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مقد مه
اولین کسی که توانست پایه های اساسی روابط 
عمومی را به شکل تقریبا امروزین آن، د ر سال 
بنیان  آمریکا  نیویورک  د ر  میالد ی   )1906(
نهد ، و به همین د لیل تالش وی را باید  ستود  
»آی وی لی« بود  )محمد  بصیریان راد ، 1381(. 

روابط عمومی با وقوع انقالب صنعتی د ر بستر 
و  رشد   اروپا  نوزد هم  قرن  شکوفایی  و  تولید  
روابط  موفق  بسیار  تجربه  کرد .  پید ا  توسعه 
بازرگانی،  تبلیغ،  فروش،  زمینه  د ر  عمومی 
تجارت و بازاریابی کمک های فراوانی به جامعه 
صنعتی د ر حال پیشرفت آن د یار ارزانی د اشت. 
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نقش و جایگاه روابط عمومی سازمانی 
در ایران

د کتر شهناز هاشمی �
دانشیار دانشگاه آزا د اسالمی، دانشک ده علوم
Shahnaz_hashemi@yahoo.comارتباطات و مطالعات رسانه

محمد�سلگی��
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی 

چکید�ه
که  است  نیازی  سازمان  د ر  عمومی  روابط  جایگاه  و  نقش  شد ن  مشخص 
هویت روابط عمومی را بیان می کند . د اشتن هویت مشخص شرط اد امه حیات 
روابط عمومی ها د ر سازمان است. بررسی و مطالعه د ر این پژوهش به روش 
سنتزپژوهی صورت گرفته است. به همین جهت با استفاد ه از د و متغیر »روابط 
عمومی« و »سازمان« د ر مجموع 63 مقاله و پژوهش د ر د وره زمانی 20 سال 
اخیر مورد  بررسی قرار گرفت. از بین آن ها پس از ممیزی با معیارهای پژوهش 
38 مورد  وارد  مرحله تجزیه و تحلیل گرد ید ، سپس موضوعات د ر چهار قسمت 
»نقش و جایگاه روابط عمومی د ر جهان«، »نقش و جایگاه روابط عمومی 
د ر ایران«، »تصمیمات د ولتی د ر فرایند  روابط عمومی سازمانی د ر ایران« و 
ایران« بخش بند ی شد .  »چالش های پیش روی روابط عمومی سازمانی د ر 
یافته های این سنتز نشان می د هد ، با توجه به عقب ماند ن علم روابط عمومی 
ایران از جهان و همچنین کپی کرد ن صرف منابع آن از نمونه های خارجی 
و عد م توجه به فرهنگ بومی و با توجه به نبود  یک سازمان د ولتی یا صنفی 
متولی؛ منجر به آن شد ه است که روابط عمومی سازمانی د ر ایران نه علمی 
باشد  نه کاربرد ی و د ر هر سازمانی به سلیقه مد یریت ارشد  با یک تعریف خاص 
از روابط عمومی مواجه شویم که شاید  هیچ یک از آن ها ارتباطی با روابط 

عمومی علمی ند اشته باشند .
واژگان�کلید�ی

روابط عمومی، سازمان، نقش روابط عمومی، جایگاه روابط عمومی.
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روابط  ارتباط  برقراری  شیوه های  و  تکنیک 
عمومی ها را متحول ساخت و روابط عمومی 
وارد  د یگر حوزه های زند گی همچون فرهنگ 
و هنر و د ر نهایت سیاست شد ، به طوری که 
امروزه اهمیت روابط عمومی ها و نقش و جایگاه 
آن بر هیچ کس پوشید ه نیست )حمید  موالنا، 
1385(. امروزه نقش و جایگاه روابط عمومی 
د ر غرب به د رستی د رک شد ه، به طوری که 
د ر آنجا قبل از تأسیس فوند اسیون اصلی یک 
سازمان، اد اره روابط عمومی آن تأسیس شد ه و 
شروع به فعالیت می کند . به عبارت د یگر اد اره 
روابط عمومی د ر آنجا اولین اد اره ای است که 
د رون سازمان قبل از تأسیس واحد های د یگر 
و  بسترسازی  زمینه سازی،  هد ف  با  سازمان، 
و  کاالها  محصوالت،  برای  سازمانی  فرهنگ 
آیند ه می خواهد   د ر  آن سازمان  خد ماتی که 
تا  می شود   ایجاد   کند ،  عرضه  شهروند ان  به 
با مد یران و  برقراری رابطه بین مرد م  متولی 
کارکنان سازمان و بلعکس باشد . امروزه یکی 
د ر  توفیق  برای  اجرایی  مد یران  معیارهای  از 
رسید ن به اهد اف سازمانی، د اشتن یک مد یر 
توانای روابط عمومی و استراتژی ارتباطی است 
)محمد  بصیریان راد ، 1381(. با این وجود  یک 
تحقیق برجسته و عالی روی روابط عمومی د ر 
سازمان ها به این نتیجه رسید  که اگرچه مد یران 
رد ه باال با قد رت اجرایی و سایر رهبران سطح 
باالی سازمان های بزرگ بر این اعتقاد  هستند ، 
که روابط عمومی برای سازمان ها بسیار مهم 
است، اما این بد ان معنا نیست که آن ها حاضر 
باشند  روابط عمومی را د ر تصمیم گیری های 
رد ه باالی سازمان های خود شان د خالت بد هند . 
برای  باال  رد ه  مد یران  د ید گاه  از  ارتباطات 
سازمان ها  استراتژیک  امور  د ر  تصمیم گیری 
بین  هنوز  اما  است  حیاتی  اجرایی  قد رت  با 
ارتباطات و نقش روابط عمومی خال وجود  د ارد  
اولین  ایران  د ر  پلومن، 1385(.  د ی،  )کنت، 
واحد  روابط عمومی د ر سال )1330( هجری 
حمید   پرفسور  سعید   فقید   توسط  شمسی 
نطقی که امروزه د ر ایران از وی به عنوان پد ر 

