه هايانديشه واداشتن حركت و يا به يا تحريك پخش معني ( را بهPropagandaيا پروپاگاندا ) ها تبليغبعضي

رود و كار مي به مغزي شستسوي و رواني ، جنگ، فريب، تحريفدروغ معني پروپاگاندا به باورند كه براين دانند. آنانمي

 شود.مي شناساييآن و نادرست منفي پروپاگاندا، از معناي عنوان به پيام يك هويت

 كنند:مي تقسيم نوع پنج را به ، تبليغديدگاهي با چنين

 شود. هدايتمعين اهداف سوي به شود مخاطبمي سعي تبليغ نوع : در اينيا هيجاني آفرين آشوب . تبليغ1

 .است مخاطب كردن منفعل در راستاي منبع ، تالشتبليغ نوع : در اينبخش وحدت . تبليغ2

 دارد، تالش او صحت ازطرف ارسالي پيام و اطالعات است مشخص منبع كه اين رغمعلي تبليغ نوع مفيد: در اين . تبليغ3

 .است اطبايجاد اعتبار در نزد مخ منبع

و يا  نيز درست پيام دارداطالعات باشد و احتمال و يا نامشخص مشخص منبع است ممكن تبليغ : در اينخاكستري . تبليغ4

 باشد. نادرست
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 .آميز است،نيرنگمنبع و هدف بوده و ساختگي ، نادرستپيام ، اطالعاتتبليغ نوع : در اينسياه . تبليغ5

 . همچنيناست مخاطبنقش گرفتن آنها، ناديده ويژگي مهمترين كه يابيم، درميكنيم دقت تبليغات از انواع در هر يك اگر

 يعني ;شود جلب تبليغ عوامل سوي به آنان بينيوجهان ، تفكر، نگرشمردم شود ارادهمي سعي در تبليغ ها معتقدند كهبعضي

 كند.مي تحميل آنان كند و عقايد خودرا بهخود فكر مي اطبمخ جاي به

 موارد زير را برشمرد: توانمي تبليغات اصلي از ويژگيهاي

 ;( با مخاطب)منبع ارتباط مبلغ بودن سويه . يك1

 ;هدف به رسيدن براي مختلف از راهها و ابزارهاي استفاده . مشروعيت2

 ;يا منبع سازمان منافع به صرف . توجه3

 ;تبليغ در جريان اطالعات . دستكاري4

 و ; مخاطب عقايد به . تحميل5

 .تبليغ متعالي در شكل  اقناع به . توجه6

 :با تبليغات روابط عمومي افتراق ـ وجوه 3ـ  4ـ  1

 ارتباط دو سويه ،يكآرماني روابط عمومي كه ر حاليهستند. د ارتباطات سويه يك شكل تجاري و تبليغات گريآوازه

روابط  كه ها ذكر شود. در حاليدر رسانه مشتري ، نامهر قيمت كوشد تا بهمي از تبليغ با استفاده مطبوعاتي بنگاه . يكاست

را  و افكار عمومي سازمان اهداف كه گسترده رنامهب را دردرون قصد دارد آن پردازد كهمي تبليغ به دليل اين تنها به عمومي

بيشتر  كه ، در حالياست تبليغاتي مؤسسه كنترل تحت ارسالي هاي، پيامتجاريدهد، بگنجاند. در تبليغات مدنظر خود قرار مي

تفسير  گيرد، توسط آنها دستخوشها قرار ميها در اختيار رسانهپيام چون هستند، يعني كنترل غير قابلروابط عمومي پيامهاي

 شوند.وتغيير مي

در  كه است درروابط عمومي ايحرفه و اخالق ، وجود موازينو تبليغات روابط عمومي بين بسيار اساسي از تفاوتهاي يكي

 و در خدمت ، روشن، صريحصادقانه فعاليت يك سطح را به باشد، و آنمي روابط عمومي فعاليتهاي سالمت ضامن واقع

 دهد.ارتقاء مي مخاطب

در روابط  كه ،در حالياست مورد هدف ، غرايز طبيعي. در تبليغاتاست ديگر نيز ضروري تفاوت يك به در اينجا، اشاره

و  استداللي ، بحثخاطبو گو با مگفت كند ضمنمي سعي و روابط عمومي است ارتباطي عقالنيت ، هدفعمومي

 برسد. و نظر مشتركي اجماع ، بهمخاطب از ديدگاههاي گيريبهره

 ، آگاهيروابط عمومي فعاليتهايقرار داد. غايت  نيز مورد توجه و هدف را بايد از نظر غايب با تبليغات روابط عمومي تفاوت

و  روابط عمومي و بين بوده ارادي از روابط عموميكند و تأثيرپذيري يم عمل گزينشي و مخاطب است مخاطب به بخشي

 مبلغ نظر مورد كه است ايعقيده تحميل پي در ٹصرف تبليغات كهوجود دارد، در حالي دو سويه متقابل ، كنشمخاطب

 .است قرار گرفته تأثير تبليغ تأثيرپذير شود، تحت يعموم روابط غايت از آگاهي و اطالعبدون مخاطب هرگاه بنابراين. است

 را دنبال دموكراتيكتعامل يك با مخاطب روابط عمومي كه است اين و روابط عمومي تبليغات ديگر بين عمده تفاوت

و  است مقاصد مبلغ تأمين براي بازمخاط برداريبهره در پي تبليغات كه گويد، در حاليمي سخن مخاطب كند و از زبانمي

 دهد. را مورد تهديد قرار مي مخاطب آزادي

 :تبليغات روابط عموميمعيار تفكيك 
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 امتناع در نهايتمخاطب وفاداري وبا او و جلب منبع منافع ، تأمينو گوتسلط بر مخاطب و گفت با مخاطب تعامل هدف

 مخاطب

 آميزهآميزسلطمشاركتماهيت

 داردنداردايحرفه اخالق ضوابط مدون

 و منفعل نقش و هوشمندبي فعالمخاطب نقش

 (سويه )يك مخاطب (منبع)دو سويه مخاطبروابط عمومي ارتباطي الگوي

 نيست روشناست روشن منبعنيت وضوح

 :كه گرفت نتيجه توانشد، مي مطرح بخش اين در كه بحثي به با توجه

 موازين به ، توجهارتباطي، الگوي، ماهيت، شيوههستند و از نظر هدف جدا از هم دو مقوله و تبليغات . روابط عمومي1

