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مقدمه
سال ها است که از شکل گیري مفهوم و اصطالح 
روابط عمومي در جهان مي گذرد. در کشور ما نیز 
روابط عمومي مدت ها است به عنوان یک نهاد و 
سازمان در بخش هاي دولتي و خصوصي پا گرفته 
است. روابط عمومی در دهه اول قرن بیستم به 
صورت یک حرفه تخصصی درآمد. در کشورمان 
در سال 134۵ اولین دفتر روابط عمومی توسط 
شرکت نفت راه اندازی گردیده است؛ سپس در 
سایر سازمان ها و ادارات دفاتری مشابه به عنوان 

برقراری  و  اطالعات  مبادله  فراهم آوری،  مراکز 
ارتباطات دو سویه به منظور ایجاد حسن نیت 
و  اهمیت  خصوص  در  شد.  گشوده  تفاهم  و 
لزوم وجود نهادي به نام روابط عمومي و فواید 
و  مقاالت  سخنراني ها،  نیز  آن  کارکردهاي  و 
کتب متعددي منتشر شده است. سخن گفتن 
از اهمیت روابط عمومي به حد اشباع رسیده و 
تا به امروز دیگر نباید کسي از اهمیت آن بي  خبر 
بوده یا غریبانه به این موضوع بنگرد و یا منکر 
این  در  نظر مي رسد  به  باشد.  آن  ارزشمندي 
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چکید�ه
در دنيای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی و مهم در ارزيابی عملکرد و 
فعاليت و تقويت برنامه ها و پيشبرد اهداف سازمان ها تلقی می گردند. امروزه نقش 
روابط عمومی و حيطه فعاليت آن بر هيچ کس يا اداره يا سازمانی پوشيده نيست. 
امروزه صحبت از راهکارها و روش های کارآمدی هر چه بيشتر روابط عمومی ها 
است. يکی از نقاط ضعف روابط عمومی ها در حال حاضر، مديريت اين واحد های 
حساس است. اين که چه کسانی و با چه ويژگی هايی بايد مديريت و هدايت 

واحد های روابط عمومی را بر عهده بگيرند؛ موضوع بسيار مهمی است.
 يکی از مهم ترين نتايج پروژه های تحقيقاتی روابط عمومی نشانگر اين واقعيت 
است که سازمان های بی توجه يا کم توجه به ارتباطات و روابط عمومی هرگز 
قادر به بکارگيری کليه پتانسيل های موجود خود نبوده و به سطح رضايت بخشی 
از کارايی دست نمی يابند. در اين مقاله ضمن بررسی تعاريف موجود از روابط 
برخی  بيان  به  نهاد  اين  مديريت  حوزه  در  موجود  چالش های  بيان  عمومی، 
ويژگی های مديران روابط عمومی پرداخته شده است، و در نهايت اجرايی شدن 
قوانين و آيين نامه های موجود و احراز حداقل شرايط الزم برای تصدی منصب 
مديريت روابط عمومی و تأسيس بانک مديران و نيروهای مناسب جهت مديريت 

روابط عمومی ها پيشنهاد شده است. 
واژگان�کلید�ی

مديريت، روابط عمومی، کارآمدی
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دوران باید از چگونگي کارآمدي هر چه بیشتر 
روابط عمومي  و رساندن آن به جایگاه حقیقي 
اش سخن گفت. این روزها باید از روابط عمومي 
مدرن که از تمامي ابزارها و تکنولوژي روز دنیا 
براي انجام وظایف خود استفاده مي کند، سخن 
گفت. در سال هاي اخیر حرفه روابط عمومي 
قابل  از نظر کمي و کیفي رشد  ما  در کشور 
توجهي داشته و هم اکنون در تشکیالت اداري، 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، مستقر و فعال 
است، اما از لحاظ کیفي و بضاعت هاي علمي 
و پژوهشي با مضایق بارز و محسوس رو به رو 
بوده است. رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار 
با رئیس  جمهور، مسئولین و کارگزاران نظام در 
تاریخ ۸6/9/4 فرمودند: »ایرادي که من به این 
دولت وارد مي کنم این است که توضیح دادنشان 
به مردم کم است. این روابط عمومي هاي شما در 
بخش هاي مختلف باید فعال عمل کنند. روابط 
عمومي شما است که از رسانه  ملي یا از مطبوعات 
مي تواند استفاده بهینه بکند؛ یاد بگیرند راه بیان 
کردن را. گاهي انسان توضیح هم مي دهد، بیان 
هم مي کند؛ منتها بي فایده! چون نوع بیان،  نوع 
بیان اثرگذار و باورانگیز نیست؛ حقیقت را درست 
روشن نمي کند. این یکي از نقص ها است که باید 

حتما این نقیصه را جبران کنید.«
تعريف روابط عمومی و کارکرد آن

علوم  ارشد  کارشناس  ایله ای  یحیایی  احمد 
روابط  مبانی  کتاب  در  اجتماعی،  ارتباطات 
از  تعریف  صد  یک  به  نزدیک  خود  عمومی 
روابط عمومی را گرد آوری کرده است؛ که هیچ 
کدام از تعاریف را کامل نمی داند و معتقد است 
برای روابط عمومی در موقعیت های  می توان 
متفاوت وظایف متفاوتی ترسیم کرد، که در 
اولویت قرار می گیرد و آن را می توان وظیفه 
اول روابط عمومی در یک واقعیت خاص نامید. 

)یحیایی ایله ای، 13۸1: 20(
روابط عمومی در یک تعریف دیگر عبارت است 
از، یک وظیفه ارتباطی مدیریت که به وسیله آن 
سازمان خود را با محیط اطراف وفق می دهد، 
آن را تغییر می دهد، یا آن را حفظ می کند تا 

به هدف خود دست یابد. در واقع این نهاد برای 
ارائه عملکردی اثر بخش در تعامل با سه سطح 
و  مشتریان  کارکنان،  یعنی  خود  مخاطبان 
جامعه وظایفی همچون آگاهی، ارائه مشاوره به 
مدیریت و تصمیم  سازی، مدیریت بحران، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، ارتباط مؤثر با شبکه 

کارکنان و ... را عهده دار است.
هوشمند سفیدی در کتاب راهبردهای عملی 
ذکر  و  عمومی  روابط  از  تعریف   27 ارائه  با 
ویژگی های آن معتقد است که می توان تعریفی 
جامع از روابط عمومی ارائه داد، که آن تعریف 