نفت  شرکت  د ر  می شود ،  یاد   عمومی  روابط 
به  پا  صورت  این  به  و  شد   پایه گذاری  ایران 
عرصه حیات اجتماعی د ر ایران گذاشت )مجید  
محمد پور، 1381(. با وجود  گذشت 7 د هه از 
عمر روابط عمومی د ر ایران به اند ازه یک د هه 
از سال های آغازین تأسیس روابط عمومی د ر 
غرب باعث رشد  و تعالی این هنر د ر جامعه 
ایران نبود ه است، عالوه بر آن به علت د ولتی 
بود ن روابط عمومی ها د ر ایران و رشد  نمو آن 
د ر د امن منابع د ولتی، و نه برحسب نیازهای 
د ر  چند انی  توفیق  عرصه  این  جامعه  واقعی 
پاسخگویی به نیازهای عظیم مخاطبان و اقناع 
افکار عمومی د ر سازمان ها ند انسته است، به 
نحوی که روابط عمومی ها لزومی د ر اقناع افکار 
عمومی احساس نمی کنند ، و بله قربان  گوی 
صرف مد یران ارشد  سازمان به شمار می روند . 
بایستی اذهان د اشت که متأسفانه این مسئله و 
سیاست زد گی بیش از حد  همه امور د ر ایران، 
به  روابط عمومی  رکود   اصلی  عوامل  از  یکی 

شمار می رود  )حمید  موالنا(.
حال سؤال اصلی این پژوهش، این است که د ر 
نهایت چه نقش و جایگاهی برای روابط عمومی 

سازمانی د ر ایران متصور است؟
مبانی نظری

یکی از علل وجود  ابهام د ر مورد  نقش و وظایف 
روابط عمومی د ر سازمان ها وجود  د ید گاه ها و 
نظریه های علمی متفاوت د ر این حوزه است. 
به طور کلی هر رشته علمی زمانی از استحکام 
می شود ،  برخورد ار  نسبی  پذیرش  و  علمی 
علمی که  نظریه های2  و  پیش فرض ها1  با  که 
مورد   علمی  پژوهش  روش های  چارچوب  د ر 
باشد . الزم  قرار گرفته اند ، شکل گرفته  تأیید  
به ذکر است که تقریبا همه رشته های علوم 
اجتماعی و انسانی، حتی رشته هایی که سال ها 
د کترا  و  ارشد   کارشناسی  سطوح  د ر  است 
د چار  می شوند   د نبال  معتبر  د انشگاه های  د ر 
متفاوت  نظریه های  و  پیش فرض ها  مشکالت 

1  Paradgymes

2  Teories
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ضعف  حوزه ها  بعضی  د ر  البته  که  هستند ، 
نظریه علمی بیشتر است. یکی از این حوزه ها، 
پیش فرض ها و نظریه های علمی مرتبط با روابط 
عمومی است. نگاهی به متونی که نظریه ها را 
د ر روابط عمومی مطرح ساخته اند  به خوبی این 
مشکل را مشخص مي نماید . د ر کتابی تحت 
زبان  به  که  عمومی  روابط  نظریه های  عنوان 
فارسی ترجمه شد ه است، مشکالت نظریه های 
روابط عمومی را به روشنی مطرح ساخته است. 
به طور نمونه ضمن اشاره به نقش نظریه د ر 
به  را  ویژه ای  پیش فرض های  عمومی،  روابط 
عنوان چارچوبی برای نظریه های روابط عمومی، 
ارائه نمود ه است. از جمله مشکالت ابهام آمیز 
چهار نظریه اصلی علوم اجتماعی است که بر 
مبنای هر یک از نظریه های مزبور نقش ویژه ای 
از  نمود .  مطرح  می توان  عمومی  روابط  برای 
جمله نظریه هایی که نقش و وظایف عمومی 
اقناع د ر مقابل  ابهام می کند ، نظریه  را د چار 
نظریه د وسویه همسنگ است، که د ر نظریه 
مورد   سازمان  ذي نفعان  کرد ن  قانع  اقناع، 
همسنگ،  د وسویه  نظریه  د ر  و  است  تأکید  
قائل شد ن موضعی همسنگ برای ذي نفعان 
اگر  که  می شود   مالحظه  سازمان  مقابل  د ر 
نظریه د وسویه همسنگ به عنوان فلسفه روابط 
عمومی پذیرفته شود  بعد  اخالقی و مسئولیت 
اجتماعی روابط عمومی بیشتر خواهد  بود ، تا 
زمانی که نظریه اقناع به عنوان وظیفه روابط 
عمومی انتخاب شود. مسلما چون نظریه های 
روابط عمومی، مانند  بسیاری از نظریه های علوم 
اجتماعی قطعیت ند ارند  و می تواند  بر مبنای 
پیش فرض های متفاوت مورد  سؤال واقع شوند . 
عمومی  روابط  وظایف  نقش  د ر  ابهام  وجود  
چند ان د ور از انتظار نیست و تبعا جا د ارد  این 
حوزه علمی بیشتر مورد  پژوهش های عمیق 
نظری  مشکالت  بوتان(  )هزلتون   شود   واقع 
د ر مورد  وظایف روابط عمومی عالوه بر ایجاد  
ابهام د ر این حوزه تعامل و تد اخل وظایف با 
حوزه های د یگر سازمان ها را باعث می شود ، به 
ویژه د و وظیفه خاص بازاریابی و روابط کار، که 

اولی د ر حوزه روابط تجاری سازمان ها و د ومی 
د ر حوزه مد یریت منابع انسانی قرار د ارند . از 
آنجا که نظریه مجزایی که به تنهایی مسائل 
روابط عمومی را بیان کند ، کمتر یافت می شود ، 
 9 از  یکی  به  می شود   سعی  نگاشته  این  د ر 
روابط عمومی د ر حوزه های  با  مرتبط  نظریه 
مختلف بپرد ازیم که آن نیز خود  د ر سه د سته 
تقسیم می شود . تالش می شود  از بین 9 نظریه 
مرتبط با روابط عمومی د ر حوزه های مختلف 
نظریه عمومی نظام ها مورد  بررسی قرار گیرد  
بیان  عمومی  روابط  د ر  آن  کاربرد   سپس  و 
گرد د . این نظریه ها، د ر سه د سته نظریه های 
مربوط به روابط، نظریه های شناختی و رفتاری 
اجتماعی  ارتباطات  د ر  موجود   نظریه های  و 
به  مختصرا  ذیل،  د ر  که  شد ه اند   مقوله بند ی 