 هستند. فاحشي تفاوت ، دارايمخاطب و نقش اخالقي

 استفاده >سفيد تبليغات < يعنيتبليغات از انواع طور محدود، از يكي به هم ، آناز تبليغ استفاده در صورت . روابط عمومي2

دهند، مدنظر قرار مي مبلغان كه دهد، با تبليغاتيمي انجام روابط عمومي كه تبليغاتي نيز نوع صورت در اين البته كند كهمي

 صورت وجه پرداخت در قبال هك در مطبوعات >آگهي گزارش < درج است ، ممكنمثال دارد. بطور زيادي تفاوت

 به توجه شود، ولي محسوبتبليغ دهد، نوعيمي نشان را برجسته سازمان فعاليتهاي قوت نكات در آن گيردو روابط عموميمي

 ، بهسازمان عملكرد و دستاوردهاي نقاط قوت جانبه يك سازيبرجستهرغمعلي روابط عمومي كه است ضروري نكته اين

 عملكردبرجسته به مخاطب توجه تنها جلب روابط عمومي كند و هدفمي عمل سودجويانه وهدف ، دروغدور از نيرنگ

 .است سازمان

 د، تودهذكر ش تبليغات دربارهكه بر مواردي پرهيز كرد. افزون بايد تا حد امكان در روابط عمومي تبليغات از كاربرد واژه - 3

 در پي نيز تبليغات كنند. از نظر علميمي گيريموضع دربرابر آن واژه اين ندارند و با شنيدن از تبليغات مثبتي نيز نگرش مردم

امور <، از تبليغات بجاي توانمي كند. بنابراينمي را دنبال ، ارتباط دوسويهروابط عموميو  است سويه ارتباط يك

 كرد. استفاده در روابط عمومي>هنگيفر

 داده خود را از دست كاراييرسد كهنظر مي ، بهمبلغ بودن وحده و متكلم بودن سويه لحاظ يك نيز به سنتي تبليغات - 4

 شد.نمي داده او پاسخ هايپرسشو به است منفعل نقش داراي ، مخاطبتبليغاتي باشد. در چنين

 

 :مطلوب ـ روابط عمومي 5ـ  1

 تبيين به قسمت را مدنظر قرار دهد.در اين مهم چند اصل ، بايستياست كامل مطلوبيت كسب در پي كه روابط عمومي يك

 .پردازيم، مياست الزم هدف اين به رسيدن براي كه اصولي

 :اخالقي اصول به ـ توجه 1ـ  5ـ  1
 و تدوين عمومي روابط حرفه اخالقي اصول خود، ناگزير از رعايت ايحرفه سالمت كارآمد براي عمومي روابط يك

 سه را به روابط عمومي اخالقي اصول، تدويناز صاحبنظران ، بعضيطور كليه . باست در روابط عمومي رفتاري هاينامهآئين

 :دانندمي الزم دليل

 .روابط عمومي كارگزاران براي عمل راهنماي . ارائه1
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 .انتظارات تطبيق براي . وجود ميزاني2

 از ساير فعاليتها. روابط عمومي تميز دادن . ايجاد امكان3

 :مديريت مشاوره قدرت ـ 2 5 ـ 1 
 ايمشاوره خدمات .ارائهاست مربوطه سازمان مديريت كارآمد، مشاوره روابط عمومي يك مديريت اساسي از وظايف يكي

توسط مدير روابط  فردي اطالعات انعكاساز سطح كارآمد بايستي روابط عمومي در يك مديريت به توسط روابط عمومي

مد، با كارآ روابط عمومي گيرد. در واقع صورت مشخصي ،سازماندهيايمشاوره توليد اطالعات فراتر رود و براي عمومي

 عنوان و به داده افزايش سازماني و برون درون گيريهاي را در تصميم آنان پذيري واكنش، ضريبمديران اطالعاتي تغذيه

 كند.مي عملمديريت بازوي

 :داخلي روابط عمومي ـ كارآيي 3ـ  5ـ  1

 به اصلي گرايش ناكارآمد، هايعمومي روابط در. است >ليداخ روابط عمومي <، روابط عمومي ابعاد بسيار مهم از جمله

 بيشتري ٹنسبت اهميت از داخلي عمومي روابط كارآمد، عمومي روابط در كه حالي در ،است سازمان از بيرون سمت

و عملكرد  كند، در كارآيي اعاقن و جلب را سازمان بتواندكاركنان عمومي روابط عملكرد آثار اگر كه چرا ;است برخوردار

و  و كاركنان مديريت بيشتر بين ، ايجاد تفاهمرجوع ارباب رضايت وتأمين ، جلبسازماني وريبهره ، افزايشبيشتر آنان

 خواهد كرد. تبديل سازمان براي مبلغي را به از كاركنان هر يك خواهد شد و در نهايت مؤثرواقع سازماني هميت افزايش

 :فكري رهبران براي ريزيـ برنامه 4ـ  5ـ  1
از  . يكيخود است مخاطبان يا از اقشار جامعه هر يك براي خاص هايبرنامه كارآمد، داشتن روابط عمومي هاياز مشخصه

، آنان واسطه به ارتباط جمعي وسايل تند كههس افراد،افرادي اين دهد كهمي نشان هستند. تحقيقات فكري قشرها، رهبران اين

ها، آنها را در از رسانه اخذ پيام ضمن ارتباطي هاييا واسطه فكري دهند. رهبرانمي انتقال ساير اقشار جامعه خود را به پيامهاي

 يكساناز اقشار جامعه بر هر يك تأثير پيام گفت توانمي  دهند. بنابراينمي آنها انتقال به توده زبان به فردي ارتباط ميان يك

برخوردار هستند. روابط اقشار مختلف به روابط عمومي پيام در انتقال وااليي از اهميت فكري رهبران ميان . در ايننيست

 كند. روابط عمومي را هدايت رافكار عموميانتشا تواند كانونهايمي فكري رهبران براي ويژه ريزيكارآمد با برنامه عمومي

و  كرده قرار دارند، تهيه سازمان در ارتباط با آن بيشتر از سايرينرا كه افرادي اسامي بايد ليست فكري رهبران كارآمد از بين