به شرح ذیل است: 
فعالیت های  از  مجموعه ای  عمومی  روابــط 
ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است 
که با استفاده از شیوه های عملی و هنری به 
دنبال ارتباط با مردم و اطالع یابی از نظرهای 
مخاطبان  گرایش های  تحلیل  و  تجزیه  آنان 
و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای 
رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای 
ارتباطی، نوشتاری، گفتاری دیداری و شنیداری 

است. )سفیدی، 13۸3: 1۵(
ادوارد البرینو روابط عمومی را کوششی می داند 
برای  داوری  و  اقناع  اطالعات  وسیله  به  که 
طراحی )مهندسی( حمایت عامه از یک فعالیت 
یک حرکت یا یک مؤسسه با استفاده از ارتباطات 
رابینسون،  ادواردجی  پرفسور  می شود.  انجام 
با  را  عمومی  روابط  بوستون  دانشگاه  استاد 

ویژگی هایی تعریف می کند. )وی.کی، 13۸6(
انجمن متخصصان روابط عمومی با درک این 
با برگزاری جلسات متعدد و کسب نظر  نیاز 
این  صاحب نظران  و  کارشناسان  از  دیدگاه  و 
حوزه در نهایت در جلسه هیئت مدیره انجمن 
تعریف  مورخ 23 فروردین سال جاری )9۵( 
عبارت  عمومی  »روابط  کرد:  مصوب  را  زیر 
است از مدیریت تعامل و تفاهم میان سازمان 
به تضمین منافع مشترک و  و ذی نفعان که 
افزایش  موجب  و  می انجامد  متقابل  اعتماد 

اعتبار و رضایت طرفین می شود«.
همان طور که مشخص است در تعریف مذکور 
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از واژه های مدیریت تعامل و تفاهم بین سازمان 
تأکیدی  که  است  شده  استفاده  ذی نفعان  و 
بر ضرورت تعاملی بودن رویکرد سازمان ها با 
مخاطبانشان را حکایت دارد؛ تعاملی که در آن 
نشان از یک کنش ارتباطی و دوسویه را بیان 
داشته که سازمان ها با مخاطبانشان همواره باید 
در یک فرایند ارتباطی هم سنگ و متقارن این 
امر را محقق سازند؛ ارتباط و تعاملی که امروزه 
از طریق توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطی 
همچنین  است.  یافته  بیشتری  بروز  و  ظهور 
تأکید بر لزوم توجه به کسب منافع مشترک 
و ایجاد اعتماد متقابل بین سازمان و ذی نفعان 
از دیگر موارد مهمی است که در تعریف جدید 
بر آن تأکید شده است که روابط عمومی ها باید 
متقابلی  سودمندی  و  منافع  تحقق  بسترساز 
برای سازمان و مخاطبان بوده و یک بازی برد 
برد، را در این جریان ارتباطی و تعاملی رقم 
زنند و در نهایت به دنبال تحقق یک رضایت 
طرفینی بوده که پیامد آن چیزی جز رضایت 
ذی نفعان و کسب اعتبار و مشروعیت سازمانی 

را در پی نخواهد داشت.
وظیفه  یک  را  عمومی  روابــط  باید  امــروز   
استراتژیک سازمان قلمداد کرد، که نقش اساسی 
آن در دولت، مدیریت وجهه و اعتبار، روابط 
کارکنان، بازاریابی و فروش و روابط رسانه ای 
تبیین می شود. این موارد جنبه های مختلف 
زندگی سازمانی هستند که اساس دارایی های 
نامشهود و منابع کلیدی ارزش آفرینی سازمان 
محسوب می شوند، و می دانیم که در مدیریت 
دانش محور ارزش آفرینی دارایی های نامشهود 

بیش از دارایی های مشهود است.
چالش های مديريتی در روابط عمومی

تحقیقاتی  پروژه های  نتایج  مهم ترین  از  یکی 
که  است  واقعیت  این  نشانگر  عمومی  روابط 
سازمان های بی توجه یا کم توجه به ارتباطات 
و روابط عمومی هرگز قادر به بکارگیری کلیه 
سطح  به  و  نبوده  خود  موجود  پتانسیل های 
نمی یابند.  دست  کارایی  از  بخشی  رضایت 
به  مربوط  استراتژی های  که  سازمان هایی 

ارتباطات و روابط عمومی خود را هم سطح با 
سایر بخش های مالی؛ مورد دقت و برنامه ریزی 
عنوان  به  را  آن  و حتی سطح  قرار می دهند 
بخشی از دپارتمان برنامه ریزی و سیاست گذاری 
ارتقا می دهند؛ از شرایط متفاوتی در دست یابی 
به کارآمدی برخوردار هستند. در سازمان هایی 
که دپارتمان روابط عمومی و مدیریت آن، جز 
مدیران ارشد چارت سازمانی هستند و جلسات 
از  متأثر  می تواند  همیشه  مهم  تصمیمات  و 
نظرات کارشناسی روابط عمومی باشد؛ جایگاه 
سازمانی روابط عمومی تا سطح سهامداران یک 
شرکت ارتقا یافته، و همین شرایط می تواند در 

نهایت موجب کارایی بیشتر سازمانی شود.
متأسفانه علي رغم همه کارهاي تئوریکي که در 
باب روابط عمومي صورت گرفته هنوز هستند 
روابط  مقوله  به  صحیحي  نگاه  که  مدیراني 
عمومي ندارند و در بهترین حالت، رویکردي 
سنتي به جایگاه و اهمیت آن در یک سازمان 
دارند. به عنوان مثال الگوی تبلیغ یا کارگزاری 
ناکارآمد در  و  کارافتاده  از  الگوی سنتی  یک 

مدیریت روابط عمومی ها است. 
سابقه الگوی تبلیغ یا کارگزاری، به اواخر قرن 
19 برمی گردد. در این الگو هدف اصلی، تبلیغات 
است. در این الگو گیرنده کسی است که باید 
اندیشه خاصی را بپذیرد و چنانچه گرونیک و 
هانت، متذکر شده اند، در این الگو، حقیقت کامل 
ضرورت ندارد. به نظر می رسد که بی اعتمادی 
همیشگی نسبت به این روابط عمومی، تا حدود 
زیادی ناشی از کاربردی شدن این الگو است. 
الگوی تبلیغ، باعث ایجاد نوعی روابط عمومی 
است که برای فروش محصوالت و خدمات پدید 