نظریه عمومی نظام ها پرد اخته می شود :
نظریه نظام ها، به ویژه از آن جهت د ر روابط 
عمومی سود مند  است که به نحوه اند یشید ن ما 
د رباره روابط کمک می کند  و مسائلی را د رباره 
»فون  که  گونه  آن  می د ارد .  بیان  و کل  اجزا 
برتاالنفی1« می گوید ، اند یشه اصلی این نظریه 
آن است که کل، چیزی بیش از مجموع اجزای 
خود  است. یعنی، این نظریه مربوط است به 
»کل هایی که از اجزای به هم وابسته تشکیل 
شد ه اند ، رابطه بین اجزا و روابطی که بین کل ها 
و محیط های آن ها برقرار است« )سون ویند ال 
و د یگران، 1376(. بسیاری از تعاریف موجود  
د رباره روابط عمومی، نشأت گرفته از اند یشه 
نظریه نظام ها است؛ برای نمونه، د ر تعریفی که 
»هارلو« از روابط عمومی ارائه می د هد ، استناد  
به نظریه نظام ها را می توان مشاهد ه کرد : روابط 
مد یریت  مشخص  وظایف  از  یکی  عمومی، 
است، که موجب می شود  تا ارتباط، د ریافت، 
و  سازمان  میان  د وجانبه  و همکاری  پذیرش 
مرد می که با آن سر و کار د ارند ، برقرار شود . 
مسائل  و  مشکالت  مد یریت  عمومی،  روابط 
می کند   مد یریت کمک  به  و  د ربرمی گیرد   را 

1	 Ludwig	von	Bertalanffy
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تا از افکار عمومی آگاه شود  و پاسخگوی آن 
مد یریت  به  همچنین  عمومی  روابط  باشد . 
کمک می کند  تا از تغییرات د ور نماند ، آن ها 
را به کار گیرد  و به عنوان نظامی هشد ارد هند ه، 
همچنین  کند ؛  پیش بینی  را  آیند ه  روند های 
تعریف »النگ و هارلتون1« نیز تعریفی است 
که کامال از نظریه نظام ها تأثیر پذیرفته است 
ارتباطی  کارکرد   عمومی،  »روابط  )همان(. 
با  آن، سازمان ها  از طریق  که  است  مد یریت 
محیط سازگار می شوند ، آن را اصالح می کنند ، 
تغییر می د هند  یا آن را حفظ می کنند  تا به 
اهد اف سازمانی د ست یابند ، بین سازمان و هر 
یک از مخاطبان و محیط، نوعی ارتباط وجود  
د اد ن  سامان  عمومی،  روابط  وظیفه  که  د ارد  
اد اره کرد ن  ارتباط و به عبارت د یگر،  به این 
محد ود یت هایی  و  فشارها  محیط،  است.  آن 
نمونه،  برای  وارد  کند .  بر سازمان  را می تواند  
مشتریان می توانند  از خرید  اجناس خود د اری 
به د اد ن  را  کنند . د اد گاه ها می توانند  سازمان 
خد مات  و  کاالها  از  که  کسانی  به  خسارت 
زیان د ید ه اند  واد ار کنند . بانک ها می توانند  از 
د اد ن سرمایه و وام به سازمان خود د اری کنند  
روابط  د ر  که  است  نمونه هایی  این ها  همه  و 
د ارد   وجود   آن  اطراف  محیط  و  سازمان  بین 
آن  عمومی  روابط  د ست اند رکاران  وظیفه  و 
است که بین سازمان و محیط اطرافش، توازن 
برقرار سازند . آنان می باید  از مسائل موجود  د ر 
محیط آگاه باشند  و سازمان را د ر پاسخ د اد ن 
به آن مسائل و مشکالت، یاری د هند . بنابراین، 
نظریه  د ر  موجود   مفاهیم  از  بهره گیری  با 
نظام ها همچون سازمان ها و محیط، می توان 
نظریاتی را د رباره »روابط« ارائه د اد  که د ر حل 
مشکالت و پیش بینی رفتارهای سازمانی مؤثر 
باشند ، برای نمونه این نظر که »هر چه محیط 
آشفته تر و پرآشوب تر باشد ، روابط عمومی باید  
انعطاف پذیری بیشتری د اشته باشد « از نظریه 
نظام ها بهره گرفته است. »جی کرونیک« بر 

1	 Ludwig	von	Bertalanffy

اساس الگوهای روابط عمومی معتقد  است که 
سازمان های اثربخش از طریق روابط عمومی 
می کوشند  اطالعاتی از د رون مرزهای خود  و 
همچنین از محیط های خارجی وابسته د رباره 
عملکرد  خویش گرد  آورد ند  تا معلوم شود  چه 
یابد   توسعه  است  سازمان الزم  از  جنبه هایی 
به د ست آید . اعضا  تا سازگاری موفقیت آمیز 
منبع مهمی از اطالعات د ر سازمان ها هستند ، 
مخصوصا اعضایی که با گروه مخاطب تماس 

د ارند  )حسین افخمی، 1381(.
روش شناسی

روش به کار رفته د ر این پژوهش، سنتزپژوهی 
است که عملیاتی کرد ن این اصل است که علم، 
قابلیت تجمیع یا تراکم  نظام مند  د انش هاي 
تولید  شد ه پیشین را د ارد  )چالمرز، هِجز و کوپر، 
2002(. و د ر پی پاسخ به این سؤال است که 
نتیجه واحد  همه یافته هاي پژوهشی گذشته 
پژوهش ها  گرفتن  نظر  د ر  که  چرا  چیست؟ 
به صورت منفرد ، نه تنها گاهی اوقات تکلیف 
کنشگر را د ر قبال سؤالی تعیین نمی کند  بلکه 
یافته هاي گاهی ضد  و نقیض، سبب گمراهی 
سنتزپژوهی   .)2000 )پرینگ،  می گرد د   او 
آنچه  به  است  شد ن  نزد یک  راه هاي  از  یکی 
کنشگران از پژوهش تربیتی انتظار د ارند ، زیرا 
است  پژوهش هایی  یافته هاي  تلفیق  پی  د ر 
که به د نبال پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی 
طور  به   )1984( پیلمر  و  الیت  مشترک اند . 
چرخش  علل  به  خویش  کتاب  د ر  مبسوط 
پژوهشگران به سمت انجام د اد ن پژوهش هاي 
مروري نظام مند  پرد اخته اند  و معتقد  هستند  از 
د هه هشتاد  میالد ي به بعد  حوزه پژوهش هاي 
مروري نظام مند ، آرام آرام تبد یل به حوزه هاي 
انواع  تخصصی شد ه است. سنتزپژوهی د اراي 
گوناگون است که با توجه به هد ف و رویکرد هاي 
به کار گرفته شد ه د ر پژوهش هاي مورد  تلفیق، 
از میان آن ها د ست به انتخاب زد ه می شود . به 
طور کلی می توان سنتزپژوهی را د ر د و د سته 
د اد .  قرار  )واژگانی(  کیفی  و  )عد د ي(  کمی 
آن هایی را که د ر د سته کمی قرار د ارند  بیشتر 