بازديد از  هايبرنامه دادن ، ترتيبويژه رساني اطالع انتشار بولتن ببيند. از جملهآنها تدارك  را براي مختلفي هايبرنامه

تواند و ... مي بزرگ طرحهاي افتتاح در مراسم شركت براي از آنان آنها و دعوت در بين سازمانطرحها، حضور مسئوالن

 باشد. مدنظر

 :هابا رسانه ـ ارتباط اصولي 5ـ  5ـ  1
خود را  اصلي ، وظايفومطبوعات راديو، تلويزيون ها از جملهاز رسانه اصولي استفاده تواند بدوننمي روابط عمومي امروزه

 روابط يك در. كندمي جلوه محال ٹتقريب هاكاربردرسانه بدون آن هدايت و عمومي افكار در نفوذ چراكه ;دهد انجام

 به كند، احتراممي را دنبال >هاارتباط با رسانه < موضوع مستقليبخش ،ساختاري نظر از اينكه بر افزون كارآمد، عمومي

روابط  نياز متقابل اعتقاد به ها بر اساسو ارتباط با رسانه مدنظر بوده اصل يك عنوانها بهرسانه كارگزاران ايحرفه حرمت

 گيرد.مي همديگر شكل ها بهها ورسانهعمومي

 :و تأثيرگذار بودن وظايف در انجام نگري ـ كالن6ـ  5ـ  1
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 از عمليات حاضرهدف . در حالاست تأثيرگذاري و توانمندي نگري كارآمد، كالن روابط عمومي هاياز ويژگي يكي

 بروشور، انتشار پوستر، و پالكارد ها،نصبرسانه به خبر ارسال و توليد: نظير خاص وظيفه چند انجام ٹصرف روابط عمومي

و  از سازمان بيرون و حتي سازمان در درون برروند تصميمات ، تأثيرگذاريعمده هدف بلكه ;و ... نيست نمايشگاه زاريبرگ

 .استسازمان سازيتصميم  در جريان شدن سهيم

 بازخورد:  به ـ توجه 7ـ  5ـ  1
، شده ارائه پيامهاي درقبال يا مخاطبان مردم هايواكنش و لذا به است ، دو سويهپيام مبادله كارآمد، جريان در روابط عمومي

 ارتباطات الگوي <، بايد پيام مبادله جريان اينتحقق شود. برايمي اثر داده آنها ترتيب به بعدي پيامهاي و در ارائه شده توجه

و  در تصميمات مردم مشاركت الگو، ضرورت رارگيرد. در اينق با مردم روابط عمومي محور ارتباطات >آميزمشاركت

پيامها  در مقابل گيران پيام ، واكنشعلمي مختلف هايشود تا با كاربرد شيوهميگيرد و سعيقرار مي ريزيها مورد توجهبرنامه

 <هر دو به پيامها كه در مقابل مردم هايواكنش به توجهيو يا بي مردم پيامها به شود و لذا از تحميلو ارزيابي گيرياندازه

 شود.مي انجامند، اجتنابمي >مشاركت فقدان

 مردم به روابط عموميو از سوي طرفه يك پيام و جريان بوده دو سويه كارآمد، ارتباط با مردم در روابط عمومي بنابراين

 زند.را مي اصليحرف روابط عمومي در برابر پيامهاي ردمم هايواكنش به توجه بلكه ;نيست

 :عمل برنامه ـ داشتن 8ـ  5ـ  1
 كارآمد به روابط عموميو در  است ريزيارتباط( برنامه و برقراري بر تحقيق )افزون روابط عمومي از اركان اصوال يكي

 يابد.مي ، نمود بيشتريگيناكارآمد،روزمره در روابط عمومي برعكس گيرد.قرار مي مورد توجه بنيادي اصل يك عنوان

روابط  ساالنه عملو برنامه مدنظر قرار گرفته و بلند مدت ، ميانكوتاه هايبرنامه و تدوين كارآمد، تهيه در روابط عمومي

 ، شناساييروابط عمومي عمل دهد. دربرنامهقرار مي را مورد توجه سال اجرا در طول براي ممكن عمليات ، كليهعمومي

و  برنامه نويس پيش و تهيه روابط عمومي پيامهاي وتعيين سازمان اهداف براساس روابط عمومي اهداف ، تعيينمخاطبان

 دهند.مي را تشكيل ريزيبرنامهاساسي ، مراحلبا مسئوالن مشورت

 انديشد. لحاظ كردنخودمي عمل را در برنامه نيز تمهيداتي بينيپيش امور غير قابل بعضي براي تيكارآمد ح روابط عمومي

 نوعي ;روابط عمومي ساالنه برنامه درقالب معين عمل و شيوه ، بودجهانساني ، نيروي، وظايفبا اهداف >ستاد بحران <

 .استدر روابط عمومي ر مترقبهبا امور غي مواجهه براي ريزيبرنامه

، مصاحبه همچون اموريمثال شود. برايمي تنظيم ايجداگانه ، تقويمهر فعاليتي كارآمد، براي در روابط عمومي همچنين

 داشته ايجداگانه زماني تقويم بايد يك و ...هر كدام ، سخنراني، انتشارات، نمايشگاهها، مراسم، مناسبتمردمي هايمالقات

 باشد.

 :يابي ـ اطالع 9ـ  5ـ  1

 اولويت ، آنچهروابط عمومي نوين در مفهوم ، ليكنكارآمد است روابط عمومي هاياز ويژگي اصولي رسانياطالع گرچه

و  پيام مردم براي سازمان طرف از مدامكه اين جاي به ديگر، روابط عمومي عبارت . بهاست يابيدارد، اطالع  بيشتري

قرار دهد و لذا  سازمان را در اختيار مديريت وآن تفسير كرده سازمان را به مردم دارد نگاه كند، سعي رسانياطالع

 دهد.مي ترجيح >رسانياطالع <را بر  >يابياطالع<

 از اهميت اقدام كارآمد اينروابط عمومي . در يكاست ر عموميافكا ، سنجشاز افكار عمومي يابي اطالع شيوه مهمترين
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 شود.منظور مي آن براي مستقلي و بخش برخوردار بوده بسياري

و  سنتي شيوه جاي بهمردم و اقشار مختلف كاركنان اصالحي نظرات از نقطه آگاهي براي >پيشنهادها نظام < اجراي همچنين