آمده است. )ویندال و دیگران، 1376: 176(
و  تغییر  هرگونه  آغاز  که  است  درحالي  این 
تحول سازمان باید در تفکر منطقي، باورها و در 
روش هاي مدیریتي به ویژه مدیران سطوح باال 
و رأس هرم چه در بخش دولتي و چه در بخش 
باالترین  اگر  شود.  نهادینه  و  بارور  خصوصي 
سطوح یک سازمان با دانش روابط عمومي و 
کارکردهاي وسیع آن در همه ابعاد آشنا نباشد 
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مدیر روابط عمومي یا کارشناس روابط عمومي 
و  اجتماعي  مسائل  تحلیل  در  نمي تواند  نیز 
ارتباطات، نقش مؤثري را ایفا کند. براي آن که 
بتوانیم نقش روابط عمومي را به عنوان یک 
بخش پاسخگو در زمینه هاي مختلف ارتباطي 
تبیین کنیم باید ابتدا مدیران مطرح باالي آن 
را به حوزه روابط عمومي کاربردي آشنا کرده 
ایجاد این بخش مد نظر  از  انتظار آن ها را  و 
اکثر سازمان ها  در  روابط عمومي   قرار دهیم. 
بیشتر نقش واحد تشریفاتي را بازي مي کند. 
برگزاري جشن ها، مراسم بازنشستگي و تقدیر، 
این  از  برنامه هایي  و  رسمي  استقبال  مراسم 
فعالیت هاي روابط عمومي   دست، عمده ترین 
در سازمان ها محسوب مي شود. این امر باعث 
تغییر ماهیت روابط عمومي از یک نهاد پویا و 
تأثیرگذار به یک نهاد تشریفاتي و غیر تخصصي 
مي شود. به نظر مي رسد راهکار اصلي براي رفع 
این معضل در روابط عمومي ایران، بازتعریف 
بر  سازمان ها  در  عمومي  روابط  وظایف  شرح 
اساس متد علمي و روند جهاني باشد با این 
هدف که روابط عمومي تبدیل به نهادي پویا با 
شرح وظایف تخصصي شود. یکي از آسیب هاي 
انتصاب  نحوه  عمومي  روابط  حوزه  در  جدي 
مدیران آن است. مدیران هر مجموعه اي براي 
راهبري مجموعه تحت مدیریت خود مي بایست 
از یک سري ویژگي هاي خاص برخوردار باشند. 
روابط عمومي جز مجموعه هاي تخصصي در هر 
سازماني است، که مدیریت آن باید به فردي 
با ویژگي هاي متناسب با این مجموعه سپرده 
رخ  نهادهاي کشور  اکثر  در  که  اتفاقي  شود. 
نمي دهد و این موضوع به همان عدم شناخت 
مدیران کالن اجرایي و میاني کشور از مقوله 
روابط عمومي برمي گردد. نمونه هاي فراواني را 
مي توان در سراسر کشور نام برد که مدیریت 
روابط عمومي به دست افرادي سپرده شده که 
از  با این شغل ندارند؛ لذا  کمترین سنخیتي 
چالش های فرا روی روابط عمومی کمبود مدیر 
متخصص در حوزه روابط عمومی است، زیرا 
اکثر مدیران که در این حوزه مشغول به کار 

می باشند، افرادی از سایر حوزه ها می باشند که 
به این حوزه وارد شده اند این در حالی است 
که تنوع  کارهای  روابط  عمومی  و حساسیت 
و  عامالن   که   می کند  ایجاب   مسئولیت  این 
رموز حرفه   از  آگاهی   بر  عالوه   آن   کارگزاران 
خود با بسیاری  دیگر از رشته  های علوم  آشنا 
باشند به همین علت سپردن  کاری  تا این  حد 
مهم  و در عین  حال  سنگین  به  کسانی  که  در 
این  حرفه  سر رشته  و تجربه  کافی  ندارند، نه  
عقل   شرط   از  دور  بلکه   نیست،   تنها صحیح  
است؛  زیرا اگر کوشش های  آنان  از مسیر صحیح  
و با روشن  بینی  خاصی  انجام  نپذیرد ضمن  این 
که  به  نتیجه  مطلوب  نمی رسد احتمال  آن  نیز 
می رود که  یک  اشتباه  کوچک  و بی توجهی  یا 
کج  سلیقگی  اثرات  زیان  بخشی  به جای  گذارد 

و همه  تالش ها را نقش  بر آب  کند.
اساسی  و  عمده  نقش  دو  دوزایــر«،  و  »بروم 
یکی  می کنند.  بیان  عمومی  روابــط  در  را 
دیگری  و  عمومی  روابط  کارورز  و  متخصص 
مدیر روابط عمومی. نقش اول، نقش اشخاصی 
همانند نویسندگان، تبلیغات چیان، عکاس ها، 
صفحه بندهای نشریات، خطاطان و هنرمندان 
دیگر را دربرمی گیرد، و در واقع همچون نقش 
عمومی  روابط  مدیران  است.  روزنامه نگاران 
که خود مشاور مدیر اصلی سازمان به شمار 
می روند، در رفع موانع و مشکالت سازمان نقش 
عمده ای به عهده دارند و مسئول نتایج بسیاری 

از برنامه های سازمان هستند.
بروم و دوزایر، سه نقش اصلی مدیریتی را برای 

روابط عمومی در نظر می گیرند: 
 متخصص خبره و کاردان، که به عنوان مشاور 
در توصیف مشکالت و ارائه راه حل ها کمک 

کننده است.
مشکل گشا، که با مدیر اصلی سازمان برای . 1

تشخیص و حل مشکالت و مسائل مشارکت 
می کنند.