17
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با مفهوم فراتحلیل می شناسیم )گالس، 1976(. 
هم اکنون فراتحلیل جایگاه خویش را به مثابه 
یک روش تحقیق مستقل و پیشرفته پید ا کرد ه 
است، به طوري که مراکز پژوهشی ویژه اي با 
هد ف تلفیق و فراتحلیل د اد ه هاي پژوهش هاي 
پرینگ،  و  )تامس  است  شد ه  ایجاد   پراکند ه 
2004(. د ر حوزه پژوهش هاي کیفی نیز، توسعه 
حوزه نظري و روش شناسانه منجر به روش هاي 
و  فراروایت  همچون  سنتزپژوهی  از  نوینی 
فرامرد م نگاري، سنتز مضمونی، سنتز متنی و 

سنتز تفسیري- انتقاد ي شد ه است )بارنت، پیج 
و تامس، 2009( آنچه د ر پژوهش حاضر مد  
نظر است، ارائه نمونه اي از سنتز پژوهی نظام مند  
یافته هاي پژوهش هاي 20 سال اخیر د ر حوزه 
روابط عمومی و نقش و جایگاه آن د ر سازمان 
به روش کیفی است، تا بد ین روش سؤاالت این 
پژوهش د رباره چرایی و ضرورت نقش روابط 
عمومی ها د ر سازمان از منظرهاي متفاوت پاسخ 
د اد ه شود . انجام د اد ن یک پژوهش که حاصل 
سنتز یافته هاي د یگر پژوهش ها باشد ، د اراي سه 

توضیحاتشرح انجام بخشعنوان

مرحله اول:
تعیین محد ود ه زمانی و 

جغرافیایی پژوهش
مشخص کرد ن 

پژوهش هایی که مقرر 
است از یافته های آن ها 

استفاد ه شود .

الف(
تعیین پارامترهای جستجو مانند : 

تاریخ نشر و نوع پژوهش

تاریخ: محد ود ه زمانی از سال 1376 تا 1396 
نوع: مقاالت منتشر شد ه د ر مجالت معتبر علمی و 

پژوهشی
گستره جغرافیایی: سراسر جهان بد ون محد ود یت

ب(
تعیین معیارهای انتخاب اطالعات 

جمع آوری شد ه از مرحله قبل
مرتبط بود ن با سؤاالت پژوهش- کیفیت پژوهش از منظر 

اعتبار منبع انتشار- میزان اعتبار پژوهشگر

ج( 
تعیین راهبرد  جستجوی پژوهش 
تعیین پایگاه های منبع به جهت 

جستجو

مشخص کرد ن کلید  واژه های مرتبط به روابط عمومی د ر 
سازمان با توجه به نقش و جایگاه آن.

استفاد ه از پایگاه های: نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، 
شارا.

د ر جستجوی ابتد ایی با استفاد ه از کلید  واژه روابط عمومی، سازمان، نقش و جایگاه روابط عمومی تعد اد  63 مقاله و 
پژوهش یافت شد .

مرحله د وم:
بررسی نظام مند  

الف(
غربالگری

چکید ه و یافته های پژوهش مورد  مطالعه قرار گرفت و 
بر اساس معیارهای ذکر شد ه، کیفیت و مرتبط بود ن با 

موضوع پژوهش حاضر 41 مورد  انتخاب شد .

ب(پژوهش های منتخب
تجزیه و تحلیل

پژوهش های انتخاب شد ه مورد  تجزیه قرار گرفت و 
قسمت های مختلف آن ها د ر خانه های جد ول آنالیز قرار 
گرفت که شامل چکید ه، مقد مه، مبانی نظری، روش 

تحقیق، تحلیل، یافته ها و نتایج بود .

مرحله سوم:
سنتز: ایجاد  یک چیز 

جد ید  از ترکیب عناصر 
به د ست آمد ه است.

سنتزپژوهی تجمیعی که د ر مقابل 
سنتز پژوهشی ترکیبی است. د ر 

اولی یافته هاي پژوهش هاي انتخاب 
شد ه با هم جمع می شوند  مانند  آنچه 

بیشتر د ر فراتحلیل پژوهش هاي 
کمی شاهد  آن هستیم. د ر د ومی 
یافته هاي د یگران خود  مبد ل به 

د اد ه هایی می شوند  که با د اد ه هاي 
د یگر ترکیب و سپس با هویتی 

جد ید  بازآفرینی می شوند .

قسمت یافته ها، نتایج و پیشنهاد های پژوهش های انتخاب 
شد ه با هم ترکیب شد ند ، سپس مطالعه مجد د ی بر 
روی متن ها صورت گرفت و مقایسه الزم انجام شد . 

د سته بند ی های مشخص به جهت پاسخگویی به سؤاالت 
پژوهش انجام گرفت.

جد ول شماره 1. مراحل انجام سنتزپژوهی
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نقش و جایگاه روابط عمومی د ر جهان و ایران
یافتهسالعنوانمؤلفرد یف

محمد  نجف 1
زاد ه تربتی

روابط عمومی و 
1380نارسایی های آن

د ر کشور ما اگر چه سابقه روابط عمومی به حد ود  5 د هه می رسد ، 
اما هنوز با حد اقل های جهانی، فاصله بسیار د ارد . هنگام پید ایش 
روابط عمومی د ر کشور ما، این نهاد  چیزی جز یک تقلید  د ور از 
برنامه ریزی برای نقش یک بلند گوی تبلیغاتی نبود ، امروز نیز د ر 

بسیاری از سازمان ها روابط عمومی چیزی جز یک عضو تشریفاتی 
و ابزار توجیه عملکرد  مد یریت سازمان نیست.

2
نگاهی کاربرد ی 
به وضعیت روابط 
عمومی د ر ایران 

و جهان
1386

امروزه د ر آستانه ورود  به قرن ارتباطات و تحقق د هکد ه جهانی 
مارشال مک لوهان توجه به اعتالی روابط عمومی ها برای جامعه 
ایران نه تنها یک نیاز حیاتی زند گی اجتماعی بلکه از ضروریات 
حکومت نیز به شمار می رود . بقا و د وام هر حکومت بستگی به 
میزان حاکمیت آن بر قلب ها د ارد  و ابزار حکومت بر قلب مرد م 

روابط عمومی است.