تماسها و  و تحليل مطبوعات محتواي تحليل;در ساختمانها شده نصب هايصندوق پيشنهادها از طريق آوريجمع ناكارآمد

 .است از سازمان و بيرون داخلاز افكار عمومي يابيديگر اطالع ، مجاريمردمي مكاتبات

 

 :مردمي ارتباطات ـ اولويت 10ـ  5ـ  1
روابط  عمده هاي، ازويژگيمردمداري هنر و علم عنوان به در روابط عمومي اقدام تريناصيل نوانع به مردمي ارتباطات

برخوردار  از اولويت سازمان در بيرون و هم دردرون هم مردمي ها، ارتباطاتروابط عمومي . در اينگونهكارآمد است عمومي

 .است متفاوتي اشكال و داراي بوده

و  با مديريت سازمانخاص مخاطبان بويژه مردم و اقشار مختلف و مديريت كاركنان بين و پاسخ پرسش جلسات برگزاري

 ناهار يا اقامه صرف بهنگام از جمله كاركناندر بين مسئوالن ، حضور غير رسميشكل همين آزاد به بحث جلسات برگزاري

 را فراهم مردمي ارتباطات هايشكل توانند برخي، ميخاصمخاطبان در بين سازمان حضور مسئوالن نماز و ... و همچنين

 ساده ديگر، راهنمايي . اينكاست بسيار مهم رجوع ارباب صحيح كارآمد، راهنماييروابط عمومي ، در يكسازند. همچنين

 قبول قابل سازمانها، در روابط عمومي ورودي در مبادي حراست وهاينير با گماردن گهگاههم  آن رجوع ارباب

 از نيازهايبسياري به سازمان ورودي تواند در مباديمي از رايانه با استفاده كارآمد بويژه روابط عمومي يك .بنابرايننيست

را  ، آناز روابط عمومي نقش اينترديد، ايفايكند. بي هدايت را آنان صحيحي شكل و به داده پاسخ رجوع ارباب اطالعاتي

 رجوع ارباب وقت از اتالف و جلوگيري ازسازمان مثبت چهره كشور، ارائه اداري از نظام مردم رضايت تأمين به در كمك

 دهد.مي ياري

نظر  ، بهدر سازمانهاستروابط عمومي براي و اصولي منطقي يابي ، مكانساخت بايد در اينجا خاطر نشان را كه ديگري نكته

 براي ممكن مكان و در نزديكترين اول درطبقه در سازمانها از نظر مكاني تا روابط عمومي است الزم ايويژه رسد اهتماممي

 مستقر شود. مخاطبان دسترسي

 :علمي و مديريت ـ سازماندهي 11ـ  5ـ  1
در  ضعف . اوليناستدر آن غير علمي و مديريت نامناسب تشكيالت ناكارآمد، طراحي روابط عمومي هايويژگي از جمله

 گيرند، زير نظر مستقيمقرار مي در آن كه و معموالجايگاهي است مناسب در جايگاه ها، قرار نگرفتنروابط عمومي گونه اين

 .نيست ازمانس مقام باالترين

 از جمله برند كهكارمي به مختلفي را با پسوندهاي آن اغلب شود كهمربوط مي "روابط عمومي" نامگذاري به دوم ضعف

 در روابط عمومي كه كرد. در حاليو ... اشاره "وزارتي و حوزه روابط عمومي"، "و ارشاد روابط عمومي" به توانآنها مي

خود  نيز در نام كند، از پسوند يا پيشوند خاصيمي عملسازمان مقام زير نظر باالترين روابط عمومي بر اينكه د، افزونكارآم

 كند.نمي استفاده

روابط  مديريت در كشور،سپردن روابط عمومي عمده از مسائل ، يكيدر روابط عمومي علمي مديريت و اما در خصوص

، روابط بر ضوابط روابط عمومي مديران برخوردار نيستند و معموال درانتصاب علمي از شايستگي كه است افرادي به عمومي

 شود.مي بيشتري و ... توجه بودن ، اجتماعيبيانقدرت داشتن چون ديگري عوامل و به داشته ارجحيت
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 ، علومافكار عمومي و تبحر درشناخت تخصص داشتن ضمن بايستي وميكارآمد، مدير روابط عم در روابط عمومي بنابراين

، شناسيجامعه همچون اجتماعي از علوم ،بايستيمديريت علم با اصول اجمالي و آشنايي و روابط عمومي ارتباطات

نيز از  >روز آگاهيهاي < باشد. داشتن هبرد ايبهره و پژوهشگري وجهان معاصر ايران و تاريخ شناسي، مردمروانشناسي

 .است مديرروابط عمومي براي اساسي ضرورتهاي

روابط  در علوم متخصصانساني نيروي جذب كند كهمي كارآمد، ايجاب روابط عمومي در يك علمي ، مديريتهمچنين

روابط  كارشناسان ديگر، گماردن قرارگيرد. اصل مورد توجه اصل يك عنوان ( بهوابسته هاي)يا رشته و ارتباطات عمومي

 كارشناسي نيروي يك از گماردن كارآمد، بايستي روابط عمومي، يك مثال . براياست آنان تخصصي در پستهاي عمومي

 .كند پرهيزٹجد امور اداري در پست ارتباطات

 . برگزاريبطورمستمر است انساني نيروي تخصصي بهسازي به كارآمد، توجه عمومي روابط علمي مديريت در ديگر اصل

 در اين ادواري نشريه لزوم ودر صورت آموزشي موردي ، انتشار نشرياتعلمي نيازسنجي براساس آموزش هايدوره

 باشد.روابط عمومي كاركنان علمي پويايي تواند ضامنمي خصوص

 :فرهنگي هايتوليد فرآورده ـ توانمندي 12ـ  5ـ  1
روابط  نوع اين كه نحوي. بهاست فرهنگي هايدر توليد فرآورده كارآمد، توانمندي روابط عمومي هايديگر از ويژگي يكي

 همچون مختلف قالبها يرا در  اطالعات نيز ، بطور مستقيمسازمان هايساير بخش از اطالعات استفاده جاي ، بهعمومي

 سازي، در كار فرهنگفرهنگي هايتوليد فرآورده كارآمداز طريق روابط عمومي كند. بنابراينمنتشر مي تفسير، خبر و غيره