تسهیل گر ارتباطی، یعنی شخصی که ارتباط . 2
دو جانبه را بین سازمان و محیط آن برقرار 

می سازد.
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مدیران روابط عمومی، تمامی این نقش ها را . 3
می توانند و تمایل دارند که به انجام برسانند 
مدیران  انتظارات  به  بیشتر  مسئله  این  و 
سازمان، ویژگی های مدیر روابط عمومی و 
نیز نوع موضوعاتی که با آن ها روبرو می شود، 

)Bandora:1997( .بستگی دارد
روابط  مديريت  کارآمدی  شاخص های 

عمومی
بسیاری از مؤسسات و سازمان ها وقتی تصمیم 
می گیرند مؤسسه آن ها دارای روابط عمومی 
شاخص هاي  که،  می اندیشند  این  به  باشد، 
چیست؟؛  عمومي  روابط  مدیریت  شایستگي 
سازمان ها  ارشــد  مدیران  که  هنگامی  یا 
برمی آیند  روابط عمومی  تغییر مدیر  درصدد 
روابط  مدیر  انتخاب  برای  را  شاخص هایی 
است  ممکن  که  می گیرند  نظر  در  عمومی 
نوشتار  این  در  باشند.  شاخص هایی شخصی 
به چهار ویژگي الزم و ضروري مي پردازیم، که 
مي بایست در انتصاب مدیران روابط عمومي ها 
رعایت گردد. در غیر این صورت نباید از یک 
مجموعه این توقع را داشت که در حوزه روابط 

عمومي عملکرد موفقي داشته باشد.
1. عالقه

اولین ویژگي  که یک مدیر روابط عمومي باید 
داشته باشد تا در کار خود موفق شود، عالقه 
معمولي  اداري  کار  روابط عمومي،  کار  است. 
و کار آدم هاي معمولي نیست، آدم باید عشق 
و عالقه اي خاص داشته باشد تا بتواند در این 
زمینه کار کند. اگر عشق و عالقه به مردم در 
اعتقاد  کسي  اگر  باشد،  نداشته  وجود  کسي 
نداشته باشد که حق و حرف مردم ارزشمند 
است و اگر کسي ارزش شنیدن صداي مردم را 
نمي داند، نمي تواند عاشق کار مردم داري شود و 
نمي تواند در روابط عمومي کار کند و اگر کار 
کند هم خودش، هم سازمان و هم مردم زیان 
مي بینند. روابط عمومي به عنوان یک هنر و فن 
که جنبه هاي علمي و عملي آن از اوایل نیمه 
دوم قرن بیست به تدریج اگرچه بر مبناي نیازها 
و ضرورت هاي جامعه صنعتي رو به رشد غرب 

شکل گرفت، اما پیش از آن نیازمند اشتیاق و 
اندیشه خالق افرادي براي فعالیت در عرصه 
افکار عمومي و اجتماعي براي امتناع و ترغیب 
بوده است. روابط عمومي شغل خاصي است که 
ارتباط عمیقي با عالقه هر انسان دارد. شرح 
وظایف روابط عمومي ها به گونه اي است که اگر 
عنصر عالقه در وجود مدیر و حتي کارکنان آن 
نباشد، آن مجموعه به مرور زمان دچار رکود و 
روزمر گي خواهد شد. شادابي و نشاط، الزمه 
کار در روابط عمومي است که با عنصر عالقه 
در ارتباط است. اگر در مجموعه روابط عمومي 
یک سازمان شاهد رکود، سستي و روزمرگي 
هستیم قطعا یک عامل مهم آن عالقه نداشتن 
مدیریت یا پرسنل آن مجموعه به شغل روابط 
عمومي است. لذا ضروري است مدیران ارشد 
هر سازماني، عنصر و مؤلفه عالقه را در شروط 
استخدامي خود بگنجانند. در غیر این صورت 

قطعا در آینده دچار مشکل خواهند شد.
واقعا  انجام می دهد  را که  وقتی کسی کاری 
دوست دارد، انرژی مسری است. آیا در حال 
حاضر کار خود را دوست دارید؟ اگر نه، من 
در این جا و هم  اکنون از شما می خواهم که 
از  جنبه هایی  بازسازی  یا  دوبــاره  کشف  به 
کارتان که می تواند شما را هیجان زده نماید، 
این  نمی توانید  به سادگی  اگر شما  بپردازید. 
کار را بکنید، زمان یادگیری یا پیدا کردن کار 
که  افرادی  است.  رسیده  فرا  برایتان  دیگری 
برای جستجوی راه های میانبر در کار خود تقال 
می کنند، وقت خود را صرف تحریک شایعات 
بی اساس می کنند، یا به صورت منفعالنه شدیدا 
به شکایت در مورد شرکت و مشتریان خود 
بلکه  نه تنها پیشرفت نمی کنند،  می پردازند، 
آن ها به طور جدی باعث آسیب به کسب و کار 
خود خواهند شد. اگر شما این چنین هستید، 
مسئله  این  کنید.  متوقف  را  آن  حاال  همین 
ممکن است پیش پا افتاده به نظر برسد، اما 
حقیقت دارد: حرفه ای )شغلی( را پیدا کنید یا 
ایجاد کنید که دوست داشته باشید و در غیر 
این صورت شما هرگز در زندگیتان یک روز کار 
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نخواهید کرد. )یحیایی ایله ای، 139۵(
2. تخصص

کارشناسان بر این عقیده اند که با وجود اهمیت 
روابط عمومي ها و نقش مؤثري که مدیران این 
حوزه در سازمان ها و وزارت خا نه هاي مختلف بر 
عهده دارند، متأسفانه در کشور نگاه تخصصي و 
برنامه اي به موضوع روابط عمومي وجود ندارد 
با  عمومي ها  روابط  اکثر  که  و شاهد هستیم 
پرداختن به کارهاي زود بازده، به برنامه هاي 
دراز مدت اهمیت نداده و سرمایه گذاري الزم 

را انجام نمي دهند. 
روابط عمومی، مجموعه ای از عملیات ارتباطی 
آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است، که با 
استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال 
ارتباط با مردم و اطالع یابی از نظرهای آنان، 
تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار 
عمومی به منظور گفت و گو با آنان برای رسیدن 
به تفاهم به کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی، 
نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است. ) 

سفیدی، 13۸۵: 1۵(
تخصص روابط عمومی بسیار جوان تر از مفهوم 
»مدرنیته« است و ادوارد برنیز با نوشتن نخستین 
کتاب این عرصه در 1923 با عنوان »تبلور افکار 
عمومی« در واقع مبدع نگاه تخصصی به این 
تخصصی  نگاه  نخستین  روزهای  بود.  عرصه 
به این عرصه؛ به صورت بنیادین بر دو مفهوم 
تأکید داشت: روابط عمومی در سطح سازمانی 
که خود را در مدل های روابط عمومی نشان داد 
و نقش های شغلی فردی. دانش روابط عمومی تا 
نیمه های نخستین دهه 1990 میالدی در شکل 
نژادپرستانه خود باقی ماند اما سرعت روند جهانی 
فراگیر آن از ابتدای قرن بیست و یکم شروع شد 
و جهانی شدن عاملی شد برای گسترش بیشتر 
این دانش و تخصص با توجه به نسبیت فرهنگی 
به گونه ای که هر ارتباط مؤثری در بازارهای هر 
گوشه از دنیا از آسیا، اروپای شرقی، آمریکای 
التین و آفریقا مستلزم توجه به دانش و تخصص 
روابط عمومی است. لذا دومین مؤلفه ضروري 
در گزینش و انتصاب مدیران و کارکنان روابط 