3
علی اکبر 

فرهنگی، علی 
رضا ایرانی، 
سپید ه ایرانی

بررسی تطبیقی 
میزان اهمیت 
روابط عمومی 

برای شرکت های 
لوازم خانگی 

خارجی د ر ایران

1391

شرکت هاي لوازم خانگي خارجي براي د ستیابي به موفقیت هاي 
آتي د ر بازارهاي ایران بایـد  از طریـق مبـاد ي قانوني و سیاسي، 

مشکالت مربوط به فروش محصوالت خود  را برطرف کنند . 
سـپس بـا مطالعـه فرهنگ و ساختار اجتماعي جامعه ایراني و 
شناخت کافي از خواسته هاي مشـتریان، برنامـه ریـزي د قیقي 
براي اهمیت د هي بیشتر به روابط عمومي به عنوان یک عنصر 

کارآمد  و کم هزینه د ر فروش انجام د هند .

خسرو 4
سلجوقی

مشکالت 
تشکیالتی و 

ساختار سازمانی 
روابط عمومی 
سازمان های 

د ولتی

1381
مشکالت تشکیالتی و بود جه ای روابط عمومی ها د ر نظرسنجی 

انجام شد ه از مسئوالن روابط عمومی سازمان مد یریت و 
برنامه ریزی استان ها باالترین رقم یعنی 75 د رصد  را به خود  

اختصاص د اد ه است.

5
مسعود  

تاجیانی، آرزو 
خسروانی  

نقش حیاتی روابط 
1391عمومی د ر سازمان

کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افراد ی که با آن سر و کار 
د ارند ، عامل اساسی د ر تحقق اهد اف سازمان و ارتقای جایگاه آن 
است. بر این اساس، سازمان را مرزهایش تعریف نمی کنند ، بلکه 
سازمان توسط شبکه ذی نفعان و مخاطبانش تعریف می شود . 

سرمایه اجتماعی، کلید  موفقیت روابط عمومی و یک سازمان د ر 
این پیوند  د وسویه بین مخاطبان و سازمان ها است. تالش برای 

شکل د هی به مجموعه ای هماهنگ که بتواند  سازمان را به اهد اف 
خود  برساند  از وظایف عمد ه روابط عمومی است.

6
مهد ی 

محسنیان 
راد ، اسماعیل 

قد یمی

آسیب شناسی 
روابط عمومی د ر 

ایران
1388

سرانجام این که تصویر مفهومی به د ست آمد ه از این مورد  کاوی، 
د ربرد ارند ه ساختار و کارکرد  معیوب و آسیب زد ه از روابط عمومی 

است، که بن مایه هایی نیرومند  از تبلیغ گرایی و وانمایی های 
فریبکارانه د ارد . روابط عمومی ها، تابع الگوی اطالع رسانی 

تبلیغاتی و محروم از پژوهش و افکارسنجی اند .

فرحناز 7
فرید ونی

بررسی جایگاه 
روابط عمومی د ر 
ساختار سازمانی

1383

آنچه که باید  د ر نظر د اشت این که مساعد ت د ر اصالح ساختار 
روابط عمومی یک وظیفه همگانی است و تنها به یک حوزه 

مرتبط نیست. روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی میان مرد م و 
مسئوالن باید  اول اهد اف سیاست ها و برنامه های د ستگاه متبوع 
و استراتژی ها، اهد اف و سیاست های د ولت بشناسد  و بعد  مرد م 
را نسبت به برنامه ها و عملکرد  د ستگاه متبوع آگاه سازد  و د ر 

نهایت د ید گاه و نظرات مرد می و صاحب نظزان را به اطالع مد یران 
اجرایی برسانند .

د سته بند ی مقاالت و پژوهش های مورد  استفاد ه
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بهزاد  پرویزی8
روابط عمومی 

فرایند های اساسی 
د ر نظام اد اری

1386

باگذشت نیم قرن از پایه گذاری علمی روابط عمومی د ر ایران، 
ماهیت این حرفه د چار د گرگونی های اساسی شد ه است. د ر 
این د وره، جهت گیری اصلی مأموریت روابط عمومی د ر ایران 
از تشریفات به تبلیغات و سپس به مرحله ارتباطات تغییر 

کرد ه است. این د ر حالی است که پیشگامان روابط عمومی د ر 
عرصه های جهانی نیز، کارکرد  این حرفه را د ر ایفای فعالیت های 

تخصصی ارتباطی می د انند .

د اریوش 9
سعید ی

نقش نظام سیاسی 
د ر توسعه و تحول 
روابط عمومی د ر 

ایران

توجه به شایسته ساالری د ر انتخاب مد یران روابط عمومی، 
کارآمد  نمود ن روابط عمومی، پاسخگویی صریح به افکار عمومی 
و جلب اعتماد  و رضایت عامه، برقراری ارتباط تنگاتنگ د وسویه 
و توأم با احترام و اطمینان با رسانه های گروهی، توجه به نقد  و 
توسعه فرهنگ نقاد ی منطبق بر منطق، پرهیز از هرگونه اغراق، 
گزافه گویی و تبلیغات کاذب، حمایت جد ی و قانونی از ایجاد  و 

توسعه تشکل ها و انجمن های مد افع روابط عمومی از راه حل های 
پیشنهاد ی برای توسعه و تحول نهاد  روابط عمومی کشور است.

اصحاب حبیب 10
زاد ه ملکی

عوامل مؤثر بر 
کارآیی روابط 

عمومی ها 
)بررسی تطبیقی 

د ید گاه  های 
مد یران اجرایی و 

مد یران روابط
عمومی(

1383

به اعتقاد  مد یران اجرایی و روابط عمومی، ارسال انتقاد  رسانه ها 
از سازمان به مسئوالن، ارسال جوابیه به رسانه ها بر اساس 

موازین قانونی و اخالقی، انعکاس نتایج افکارسنجی، خالقیت و 
نوآوری، تسهیل ارتباطات د رون و برون سازمانی، ایجاد  حسن 

تفاهم و اعتماد  متقابل با رسانه ها، تشکیل بانک اطالعاتی، گفت 
و گوی سازمان و ایجاد  ارتباط د وسویه بین سازمان و محیط، 

انتشار نشریه آموزشی و خبری، فرهنگ سازی، انعکاس نواقص و 
کاستی ها، نفوذ د ر افکار عمومی و هد ایت آن ها، از جمله عوامل 
مؤثری هستند  که می تواند  بر کارایی روابط عمومی سازمان ها 

مؤثر باشند .

محمد  نیک 11
عهد 

لزوم ایجاد  
روابط عمومی 
د ر شرکت های 

تعاونی
1381

شرکت های اقتصاد ی بزرگ د نیا اگر د ر کارشان موفق هستند ، 
به این د لیل است که اد ارات و واحد های روابط عمومی آن ها 
توانسته زمینه مشارکت، روحیه جمع گرایی، همچنین تحمل 
عقاید  د یگران را ترویج و به آن عمل کنند . مد یران شرکت های 
تعاونی کشور باید  اقد ام به تشکیل روابط عمومی منسجم و قوی 

د ر مجموعه خود  نمایند .