 كند.مي نيز مشاركت جامعه

 يابد.مي آگاهيها تحقق سطح و ارتقاي خاص رفتاري هايالگوي با ارائه هدف اين

 :نها د مدني در قالب نقش ـ ايفاي 13ـ  5ـ  1
 را در عينيت مؤثري ،نقشسازمان خطمشي در تعيين آن دادن و دخالت مستمر افكار عمومي كارآمد با مطالعه روابط عمومي

 نحو احسن شنود را به شنوا، كار گوش يك عنوان ديگر به كند. از طرفمي ( بازيمردم )صداي افكار عمومي به بخشيدن

 دهد.مي انعكاس سازمان مسئوالن را به ، آنگويايي يابدو با زبانرا در مي ها و نارساييضعف بينايي و با چشم داده انجام

و  مخاطب نيتحقااصل در هر صورت كه است سازمان به الزم با عنايت از مردم : جانبدارياست مهم نكته اين به توجه

 داند.برتر مي را اصل افكار عمومي به احترام

، مردم از حقانيت كند و باحمايتمي عمل و دولت ملت بين پلي در نقش كه دانست را بايد نهادي روابط عمومي بدينسان

 سازد.مي متجلي نهاد مدني يك و هيئت خود را در قالب

  
 :روابط عمومي كارشناس ـ ويژگيهاي 6ـ  1

 ها در اصلمهارت باشد.اين آموخته روابط عمومي را در زمينه الزم مهارتهاي كه است ، كارشناسيروابط عمومي كارشناس

 .است آموخته دردانشگاه در روابط عمومي فعاليت فرد براي كه است هاييها و آموزشمهارت همان

توليد  < مهم وظيفهشود بايد بتواند سهمي استخدام در روابط عمومي كه ، فرديالزم هايو آموزش بر تحصيالت عالوه

 دهد. را انجام >سازمان يا كاالهايخدمات معرفي <و  >از سازمان مثبت تصويرسازي <، >مخاطبان به و انعكاس اطالعات

 كارشاس و ويژگيهايي خصوصياتچه هستند و همچنين هاييمهارت چه الزم هايارتمه اين آيد كهمي پيش سؤال اين حال
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 باشد.موفق وظايفش باشد تا بتواند در انجام بايد داشته روابط عمومي

را  يمختلف ويژگيهاي، بايستيمؤثر در روابط عمومي نقش خود و ايفاي در وظايف توفيق براي روابط عمومي كارشناس

 تقسيم ( قابل)فرعي و ذاتي عمومي هاي( وويژگي)اصليو اكتسابي خاص هايويژگي دو دسته ها بهويژگي باشد. اين داشته

 .است

 :()اصلي و اكتسابي خاص هايـ ويژگي 1ـ  6ـ  1
 آگاهيهاي ، داشتناخالقيمسئوليت حساس، اعلمي : مهارتهايشامل روابط عمومي كارشناس و اكتسابي خاص هايويژگي

و  ، روانشناسيمديريت كليات از جمله اجتماعيبا علوم ، آشنايينويسندگي ، قدرتآگاهي (، سازمانآگاهي روز )جامعه

در زير  هستند كه بيا مخاط افكار عمومي حقانيت به و ايمان نگاريباروزنامه ، آشناييو خالقيت ، نوآوريسياسي علوم

 شود:مي اشارههر يك بطور مختصر به

ديگر  عبارت به;است روابط عمومي در زمينه دانشگاهي علوم ، آموختنعلمي ـ منظور از مهارتهاي علمي هايمهارت

 داراي كه افرادي به نين. همچاستدر روابط عمومي كارشناسي تحصيالت داراي كه است فردي روابط عمومي كارشناس

، سينما، ، كارگردانيها، تبليغاتدر رسانه ، پژوهشگرينگاري،روزنامهارتباطات همچون وابسته هايدر رشته ليسانس درجه

را  موميروابط ع آموزشي دوره كه شرطي كرد به اطالق روابط عمومي كارشناس توانو ... باشند نيزمي ، طراحيگرافيك

 آشنا شوند. كار در روابط عمومي كارببينند و با اصول در ابتداي

 زندگي در حوزه آن كاركردها وپيامدهاي خاطر اهميت به كار در روابط عمومي هايـ حساسيت اخالقي مسئوليت احساس

 حرفه اخالقي اصول به سرآمد و عامل القازنظر اخ روابط عمومي كند كارشناسانمي انسانها، ايجاب و شخصي عمومي

 كرد: موارد زير اشاره به توانمي الزماخالقي  خصوصيات باشند. از جمله روابط عمومي

ها و ناكاميها، در برابر شكست ،تحملدادن و گوش در شنيدن ، صبر و شكيباييو شجاعت ، شهامت، امانتو درستي راستي<

 >.بودن و اجتماعي برخوردي ،خوشو فروتني بكار، تواضع عالقمندي ،مردمداري

گريزناپذير  ضرورت، يكاشتغال محل با سازمان كامل آشنايي ديگر، داشتن بيان و يا به >آگاهي سازمان <ـ  آگاهي سازمان

، سياستها، ، اقداماتو وظايف ،اهدافتشكيل هتاريخچ به نسبت شود. آگاهيمي محسوب روابط عمومي كارشناس براي

رسد ، بنظر مي. بنابرايناست ضروري روابط عمومي كارشناسبراي اشتغال محل سازمان و ساير اطالعات ها، مشكالتبرنامه

 او ارجحيت براي ديگري بر هر كار و اين آشنا ساخت را بايد كامال با سازمان روابط عمومي ، كارشناسدر بدو استخدام

 دارد.