عمومي ها، تخصص است. تحصیالت آکادمیک 
و تخصصي، نیاز اولیه مدیر و کارشناسان روابط 

عمومي است. 
تخصصی  نهادهای  از  یکی  عمومی  روابــط 
با  که  می شود  محسوب  اطالعاتی  جامعه  در 
و  اطالعات  سیستماتیک  و  درست  گردآوری 
پردازش، تولید و ارائه اطالعات به عنوان یکی 
از ضرورت های جامعه اطالعاتی، نقش مؤثر و 
غیر قابل انکاری در این عرصه بازی می کند. 
حضور  اطالعاتی،  جامعه  مشخصه  مهم ترین 
با کمک  اطالع رسانی در جامعه  و  اطالعات 

فناوری های نوین ارتباطات و اطالعات است.
امروزه روابط عمومي با پیشرفت هاي شگرفي 
فناوري  و  علمي  پیشرفت هاي  با  که همزمان 
کامال  شغل  یک  کرده،  پیدا  روز  ارتباطي  و 
مي خواهند  که  افرادي  لذا  و  است؛  تخصصي 
را هدایت کنند،  روابط عمومي  یک مجموعه 
مي بایست در امر روابط عمومي از تخصص و 
تحصیالت آکادمیک الزم برخوردار باشند و با 
فنون علمي و ابزارهاي مدرن روز در این عرصه 
آشنایي داشته باشند. متأسفانه یکي از معضالت 
واحدهاي روابط عمومي ما به خصوص در بخش 
این  بر  متخصص  غیر  افراد  مدیریت  دولتي، 
واحدها است. گاهي روابط عمومي تنها به بخش 
اطالعات و حراست سازمان خالصه مي شود و 
گاهي تنها وظیفه تهیه بریده جراید و نصب 
پارچه تبریک و تسلیت به آن ها محول مي شود. 
اما نکته اساسي که در روابط عمومي هاي ایراني 
کمتر مورد توجه قرار گرفته، تخصص هایي است 
که با گسترش حوزه فعالیت  سازمان ها از این 
انتظار مي رود. در هر سازماني  بخش سازمان 
که مدیر ارشد آن به واحد روابط عمومي نگاه 
تخصصي نداشته و آن را یک واحد تشریفاتي 
بداند، مدیران روابط عمومي آن سازمان افرادي 
عمومي  روابط  امر  در  تخصص  نوع  هر  فاقد 
هستند. این یک واقعیت است و مي توان با یک 
اثبات کرد.  را  تحقیق و نمونه گیري ساده آن 
مدرک تحصیلي اغلب مدیران واحدهاي روابط 
عمومي غیر مرتبط با روابط عمومي است. وقتي 
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نگاه علمي و تخصصي به این مقوله وجود نداشته 
باشد، این واقعیت ادامه خواهد داشت و روابط 
عمومي ها به درد روزمرگي و رکود دچار خواهند 
شد. عده اي تصور مي کنند براي تقویت روابط 
عمومي، داشتن نیروهاي انساني متعدد و ساختار 
سازماني عریض و طویل مشکل گشا است. اما 
تجربه نشان مي دهد که حضور افراد کارشناسي 
که با اصول و فنون ارتباطات آشنا بوده، مدیر و 
کاردان باشند، درصد باالیي از مشکالت سازمان 
را حل خواهد کرد. با توجه به گسترش رشته 
تخصصي روابط عمومي در دانشگاه هاي کشور 
الزم است مدیران ارشد هر سازمان در انتصاب 
مدیران و کارکنان واحدهاي روابط عمومي خود 
از فارغ  التحصیالن دانشگاهي این رشته استفاده 
آمار  که  رشته هایي  از  یکي  متأسفانه  نمایند. 
بیکاري در میان فارغ التحصیالن آن باال است، 
روابط عمومي و رشته هاي مرتبط با آن است. 
اگر آموزش روابط عمومي منطبق بر نیازهاي 
جدید نباشد و دربست برگرفته از الگوهاي غربي 
باشد طبیعي است که جواب نمي دهد. ما نیازمند 
آموزش هاي  هستیم.  ایراني  عمومي  روابط 
کاربردي، بومي، بین المللي مبتني بر آخرین 
و  ابتدایي ترین  تکنولوژیکي  ابزار  و  راهکارها 
حداقل نیاز به حرکت به سمت روابط عمومي 
حرفه اي است و اگر بخواهیم مدل هاي بومي و 
ایراني روابط عمومي را طراحي کنیم که البته 
ظرفیت آن را داریم بایستي در بخش آموزش 
و پژوهش به عنوان زیربنایي ترین رکن توسعه 

توجه و تأکید و سرمایه گذاري کنیم.
3. تجربه

 شاخصه و مؤلفه بسیار مهم دیگر، تجربه است. 
این مقوله نیز کمتر در انتصابات مورد توجه قرار 
مي گیرد. هر قدر در یک سازمان، ارتباط با افکار 
عمومي اهمیت بیشتري داشته باشد، اهمیت 
روابط عمومي آن سازمان نیز افزایش مي یابد. 
لذا در انتصاب مدیران روابط عمومي هر سازمان 
میزان  و  تجربه  میزان  مقوله  دو  مي بایست 
گستردگي و اهمیت آن سازمان مورد توجه قرار 
گیرد و یک تعادل منطقي بین آن ها برقرار باشد. 