سید  رسول آقا 12
د اوود 

روابط عمومی و 
تکریم ارباب رجوع 

د ر سازمان
1382

د ید گاهی که د ر حال حاضر کم کم جای خود  را د ر مسائل روابط 
عمومی باز می کند . این د ید گاه است که ارباب رجوع پاد شاه است. 
آماد گی کارکنان برای پاسخگویی، مقد مات توسعه پاید ار را فراهم 
می سازد . همزمان با اعالم استاند ارد های کیفی و کمی خد مات، 
نتایج عملکرد  سازمانی باید  منتشر شود  و به اطالع عموم برسد .

13
ترجمه

پروین قوی 
د ل

نقش روابط 
عمومی د ر 

ایجاد  تفاهم بین 
مد یریت جد ید  و 
کارکنان سازمان

1384

د ر هر سه تحقیق وجود  رابطه معنی د ار بین میزان موافقت 
کارکنان با د ستور کار سازمان و ارزیابی آنان از میزان اثربخشی 
ارتباط مد یریت به اثبات رسید  واز سوی د یگر مشخص شد  که 
بین ارزیابی یاد  شد ه و موافقت کارکنان سازمان با اهد اف مد یر 
نیز رابطه وجود  د ارد . نتایج تأکید  د ارد  که گاهی شفاف بود ن 

ارتباطات، اختالف عقاید  را تشد ید  می کند  و نیز هر چقد ر ارتباط 
عمیق باشد ، نمی تواند  باورها و ارزش های مورد  نظر افراد  را تغییر 

د هد .

ایرج سلطانی14
نقش روابط 

عمومی د ر راهبری 
استراتژیک تغییر و 

تحول سازمانی
1384

تغییرات د ر سازمان بایستی نهاد ی شوند  تا بتوان از مواهب د ر 
کسب سود آوری استفاد ه نمود . د ر این راستا د ر نقش روابط 

عمومی سازمان ها تحول ایجاد  شد ه به طوری که روابط عمومی 
بایستی جریان اطالعات و ارتباطات را د ر تغییرات سازمانی 
راهبری و آن را بین سطوح مختلف سازمان نهاد ی نماید .
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ایرج سلطانی15
نقش روابط 
عمومی د ر 

سازمان های برتر
1382

مجموعه فعالیت های روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی د رون 
و برون سازمان، از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. با توجه به 

تغییر و چرخش د ر نقش و رسالت سازمان ها، د ر نقش و رسالت 
روابط عمومی سازمان ها نیز چرخشی تازه پد ید  آمد ه و عالوه بر 
برنامه های سنتی و عاد ی نظیر تبلیغات و تشریفات، نقش های 

جد ید ی از سوی محیط پیرامون سازمان الزاما برای روابط عمومی 
سازمان تعیین شد ه است.

16
امیر مسعود  

امیر مظاهری، 
فرید ه روزبهانی

نقش روابط 
عمومی سازمان ها 
د ر تقویت سرمایه 

اجتماعی بین 
کارکنان )مطالعه 
مورد ی سازمان 

تحقیقات، 
آموزش و ترویج 

کشاورزی(

1389

روابط عمومی چنان
چه به نوبه خود  بتواند  تمهید ات الزم جهت ایجاد  ارتباط واقعی 
برای انتقال بازخورد  پیام ها را مهیا کند ، مخاطبان اعتماد  الزم را 
نسبت به سازمان و روابط عمومی د ر انتقال مستقیم د ید گاه های 
خود  به سطوح عالی مد یریت سازمان و رفع موانع موجود  د ر این 

زمینه نظیر سلسله مراتب سازمانی به د ست می آورند .

اسماعیل 17
قد یمی

نقش و اهمیت 
روابط عمومی د ر 
تغییر و تحول 

سازمانی
1384

تحول و تغییر الزاما باید  به سمت چشم اند ازها و انگاره های نو و 
انسانی تر د ر نظر گرفته شود  و هیچ کشور و سازمانی نمی توان  
برخالف جریان عمومی تغییر حرکت کند . تشخیص د رست 
مسئله، عوامل ایجاد کنند ه و مؤثر بر آن، راه حل ها، از د یگر 
امتیازاتی است که روابط عمومی می تواند  به عنوان مرکزیت 

ارتباطی- اطالعاتی از آن برخورد ار باشد .

ناصر میر 18
سپاسی

رسالت و نقش 
راهبرد ی روابط 

عمومی
1388

سه حوزه ستاد ی سازمانی: روابط عمومی، روابط تجاری و روابط 
کار، همپوشانی و بعضا برخورد  وظایف د ارند  که عمال باعث اخالل 
د ر وظایف هر سه وظیفه به ویژه وظیفه روابط عمومی می شود  
و عمال روابط عمومی صرفا د ر خد مت بازاریابی قرار می گیرد . که 
چنین رویکرد ی باعث کم اهمیت شد ن نقش راهبرد ی روابط 

عمومی د ر سازمان ها می گرد د .

تصمیمات د ولتی د ر فرایند  روابط عمومی سازمانی د ر ایران

محمد  19
خجسته نیا

بررسی نمود ارهای 
سازمان روابط 

عمومی )مطالعه 
نمود ارهای سازمانی 
روابط عمومی های
 22 وزارتخانه و 
سازمان و توزیع 
نیروهای انسانی(

1377

بانگاهی به مجموعه جد ول نیروی انسانی د ر اد اره های کل روابط 
عمومی، مشخص می شود  که میزان جذب نیروهای فارغ التحصیل 

رشته علوم ارتباطات و رشته های وابسته د ر روابط عمومی ها 
مناسب نیست، اد ارات کل روابط عمومی نیز به این باور واعتقاد  
جد ی نرسید ه اند  که نیروهای فارغ التحصیل این رشته از توانایی 

بیشتری د ر ارتقا و بهبود  فعالیت روابط عمومی ها د ارند .

حسن 20
خسروی

نگاهی به نقش 
استراتژیک روابط 

عمومی ها د ر توسعه 
سازمانی و اجتماعی

1382

روابط عمومی ها به د لیل جایگاه استراتژیک زیربنایی خود  می توانند  
سازمان های ذی ربط را د ر همگامی با پیشرفت ها و تحوالت جهانی 
یاری د هند . د ر واقع یکی از مبانی توسعه سازمانی، روابط عمومی 
است؛ به د لیل آن که روابط عمومی، پایگاه اطالعاتی و ارتباطی 

سازمان است.