و  درابعاد ملي جامعه با جريانها و تحوالت ، بايستيآگاهي بر سازمان عالوه روابط عمومي ـ كارشناس آگاهي جامعه

 اين كند. مكمل هآنها توج خود بهو در فعاليتهاي  را شناخته جديد جامعه باشد و بتواند نيازهاي داشته كلي آشنايي الملليبين

 .است >روز هايآگاهي < داشتن اطالعات

 كند، نوآوري تبديلكار عمليراه را به بتواند ايده ، فردي. هرگاهنو است ايده ، خلقـ منظور از خالقيت و خالقيت نوآوري

 .است الزم مسائل حل به و توجه ،سختكوشينش، بي، الهاماطالعات جذب ;آفريني و ايده بودن خالق . براياست كرده

ها و حرفه ازساير مشاغل بيش در روابط عمومي نوآوري باشد و يا نوآور و نياز به خالق يا بايستي روابط عمومي كارشناس

منظور،  اين كنند. برايمي جذب ياكليشه جديد را بهتر از پيامها وقالبهاي جديد و قالبهاي پيامهاي مردم وجود دارد. چراكه

روابط  مستمر درباره مطالعات ، داشتنخالق ، ذهنروابط عمومي هايوتكنيك ، سازمانجامعه درباره الزم اطالعات داشتن
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 .است روريآنها، ض براي حل راه در يافتن و سعي و روابط عمومي از سازمان و آگاهي توجه، پشتكار شايانعمومي

روابط  ، آمار و... كارشناسسياسي ، علوم، روانشناسينظير مديريت اجتماعي با علوم ـ آشنايي اجتماعي با علوم آشنايي

 مند شود.بهره بيشتري هايازقابليت سازمان مديريت به و يا مددرساني سازد در روابط خود با مردمرا قادر مي عمومي

. برخوردار است ايويژهاز اهميت روابط عمومي كارشناس توفيق براي نگاري با روزنامه ـ آشنايي نگاري ا روزنامهب آشنايي

، توانمند است روابط عمومي اساسياز وظايف  ها كهبا رسانه و ايجاد ارتباط مطلوب او را در كار خبرسازي ويژگي اين

 سازد.مي

 چراكه ;است توجهيشايان نويسندگي بيشتر در امور، نيازمند توان توفيق براي روابط عمومي ـ كارشناس نويسندگي قدرت

 نظير: متون مختلف متون و تنظيم دهد. تهيهميخود اختصاص را به روابط عمومي كارشناس از وقت ايعمده ، بخشنوشتن

، روابط عمومي و ... توسط كارشناس عكس ، خبر، شرح،اطالعيه، آگهيصوير نامه، ت، گزارش، مقاله، سخنرانيمصاحبه

 سازد.را روشنتر مي ويژگي اين اهميت

و  سازي، مجسمه، تأتر،نقاشي: شعر، موسيقيشامل هفتگانه از هنرهاي كه دانست را بايد هنرمندي روابط عمومي كارشناس

 . البتهبرخوردار است بسياري از برجستگينويسندگي بين كند و در اينمي مخاطب اقناع را براي هاستفاد نهايت نويسندگي

 .باشدمي گزارش و نگارش علمي اصول با آشناييبلكه نيست مناسب قلم داشتن ٹصرف نويسندگي توانايي

 گوش" مهم از دوتوانمندي بايستي با ديگران تفاهم به رسيدن براي عمومي روابط كارشناس ـ همدلي و مؤثر دادن گوش

يا  مخاطب از ديدگاههاي آگاهي زمينهآوردن فراهم ، ضمنطريق مند باشد تا از اينبهره "همدلي"و ايجاد  "مؤثر دادن

گردد. در مي جديد از روابط عمومي تعريف كي باعثاو بنگرد. اين را از نگاه او شود و سازمان ، وارد دنيايرجوع ارباب

، بطور بيرون به سازمان از درون رسانياطالع و جريان است مردم از نگاهتفسير سازمان وسيله ، روابط عموميتعريف اين

 دهد.مي سازمان درون به از بيرون رسانياطالع  جريان خود را به ، جايعمده

را  ، كارشناسو عقايدآنان مردم به احترام شود كهمي ، باعثو مهم بسيار حساس ويژگي ـ اين مخاطب حقانيت به ايمان

 او را در موضع دورسازد. همچنين مخاطبان خود در خصوص در حرفه رفتاري سازد و او را از انحرافات وامدار مردم

 باشد.افكار عمومي انتظارات خگويپاس دهد تا هموارهقرار مي پاسخگويي

 :()فرعي و ذاتي عمومي هايـ ويژگي 2ـ  6ـ  1
مند باشد. نيز بهره ذاتيهايويژگي از يكسري بايستي روابط عمومي ، كارشناسو اصلي ، اكتسابيخاص هايجدا از ويژگي

، ، كارآفرينيآگاهانه جويي ، فرصتمثبتاستعداد دگرگوني و شور داشتن ، هيجان: استعداد مديريتها شاملويژگي اين

 و شوق ، ذوقاز امور، ظاهر مناسب خوب بيان ، داشتنگوييوبزله طبعي ، شوخبودن ، سرزندهباال، كنجكاوي هوشي بهره

 هستند. و متقاعد كننده ترغيبي وشخصيت نگري (، آينده)استعداد طبيعي

 دهد. اخالق را در خودپرورش توسط مخاطب پذيرش مورد نياز براي بايد بتواند عوامل روابط عمومي سكارشنا يك

 دارد. تأثيرشگرفي زمينه ، در اينو پويايي بينيو خوش انديشي ، مثبتقوي ، انگيزهپسنديده

ارتباطگر،  مناسب ظاهريو وضع ، خلوصحاضر جوابي، ، صداقتبا مخاطبان ، همسوييفراگرد ارتباطي ، در يكبطور كلي

 را از جايگاه روابط عمومي ها، كارشناسويژگياين كند. مجموعهارتباط ايفا مي جريان را در مؤثر بودن بسيار مهمي نقش

 برد. نام روابط عمومي >مغز متفكر <اورا  توانمي كه ايگونه سازد، بهبرخوردار مي بسيار وااليي
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و محيط  باشندو در دانشگاه را داشته ذاتي هايويژگي كه افرادي انتخاب از طريق روابط عمومي كارشناسان تربيت بنابراين

  كشور باشد. دريك روابط عمومي كارآمدي تواند ضامنرا ياد بگيرند، مي اصلي هايكار ويژگي

 :داخلي ـ روابط عمومي 7ـ  1

 به ، موكولسازمانيبرون در وظايف واحد حتي اين توفيق سازد كهمي روشن خوبي ، بهروابط عمومي در اهداف تدق

دهد،  خود را انجام سازماني برون وظايفكامل با توفيق اگر روابط عمومي . چرا كهاست سازمان در بعد درون آن موفقيت

بسا  رود و چه مي زير سئوال بيروني هاي باشد، موفقيت ماندهمعطل آن مربوط به ، وظايفازمانس در داخل كه در حالي

خود برسند  عقيده خالف به ،سازمان با اعضاي اند، در تعاملرسيده سازمان درباره نظرمثبتي به از سازمان در بيرون كه افرادي