روابط عمومي شغل حساس و ظریفي است، که 
با رسانه و افکار عمومي جامعه ارتباط تنگاتنگ 
دارد. از آن جا که روابط عمومي سخنگو و آینه 
در  هر سازماني محسوب مي شود، مي بایست 
دریافت  و  سو  یک  از  سازمان  وقایع  انعکاس 
دیگر  از سوي  مخاطبین  نظرات  و  بازخوردها 
از تجربه کافي و تسلط الزم بر امور برخوردار 
باشد تا سازمان دچار مشکل نگردد. سهل انگاري، 
کوتاهي و انعکاس غلط یک رویداد توسط روابط 
عمومي مي تواند براي سازمان، بحران آفرین باشد. 
روابط عمومي باید به موقع عمل کند؛ یعني نه 
دیر و نه زود. چون در هر دو حالت، این عملکرد 
نتیجه اي در پي نخواهد داشت. در این زمینه 
نیز روابط عمومي ها با چالش هاي جدي مواجه 
هستند و سکان هدایت بسیاري از واحدهاي 
دست  به  کشور  سطح  در  ما  عمومي  روابط 
کساني سپرده شده که کمترین تجربه اي در امر 
روابط عمومي ندارند. لذا مسئوالن، کارشناسان و 
کارگزاران روابط عمومي باید از بهترین نیروهاي 
هر سازمان انتخاب شوند که ضمن برخورداري 
از انگیزه، تخصص، نشاط و پویایي افراد با تدبیر و 
تجربه کافي نیز باشند، تا بتوانند در مسیر کمال 
به  را  نقش هاي مهم خود  و  سازمان وظایف 
خوبي دنبال کنند. انتظاراتي که از روابط عمومي 
در سازمان ها وجود دارد بدون وجود نیروهاي با 
تجربه که کار در روابط عمومي را تجربه کرده 
باشند میسر نخواهد بود. در بسیاري از موارد 
دیده مي شود مدیران ارشد نسبت به این مهم 
بي توجه هستند و در حقیقت روابط عمومي را به 
محلي براي تبعید نیروهاي بي انگیزه و ناکارآمد 
تبدیل کرده اند و یا در موارد دیگر به دلیل عدم 
توجه و بهاي الزم به شاغالن در حوزه روابط 
عمومي و قائل نبودن تفاوت بین این نیروها و 
دیگران، افراد انگیزه اي اشتغال در این حوزه را 

از دست مي دهند.
4. شناخت کافي از سازمان و مخاطبين 

آن و برقرار کردن ارتباط مؤثر
روابط عمومی در یک تعریف مدیریت ارتباط 
میان یک سازمان و همگان هایی است که با آن 
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سر و کار دارند. )ویندال، 1376: ۵9( مدیران 
روابط عمومي ها بایستي بدانند که روابط عمومي 
نزدیک ترین فرد به مدیر سازمان است، نه براي 
اینکه از مدیران دفاع کند و یا براي آنان تبلیغ 
کند یا این که صداي آنان را به نقطه اي دورتر 
برساند بلکه از این بابت که اطالعات محیطي 
و  دقیق تر  سازماني(  برون  و  سازماني  )درون 
گسترده تري دارد و مي تواند نقش مشاور اول 
مدیر ارشد را به خوبي انجام دهد و بحران ها 
را پیش بیني و پیشگیري کند. هر مدیري که 
مي خواهد هدایت روابط عمومي یک سازمان 
را به عهده بگیرد، مي بایست از کلیت سازمان، 
همچنین  و  آن  جایگاه  و  خدمات  کارکرد ها، 
داشته  کافي  شناخت  آن  مخاطبان  مطالبات 
با مخاطبین  تا بتواند بهترین تعامل را  باشد، 
سازمان خود و افکار عمومي و مخاطبان خاص 
آن برقرار نماید. مدیر روابط عمومی باید الگوی 

دوسویه همسنگ را در دستور کار قرار دهد.
این الگو در خالل دهه 1960 و 1970، توسعه 
یافت و کارورزان روابط عمومی به تدریج و با 
ارتباطی  راهبرد  عنوان یک  به  را  آن  احتیاط، 
سایر  بارز  مشخصه  که  حالی  در  پذیرفتند. 
الگوهای روابط عمومی، ارتباط از نوع تک گویی 
است، الگوی دوسویه همسنگ، متضمن اندیشه 
گفتگو است. این رویه، مدیریت سازمان را به سوی 
مبادله افکار و نظرات با سایر گروه ها سوق می دهد 
و احتماال سبب می شود تا مدیریت و همکاران 
آن ها هر دو تحت تأثیر قرار گیرند و نگرش ها و 
رفتارهای خود را تنظیم کنند. ارتباط در این الگو، 
کامال دوسویه است. هدف این الگو، ایجاد تفاهم 

است. )ویندال و دیگران، 137۸: 1۸2(
هر چه اطالعات مدیر روابط عمومي یک سازمان 
از آن سازمان بیشتر باشد، در انعکاس اخبار و 
اطالعات و نحوه انتشار آن مؤثرتر خواهد بود. 
و  دقیق ترین  بهترین،  مي تواند  مطلع  شخص 
مناسب ترین اطالعات و اخبار را به مخاطبین 
منتقل کند و مهم تر از همه مي تواند از تضییع 
حقوق سازمان و مخاطبان در شرایط خاصي که 
بین این دو اختالفي پیش مي آ ید جلوگیري کند. 

یک مدیر آگاه به سازمان مي تواند در برابر شبهات، 
به موقع واکنش دهد و به اتهامات و انتقادات، 
بهترین پاسخ را ارائه دهد. روابط عمومی باید 
استراتژی های کارکردی خود را با استراتژی های 
کلی سازمان منطبق سازد و وظایفی را بر عهده 
مسیر  در  اغلب حرکت  عمومی  روابط  بگیرد. 
برنامه ها و اهداف سازمان را به عنوان فعالیت 
این  کارشناسان  می دهد.  انجام  خود  حرفه ای 
روابط  تصمیمات  اغلب  هستند،  آگاه  حوزه 
تأثیر  سازمان  آرمان های  و  اهداف  بر  عمومی 
می گذارد، در تصمیم گیری ها باید تعهد نسبت 
به منابع را در نظر بگیرد، در تصمیمات خود 
باید شرایط دشوار و پیچیده سازمان، واحدهای 
تجاری یا سهام دارانی که به نحوی بر تصمیمات 
تأثیرگذار هستند یا از آن ها تأثیر می پذیرند لحاظ 
شود و تصمیماتی بر اساس بیشترین هوشمندی 
موجود و دانش لحاظ کند، چرا که پیامدهای آن 
به چرخه تصمیم گیری بلند مدت سازمان منتقل 
می شود. به صورت کلی می توان گفت استراتژی 
روابط عمومی منبعث از استراتژی سازمان است 
و اگر این واحد سازمانی به وظایف و عملکرد خود 
واقف نباشد یا در اجرای آن قصور داشته باشد 
استراتژی کالن سازمان، در اجرا مشکالت فراوانی 
خواهد داشت و به ثمر نخواهد نشست. روابط 
عمومي را از آن جهت هنر هشتم نام نهاده اند، 
خدمت  به  را  دیگر  هنر  هفت  مجموعه  که 
مي گیرد تا پیام ها را لذت بخش و آرامش بخش 
به مخاطبان خود برساند. روابط عمومي بایستي 
پیام و مشکالت و انتقادات مردم را طوري به 
مدیران منتقل کند که جبهه گیري و جهت گیري 
بلکه آنان احساس  نیاید،  در مدیران به وجود 
کنند که انجام کار براي مردم ارزشمندترین کار 
اخالقي و اداري است. همچنین روابط عمومي ها 
بایستي طوري پیام رساني کنند که مردم احساس 
اعتماد و مشارکت و همکاري بیشتري با سازمان 