مهد ی باقریان21
نیک و بد  مد یریت 
کالن روابط عمومی 

د ر ایران
1376

نخستین تحول عمد ه د ر حوزه روابط عمومی کشور د ر برگزاری 
اولین سمینار مسئوالن روابط عمومی های مرکز به مد ت سه روز 
از چهارم تا ششم اسفند  ماه 1363 که با تالش د بیرخانه شورای 
فرهنگی تبلیغات د ولت و همکاری و شرکت 126 نفر از مسئوالن 
و کارشناسان روابط عمومی های وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های 

انقالبی برگزار شد .
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محمد  امین22
چرا روابط 

عمومی ها از 
جایگاه واقعی خود  
برخورد ار نیستند ؟

1386
روابط عمومی نظرات مخاطبان سازمان را مرتب د ریافت می کند  و 
به همین د لیل ضعف و قوت های سازمان را به خوبی می د اند . یعنی 
به خوبی ضعف های اخالقی، مد یریتی، فرهنگی، حقوقی و مقرراتی 

را می شناسد ، خروجی هر حوزه را می بیند .

انجمن روابط 23
عمومی ایران

روابط عمومی 
د ولتی، از نظر تا 

عمل
1388

پس از ابالغ آئین نامه جامع روابط عمومی ها د ر سال گذشته با 
پیگیری و تالش د بیرخانه شورای اطالع رسانی د ولت برای ارتقای 
جایگاه روابط عمومی ها د ر وزارتخانه ها، سازمان ها و استاند اری ها 
توافقات خوبی با معاونت توسعه مد یریت و سرمایه انسانی رئیس 

جمهور حاصل شد ه است.

محمد  مهرتک24

سند  چشم اند از 
توسعه بیست ساله 

کشور و جایگاه 
روابط عمومی 
سازمان ها د ر 

د ستیابی به اهد اف 
آن

1387

شناسایی شکاف های عملکرد  قد م مهمی د ر کاهش کمیت و 
کیفیت شکاف به وجود  آمد ه بین الزامات سند  چشم اند از و عملکرد  
واقعی سازمان است. ارتباطات روابط عمومی ابزار مهمی است که 
مد یران برای گرد آوری اطالعات از افراد  سازمان و د یگر مخاطبان 
ذی ربط، مورد  استفاد ه قرار می د هند  تا شکاف عملکرد  را تشخیص 

د اد ه و هر چه سریع تر جهت رفع آن اقد ام شود .

مهد ی 25
قمصریان

روابط عمومی 
1395د ر اغما

آغاز تحول جد ی د ر جایگاه روابط عمومی ها پس از سال ها 
مهجوری د ر د ولت نهم با ابالغ مصوبه هیئت وزیران )27 تیر 

1384( د ر خصوص آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارهای 
روابط عمومی های د ستگاه های اجرایی کلید  خورد . این عطف 
مبارکی بود  که با مصوبه د یگری که )26 فرورد ین( 3 سال بعد  
ابالغ شد  انرژی مضاعفی د ر کالبد  روابط عمومی ها ایجاد  کرد .

چالش های پیش روی روابط عمومی سازمانی د ر ایران

26
ذبیح اهلل 

تجری غریب 
آباد ی

روابط عمومی، 
1387چالش ها و راه حل ها

یکی از مشکالت اساسی روابط عمومی د ر ایران روزمرگی و 
د رگیری با کارهای عاد ی و جاری است؛ این امر باعث می شود  
روابط عمومی از برنامه ریزی کالن و استراتژیک غافل شود ، زیرا 
تنها د ر سایه برنامه ریزی صحیح است که روابط عمومی می تواند  

وظایف خود  را به نحو احسن انجام د هد .

ابراهیم حبیبی27
جایگاه روابط 

عمومی صف یا 
ستاد 

1386

با توجه به این که مرد م صاحب قوه تشخیص و تمیز هستند  و 
قضاوت افکار عمومی نیز برای سازمان اهمیت د ارد ، روابط عمومی 

باید  با اطالع رسانی صحیح و شفاف، افکار عمومی را آگاه کند  
و مجموعه خد ماتی را که سازمان انجام می د هد  به اطالع مرد م 

برساند .

پرویز د رگی28
نقش روابط عمومی 

د ر خوشنامی 
سازمان

1386

روابط عمومی، علم و هنر به د ست آورد ن اعتماد  افراد  ذی نفع 
د ر یک سازمان و استفاد ه بهینه از آن است. هد ف اصلی روابط 
عمومی، ساختن نام تجاری است. اگر نتوانید  یک نام تجاری 

قد رتمند  بسازید ، همه کارکرد های د یگر، هر قد ر هم که خوب ایفا 
شود  به موفقیت یک شرکت کمک نخواهد  کرد .

حسین متفکر29
وضعیت شناسی 
راهبرد ی روابط 

عمومی د ر 
سازمان ها

1386
امکان بهره برد اری از متخصصان د اخل و خارج سازمان برای ایجاد  
تغییرات اساسی د ر امورات روابط عمومی ضروری است. امکان به 

وجود  آمد ن اختالف د ر موارد  نارسایی های انجام امور روابط عمومی 
و کاهش مسئولیت پاسخگویی وجود  د ارد .

30
کنت-د ی-

پلومن ترجمه: 
رضا حید ری، 
مهین عباسلو

تضاد  مد یریت 
استراتژیک و روابط 

عمومی
1385

مد یریت استراتژیک روابط عمومی بر اساس تصویر کرد ن، اگر 
چه همه موارد  مشخص شد ه یافته نشد ند ، اما سه د سته اصلی 
چند  مرتبه نشان د اد ه شد ه اند . این سه د سته شامل: طرز فکر 

استراتژیک، حل کرد ن مسائل د ر د اخل و خارج، استفاد ه از قضاوت 
صحیح است.
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محمد  31
خجسته نیا

پیش طرح جامع 
روابط عمومی 

کشور

مسئوالن روابط عمومی باید  توسط سازمانی مستقل و متشکل از 
نهاد های د ولتی، انجمن روابط عمومی ایران و شورایی متشکل از 

نهاد های د ولتی و انجمن های علمی و صنفی انتخاب شوند .

32
د نی موس-

گری وارنبی 
ترجمه: عباس 

ناد ری

الگوهای 
راهبرد سازی و 
روابط عمومی

1378

د ید گاه حاکم د ر اد بیات روابط عمومی، راهبرد  را شکلی از 
برنامه ریزی کالن تلقی می کند . مد ل راهبرد سازی که پیشنهاد  
می شود ، با این د ورنمای طولی حاکم د ر چالش است. پیشنهاد  
می کند  که نقش راهبرد ی روابط عمومی زمانی که استراتژی د ر 
د ورنمای تفسیری یا انطباقی تلقی می شود ، روشن تر شناخته شود .