 .خواهد گذاشت جايرا بر  ترديد،پايداري بي كه

را از مسير  و آنان شده كاركناننارضايتي بسا موجب باشد، چه و رها شده ، نابسامانسازماني درون ، اگر ارتباطاتبر آن افزون

 دور سازد. سازمان توفيق براي و مطلوب الزم همكاري

 شود،كمتر از وظايف مربوط مي سازمان درون به كه ابط عموميرو از وظايف بخش يا آن روابط داخلي ، اهميتبنابراين

شود  مي سعي ،بخش باشدلذا، در اين ترهم ، با اهميتاز مقاطع بسا در بعضي ، وچهنبوده روابط عمومي سازماني برون

 شود. عنوان طور خالصه به ،داخلي روابط عمومي وظايف

 :داخلي يهـ انتشار نشر 1ـ  7ـ  1
و  نمونه كاركنان معرفي،كاركنان هاي پرسش به ، پاسخكاركنان به سازمان ، معرفيدر مورد عملكرد سازمان رساني اطالع

 نشريه ، از طريقكاركنان آموزش وحتي كاركنان هايآگاهي ارتقاي ،سازماني درون و ارتباطات انسجام تقويت ،خالق

 ماهنامه صورت به كميا دست نامه ، دو هفته، هفتگيروزانهصورت به داخلي نشريه اندازي، راه. بنابرايناست ممكن داخلي

 منتشر مي كاركنان براي نشريه كه داشت توجه ، بايستيوصف شود. با اين ميمحسوب ضرورت ، يكروابط عمومي براي

 شود. تهيه كاركنان اطالعاتي نيازهاي بر اساس بايستي آن و مطالب عناوينپس ،مديريت شود، نه

 اخبار: برد يا لوحه ـ بولتن 2ـ  7ـ  1
 و آمد سازمان درنقاط پر رفت روابط عمومي معموال از طرف كه است اي اخبار، تا بلو يا تخته برد  يا  لوحه منظور از بولتن

 شود.مي قرارداده كاركنان مطالعه موردنظر براي مطالب آن شود و در روي مي نيز باشد، نصب د مناسبدي داراي كه

 :پيشنهادها دريافت ـ سازماندهي 3ـ  7ـ  1
، اقدامي نمند سازد. از آثارچني بهره و انبوه قوي فكري را از پشتوانه تواند سازمان مي كاركنان پيشنهادهاي به دسترسي

 .است خود در كاركنان به و احترام مشاركت حس تقويت

و مستمر  منظم دريافتكار براي اين ويژه و اجرايي مركزي كميته اندازي، راهكاركنان پيشنهادهاي دريافت سازماندهي براي

 مورد قبول پيشنهادهاي اجراي منظور، پيگيرياين براي شده اندازيراه كارشناسي پيشنهادها در گروههاي پيشنهادها، ارزيابي

را  كاركنان پيشنهادهاي كتاب سال تواند در پايانمي روابط عمومي. در ضمناست ضروري و تقدير از پيشنهاد دهندگان

 ايويژه ، هدايايپيشنهاد دهندگان وادهو مؤثر با حضور خان مهم چند تا از پيشنهادهايبه مراسمي منتشر سازد و با برگزاري

 توجهو كاركرد شايان اهميت شود و گوياي مي محسوب مشاركتي در مديريت مهم هاي از شيوه ، يكيروشكند. اين تقديم

 .است مشاركتي در بحث روابط عمومي

 :كاركنان و شادي در غم ـ مشاركت 4ـ  7ـ  1
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بر  دهد. افزوننشان از كاركنان هر يك حضور خود را به نحو ممكن كند تا به بايد سعي سازمان داخلدر  روابط عمومي

و  تبريك پيامهاي كند، ارسالكمك كاركنان خود به خاص ماهيت تواند بر اساسمي روابط عمومي كه موارد استثنايي

كارها خود  اين باشد. كه كاركنان و شادي در غمروابط عمومي از مشاركت اييه تواند نمونه، ميمقتضي در مواقع تسليت

 .است روابط عموميبا  كاركنان همكاري حس ايجاد و يا تقويت موجب

 :مراسم ـ برگزاري 5ـ  7ـ  1
تواند در مورد ها ميمناسبت. ايناست داخلي روابط عمومي مهم ، از وظايفخاص هاي در مناسبت ويژه مراسم برگزاري

 بر گراميداشت عالوه مراسم باشد. اين و ملي مذهبيمهم هاي و يا مناسبت آن سالروز تشكيل مثل سازماني ويژه مناسبت

 استفاده سازمان وريبهره از آنها براي توانمي نحو مختلف و به مواردارتقاء داده را در اين كاركنان هاي ها، آگاهي مناسبت

 كرد.

 مسئوالن: به رساني ـ اطالع 6ـ  7ـ  1
 >رسانياطالع< دربعد. نيست مردم به سازمان هاي برنامه و عملكرد انعكاس ٹصرف در روابط عمومي رساني اطالع وظيفه

و  >جرايد بريده< بعد تهيه در اين روابط عموميدر  ر معمولامو از. دارد ايويژه جايگاه نيز مسئوالن نياز مورد اطالعات تهيه

 .است >ويدئويي خبرنامه<

و  شده بريده اخبار روز كشور، ازنشريات و مهمترين رقيب ، دستگاههايسازمان مربوط به اخبار و مطالب >جرايد بريده<در 

شوند، مي منعكس راديو و تلويزيون ازطريق كه اطالعاتي شود. دربارهمي ارسال مسئوالن به و تنظيم بندي بعد از صفحه

 صورت و به كرده تهيه كوتاه صورت را به ، آنسازمان مربوط بههايبرنامه ضبط ويديوئي تواند ضمنمي روابط عمومي

 قرار دهد. وكاركنان در اختيار مسئوالن >ويديوئي خبرنامه<

 :كاركنان به رساني ـ اطالع 7ـ  7ـ  1

 به رسانيدر اطالع مهمهاي. از شيوهنيست مسئوالن به رسانيتر از اطالعاهميت خود كم نوبه نيز به كاركنان به رساني اطالع

 سازمان ها، شاخصاز پروژه كاركنانبازديد  هايها، برنامهويترين اندازي، راهاطالعاتي هايقفسه اندازي راه توانمي كاركنان