پیدا کنند.
ويژگی های شخصيتی مديريت در روابط 

عمومی
براي  را  نیاز  مــورد  ویژگي  یــازده  »برنیز« 
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شخصیت فردي یک کارگزار روابط عمومي به 
شرح زیر فهرست کرده است.

 شخصیت و راستي و صداقت. 1
و . 2 داشتن  داوري  )شــاقــه(  احساس   

برخورداري از منطق
 توانایي داشتن تفکر خالق و تصویري و . 3

تخیلي
 راستگویي همراه با دوراندیشي و رعایت . 4

احتیاط
 واقع گرا بودن. ۵
 عالقه مندي عمیق به حل مسائل. 6
 داشتن کنجکاوي روشنفکرانه. 7
 داشتن پیش زمینه فرهنگي. ۸
 قدرت تاثیرگذاري در تجزیه و تحلیل نتایج. 9

درک شهودي یا درک مستقیم. 10
و . 11 اجتماعي  علوم  در  آموختگي  دانش 

عمومي.  روابط  کار  مکانیسم  با  آشنایي 
)وی.کی، 13۸6(

نتيجه گيری
نمي تواند  و سازماني  نهاد  است هیچ  بدیهي   
بدون موفقیت در حوزه روابط عمومي به عنوان 
تأکید  باید  شود.  مطرح  موفق  سازمان  یک 
کرد موفقیت هر سازماني گره در موفقیت و 
نقش آفریني مطلوب روابط عمومي خود دارد. 
آن چه در سنوات گذشته متأسفانه به اشکال 
عمومي  روابط  شده،  باعث  گوناگوني  صور  و 
همانا  کند،  اثر جلوه  کم  یا  و  بي اثر  همچنان 
اقتدارگرایي مدیران، رواج سیستم ارادت ساالري 
به جاي شایسته ساالري، نگاه ابزاري به روابط 
عمومي، داناي کل جلوه دادن برخي مدیران، 
بیگانگي سازماني یا بیگانگي حرفه اي بسیاري از 
مسئوالن، پایین بودن آگاهي بعضي از کارکنان 
و مدیران ارشد به اهمیت و نقش روابط عمومي 
بوده است. همچنین کم مهارتي و مشکل فني و 
ضوابط قانوني و اداري براي کار روابط عمومي ها، 
آسیب پذیري همبستگي و روح کار جمعي در 
مدیران روابط عمومي و مطلق اندیشي چه در 
مدیران روابط عمومي و چه برخي از مدیران 
و  پژوهشي  طرح هاي  به  بي توجهي  سازمان، 

افکارسنجي، که همه و همه موجبات بي توجهي 
یا کم توجهي به افکار عمومي را سبب شده و 
را  عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیري ها 
که از دغدغه هاي جدي است؛ باعث شده است. 
انتظار مي رود با گماردن مدیران علمي ارزش گرا 
و فرایند محور، مدیراني در مصدر امور روابط 
عمومي ها قرار گیرند که از لحاظ فني، تخصصي، 
برنامه ریزي  با  فردي  توانمندي هاي  و  تجربي 
ارتباطي ویژه و پژوهش هاي افکار عمومي توانایي 
جلب مشارکت عمومي و اعتمادسازي در افکار 
عمومي را دارا باشند و فرایند توسعه سازماني 
و تحقق عملي کارکردهاي روابط عمومي را به 
نحو مطلوبي فراهم کنند. با یک آسیب شناسی 
عدم  مسئولیت پذیری،  عدم  گفت  می توان 
آشنایی برخی از مدیران نسبت به جایگاه روابط 
با  عمومی ها  روابط  ضعیف  ارتباط  عمومی ها، 
مردم، کارکنان و مدیران و ... از مشکالت اصلی 
و اساسی امروزه در تنزل جایگاه روابط عمومی ها 
در ادارات است، که باید به شکل ویژه مورد توجه 
قرار گیرد. یک روابط عمومی موفق باید کارآمد، 
مؤثر و هدفمند و سنگ بنای ساختار ارتباطی 
قوی را با افکار عمومی پی ریزی نماید تا این 
شکاف بین مردم و مسئولین به حداقل برسد، 
و درآن زمان است که مقدمات شکل گیری یک 
مردم شکل  ذهن  در  سازمان  از  مثبت  تصور 

می گیرد.
صاحب نظران معتقد هستند که مدیران موفق 
جهان، روابط عمومي هاي موفق داشته اند. تجربه 
اصلي موفقیت  از علل  یکي  است  ثابت کرده 
سازمان ها وجود روابط عمومي هاي فعال است. 
روابط  داشتن  بدون  امــروز  جهان  در  اصوال 
عمومي نوین و همه جانبه، امکان جلب افکار 
عمومي وجود ندارد. به عبارتي سازمان بدون 
روابط عمومي ممکن است قادر به ادامه حیات 
باشد ولي به اهداف خود نخواهد رسید و الاقل 
یافت.  نخواهد  موفقیت چشمگیري دست  به 
متأسفانه اهمیت روابط عمومي و کارکرد آن هنوز 
در جامعه ما درک نشده است. دیدي که امروزه 
در جامعه ما وجود دارد روابط عمومي را به عنوان 
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بخشي از سازمان که فقط مسئول ارائه اطالعات 
کلي از مسائل مورد عالقه خود به عموم مردم 
است مي نگرد در صورتي که در جوامع علمي 
کشورهاي پیشرفته، وظایف حساس و پیچیده 
روابط عمومي، آن را به عنوان دست راست مدیر 
در گردش، تجزیه و تحلیل اطالعات در داخل و 
خارج سازمان معرفي کرده است. ارتقای جایگاه 
سازمانی روابط عمومی موجب شکل گیری یک 
روابط عمومی همگرا در درون سازمان می شود. 
به عبارتی دیگر زمانی که برنامه های مدیریتی از 
قبیل منابع انسانی، روابط سازمانی، روابط برون 
سازمانی، روابط تجاری، روابط رسانه ای به عنوان 
امری مجزا از حوزه وظایف روابط عمومی در 
نظر گرفته نمی شوند می توان به میزان زیادی از 
کارایی سازمانی امیدوار بود. بر همین اساس باید 
ورود انجمن متخصصان روابط عمومی را به این 

موضوع به فال نیک گرفت.
راستای  روابط عمومی در  انجمن متخصصان 
تحقق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور به وزارت خانه ها و دستگاه های 
اجرایی در خصوص انتصاب نیروهای شایسته و با 
تجربه در روابط عمومی ها، پیش نویس شیوه نامه 
انتخاب و انتصاب مدیران روابط عمومی را تدوین 
کرد. در این شیوه نامه که در سه بخش شرایط 
تخصصی انتصاب مدیران روابط عمومی، فرایند 
انتخاب و انتصاب مدیران روابط عمومی و تأیید 
نهایی و انتصاب طراحی شده، شرایط حداقلی 
پست های  به  افراد  انتصاب  برای  که  هستند 
مدیریت روابط عمومی در نظر گرفته شده است. 
توان برنامه ریزی، توان مدیریتی، حرفه ای گرایی، 
مردمداری، آموزش کارکنان، مشارکت پذیری، 
رویکرد سیستمی، مسئولیت پذیری اجتماعی، 
یکپارچه سازی،  گستری،  ارتباط  پاسخگویی، 
از جمله  ارزشیبابی مستمر  و  اعتبار  مدیریت 
معیارهای و مؤلفه های عمومی در نظر گرفته 
پست های  در  فرد  یک  انتصاب  برای  شده 
مدیریتی روابط عمومی است. همچنین کسب 
عملکرد  ارزشیابی  امتیاز  درصد  میانگین ۸۵ 
در سال جزو این معیارها است. بر اساس این 

گزارش، دارا بودن حداقل لیسانس روابط عمومی 
روزنامه نگاری،  ارتباطات،  مرتبط  رشته های  یا 
اولویت(، دارا بودن  بازاریابی )طبق  تبلیغات و 
حداقل سه تجربه و تخصص همراه با فعالیت های 
شاخص در حوزه های تخصصی از جمله تألیف 
تخصصی،  گواهینامه های  مقاله،  و  کتاب 
حداقل  گذارندن  و  آموزشی  گواهینامه های 
100 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت، 
معیارهایی است که انجمن متخصصان روابط 
عمومی در این شیوه نامه پیشنهاد داده است. 
یکی از بخش های حائز اهمیت این شیوه نامه، 
تشکیل بانک اطالعات مدیران روابط عمومی 
عمومی  روابط  متخصصان  انجمن  که  است، 
تشکل های  و  سازمان ها  همکاری  با  می تواند 
ذی ربط، اطالعات تمامی افراد واجد شرایط که از 
شرایط تخصصی الزم برخوردار هستند را در این 
بانک گردآوری و تشکیل نماید. نظر به جایگاه 
عنوان  به  عمومی  روابط  زیربنایی  و  راهبردی 
یکی از مبانی توسعه سازمانی و نقش بی بدیل 
و سازنده آن در تبیین و انعکاس دیدگاه ها و 
انتظارات حوزه های اجرایی به مخاطبین ضرورت 
دارد کلیه دستگاه ها در راستای تقویت جایگاه 
مقررات  و  قوانین  به  استناد  با  عمومی  روابط 

مرتبط اقدام مقتضی و معمول به عمل آورند.
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 )2009( اینگلهارت  و  نوریس  است.  گرفته 

برودکستینگ2 شدن1  خارج  چون   عواملی 
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2.Broadcasting

 جهان وطن گرايی و اثر ارتباطات 
جهان وطن بر فرهنگ ملی

شالله�معراجی�اسکوئی��
دانشجوي دکتری مديريت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
shalaleh.meraji@srbiau.ac.ir 

چکید�ه
ارتباطات جمعی عميقا از پديده جهانی شدن متأثر شده است. عواملی چون 
خارج شدن برودکستينگ و ارتباطات از راه دور از کنترل دولت، حذف موانع 
حاصل از تجارت حامی توليد داخلی، افزايش دسترسی به رسانه های جمعی، 
نفوذ فناوری های نوآورانه در جوامع و گسترش امپراطوری شرکت های رسانه ای 
چند مليتی، سبب رشد ارتباطات جهان وطن و رويارويی ملت ها با ايده های 
وارداتی خارجی شده است. انديشمندان گوناگون درباره اثرات احتمالی ارتباطات 
جهان وطن، نظريه هايی را مطرح نموده اند که مرور بر آن ها می تواند در درک 
و فهم بهتر اين اثرات و برنامه ريزی برای تعديل يا جهت دهی به آن ها مفيد 

واقع شود.
اين مقاله ابتدا به مروری اجمالی بر قواعد و مفاهيم مهم جهان وطن گرايی 
نظريات  از  اينگلهارت  و  نوريس  تقسيم بندی های  بيان  به  و سپس  پرداخته 
مختلف درباره اثر ارتباطات جهان وطن بر فرهنگ ملی، و نيز مدل پيشنهادی 
ديوار آتش اين دو نويسنده می پردازد. اين نظريات، اثرات بلند مدتی از ارتباطات 
جهان وطن را پيش بينی می نمايند که دامنه ای از جذب تا عدم پذيرش يا 
امتزاج را دربرمی گيرند. به نظر می رسد تحت تأثير رسانه های جهان وطن، 
تغييرات فکری، ايدئولوژيکی و فرهنگی به تدريج، رخ خواهند داد؛ اما سطح 
اين تغييرات و عمق آن ها در افراد و فرهنگ های مختلف متفاوت خواهد بود. با 
اين حال، برخی از ويژگی های فرهنگی و ايدئولوژيکی در افراد و جوامع، حفظ 
شده و در نتيجه، تنوع و تمايز فرهنگی و هويتی همچنان وجود خواهد داشت. 
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فرهنگ ملی