 برد. را نام بازديد تفريحي و برنامه

 :افكار عمومي ـ سنجش 8ـ  7ـ  1
 درون هايگيريتصميماساس امروزه كه ايگونه به است داخلي روابط عمومي وظايف از مهمترين افكار عمومي سنجش

 .وار استاست افكار عمومي بر نتايج سازماني

، مسئوالن به نسبت كاركناننگرش مؤسسه، نحوه رفاهي از خدمات كاركنان رضايت يا عدم رضايت ميزان از قبيل موضوعاتي

را  مفيدي توانند اطالعاتشوند مي روشن بخوبي اگر و مانند آن سازمان با اهداف كاركنان اهداف همبستگي ميزان سنجش

 قرار دهند. ، در اختيارمديريتدر درون سازمان چرخ روان حركت براي

 :تابلو اعالنات ـ نصب 9ـ  7ـ  1
 را در جريان كاركنانتوان مي ،ها در تابلواعالنات طرح هاييا عكس سازمان و تصوير اخبار مهم ها، بياناتاطالعيه با نصب

 شود كه دقت . بايستياست تابلو، ضروريمحتويات موقع به و تعويض ختصار در مطالبا اصل قرار داد. رعايت امور سازمان

 شود. نصب پر عبور و مرور سازمان در محلهاي تابلو اعالنات

 :عمومي جلسات دادن ـ ترتيب 10ـ  7ـ  1
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 با مسئوالن كاركنانعمومي مالقات جلسات دادن ترتيب ،دو اين بين و ايجاد همدلي مديريت كاركنان نزديكي از راههاي

 داده ، پاسخكراكنان پرسشهاي به دهندو در پايانمي خود را توضيح مربوط به وظايف ،مسئوالن جلسات . در ايناست مؤسسه

 و تقويت سازمان با امور جاري اركنانبيشتر ك آشنايي ،سازماني درونتنوير افكار عمومي ،اقدام از اين عمده شود. هدف مي

 .است سازمان اعضاي وحدت

و  كاركنان رضايتدر جلب بسيار زياد آن ، نشانگر اثر بخشيكاركنان در افكار عمومي جلسات گونه اين تاثيرات ارزيابي

 .است آنان شغلي رضايت ميزان ارتقاي

 :كاركنان ديواري امهروزن اندازي راه ـ 11 ـ 7 ـ 1 
 . براياست >ديواريروزنامه< اندازيهنري، راه در توليد اطالعات و مشاركت نوشتن به كاركنان واداشتن هاياز راه يكي

 وقت اول ،يديوار روزنامه مسئول كرد. سپستقسيم مختلف قسمتهاي را به و آن در نظر گرفت مناسبي منظور بايد تابلوي اين

 ديواري در روزنامه دهنده ارائه نام و به كرده و پردازش ، آنها راگزينشاز كاكنان مختلف مطالب از دريافت پس ،هر روز

 فهوظي مهمترين<و يا اظهار نظر در مورد  > سازمان بهبود امور جاري پيشنهاد براي<مانند عناويني ،مثال كند. برايمي نصب

 شوند. مؤثر واقع كاركنان توانند دررشد فكريمي >جامعه

 مطالب نويسندگان اند، داده مطلب ،ديواري روزنامه به كه افرادي از كليه تقدير كتبي ضمن هر ماه شود، در پايان مي توصيه

 ود.اعطا ش آنان به و جوايزي كرده معرفي ديواري برتر را در روزنامه

 

 :سخنراني متون ـ تهيه 12ـ  7ـ  1
 اين عمده گيرد. از داليلصورت روابط عمومي با مديرت بايستي عمومي ايراد در مجامع براي مسئوالن سخنراني متن تهيه

آثار  بيشترين كه است متني در تهيه و توانمندي افكار عمومي مورد توجه و مسائل با موضوعات روابط عمومي ، آشنايياقدام

 باشد. داشته را در پي ارتباطي

 :و ملي مذهبي فرهنگ ـ تقويت 13ـ  7ـ  1
 وظايف آنان فرهنگيارتقاي سروكار دارد، بايد براي با كاركنان كه دستگاهي و مهمترين نخستين به عنوان، روابط عمومي

يابد، مي نيز تحقق ديواري و روزنامه داخلينشريه از جمله ساير وظايف در قالب ظايفو دهد. هرچند اين را انجام خاصي

 برنامه ، داشتنمثال كند. براي دنبال مشخص و با اهداف برنامه راطبق وظايف ، ايندر روابط عمومي مشخص بايد فردي ولي

فعاليتها،  اين شود. بايد در پسمي از آنها توصيه هر يك درباره نامهنتشار ويژهو ا و ملي مذهبيمهم در مناسبتهاي خاص هاي

 هاي و ...با شيوه انساني شخصيت ، اعتاليو مالي ، انضباط اجتماعيكاري كار، رشد وجدان فرهنگ تقويت همچوناهدافي

 شود. پيگيري خاص علمي

 :مديريت ـ مشاوره 14ـ  7ـ  1
واسط  حلقه روابط عمومي نقش شود. در اين مي محسوب نوين روابط عمومي مهم ، از وظايفمديريت به مشاوره ائهار

 را رفع سازمان و مخاطبان مديريت بين ارتباطيشريان كار خالء فقدان و اين است سازمان و مخاطبان مديريت بين ارتباطي

 كند.مي

 كند تا مديريت مي منتقلمديريت را به مهم و گروههاي از اشخاص آمده دست به اطالعات ،روباط عمومي صخصو در اين
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 بازوي عنوان ، بهروابط عمومي ترتيباين كند، به برداريبهره و مدخل منبع عنوان از آنها به مشي خط تعيين هنگام به

 كند. ميايفاء نقش سازمان آتي و فعاليتهاي اخذ تصميمات براي مديريت

 :كاركنان مشكالت رفع براي ويژه گيريـ پي  15ـ  7ـ  1
از  بعضي رفع براي ويژه گيريپي دهد، انجام انجام كاركنان به كمك تواند برايمي روابط عمومي كه از اقداماتي يكي

 ارتباط درون و ايجاد حسن كاركنان عمومي رضايت جلب براي اقدام . ايناست انكاركن و اضطراري ويژه مشكالت

 .، بسيار مؤثر استسازماني
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