33

علی محمد  
مزید ی، 
حسین 

اسالمی، علی 
رضا اشرفی

بررسی نقش روابط 
عمومی و تکریم 
ارباب رجوع بر 
عملکرد  سازمانی

1394

د ر نظریه های نوین مد یریت توجه به اصل مشتری مد اری و جلب 
رضایت متقاضیان خد مات به عنوان یکی از جهت گیری های اصلی 
تلقی می شود . د ر نظام اد اری و اجرایی نیز رضایت مرد م از خد مات 
د ستگاه های د ولتی یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمد ی و 

رشد  و توسعه است.

حسن نصیری 34
قید اری

جایگاه سازمانی 
روابط عمومی د ر 

بستر مد یریت
1383

هر چقد ر جوامع از ایستایی به سمت پویایی، از فراوانی به سمت 
کمیابی، از ساد گی به سمت پیچید گی حرکت کند . جایگاه 

سازمانی روابط عمومی د ر سلسله مراتب سازمانی ارتقا یافته و به 
سطح مد یریت عالی سازمان نزد یک خواهد  شد .

35
فیلیپ لسلی-
ترجمه: سید  
علی اصغر 

سلطانی

روابط عمومی د ر 
1376سازمان های تجاری

با توجه به تصویری که از عوامل گوناکون د خیل د ر روابط عمومی 
ارائه شد . واضح است که امروزه روابط عمومی زمینه ای است 

نیازمند  تخصص باال که برای مواجه با شرایط مختلف باید  افراد ، 
امکانات و شیوه های مناسبی را به کار گیرد .

سید  شهاب 36
سید  محسنی

روابط عمومی مرد م 
پرسشگر د ولت 

پاسخگو
1379

بد ون ترد ید  روابط عمومی کارآمد  از تمام روش ها و تکنیک های 
ارتباطی برای ایجاد  همد لی، تفاهم و همکاری بین سازمان و 

مخاطب خود  بهره خواهد  گرفت، چون هد ف نهایی روابط عمومی 
برقراری ارتباطی د وسویه و اثربخش و تأثیرگذار با مخاطب است.

37
سایلش 
سنگوپتا-

ترجمه: پروین 
قوید ل

سازمان مد یریت و 
1383روابط عمومی

مد یر عامالن انتظار د ارند  که کارگزاران روابط عمومی ضمن 
ارزیابی های واقع بینانه، با ایجاد  تغییرات فوری د ر سازمان، شرایطی 

فراهم کنند  که هم به نفع سازمان و هم به نفع مخاطبان باشد . 
ماهیت رابطه مد یر عامل و روابط عمومی بر این اساس قرار د ارد  که 

مد یریت روشنفکر، ارزش روابط عمومی کارآمد  را می د اند .

محمد  38
خجسته نیا

مشکالت ساختاری 
1377روابط عمومی ایران

شناساند ن کار روابط عمومی ها و نقش بی بد یل این فعالیت د ر 
گسترش د موکراسی و مشارکت و حل مسائل و مشکالت مرد م 
باعث خواهد  شد  که رسانه ای د یگر با ماهیتی یکسان برای طرح 

مسائل و مشکالت پیش روی مرد م گشود ه شود .

مرحله است که پژوهش حاضر نیز بر مبناي این 
سه مرحله پیشرفته است. 

این سه مرحله د ر جد ول شماره یک به اختصار 
نمایش د اد ه شد ه است.

یافته ها
نقش و جایگاه روابط عمومی د ر جهان 

روابط عمومي به عنوان یک هنر بسیار قد یمي 
از سالیان بسیار د ور د ر جوامع مختلف وجود  
د اشـته است. مورخان نقل مي کنند ، جولیوس 
میان  د ر  رساني  اطالع  براي  اسکند ر  و  سزار 

مرد م، مبلغاني را د اشته اند . د ر روم باستان، سال 
49 قبل از میالد ، سزار به قد رت تأثیر اخبار، بر 
روي افکار عمـومي پي برد ه بود . تا جایي که 
حتي اقد ام به چاپ کاغذي به صورت روزانه 
تا  بـود  که چاپ آن  آکتا د یورنا کرد ه  نام  به 
400 سال بعد  نیز اد امه د اشته است. پاد شاهان 
تقویت  بـراي  نیز  جهان  د یگر  امپراطوران  و 
تصویر خـود  د ر اذهـان عمـومي، رویـد اد هاي 
خاصـي را د ر بـین مـرد مشـان بـه نمـایش 
مي گذاشتند  )د ون، 2006( روابط عمومی د ر 
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جهان تاریخچه بسیار مفصل با فراز و فرود های 
مختلفی د اشته است. د ر غرب اند یشه روابط 
عمومی همراه و همگام با پید ایش د موکراسی و 
ایجاد  رقابت د ر صحنه سیاست و اقتصاد ، رشد  
و نمو کرد . ریشه های آن را باید  د ر تالش هایی 
که به منظور شکل بخشید ن به افکار عمومی 
زاد ه  )نجف  کرد   جستجو  آمد ،  پد ید   جامعه 

تربتی، 1380(.
اولین کسی که توانست پایه های اساسی روابط 
عمومی را به شکل امروزین آن بنا نهد  د ر سال 
)محمد   بود   آی.وی.لی  نیویورک  د ر   )1906(
با وقوع  روابط عمومی  راد ، 1381(.  بصیریان 
شکوفایی  و  تولید   بستر  د ر  صنعتی  انقالب 
قرن نوزد هم اروپا رشد  و توسعه پید ا کرد  و به 
د یگر کشورهای جهان به ویژه انگلیس، آلمان، 
فرانسه و ایتالیا راه پید ا کرد  )حمید  نطقی(. د ر 
حقیقت روابط عمومی د ر جوامع آمریکایی و 
استراتژیک  و  حیاتی  نیازهای  د ل  از  اروپایی 
به روابط  نیاز  آن جوامع متولد  شد  و همین 
عمومی باعث شد  که روز به روز به اهمیت این 
موالنا،  )حمید   شود   افزود ه  د رآنجا  نوپا  نهال 
1385(. رشد  سریع روابط عمومی باعث شد  
و  آکاد میک  محافل  وارد   عمومی ها  روابط  تا 
د انشگاه های معتبر د نیا شد ه و بیش از پیش 
بر اهمیت آن افزود ه شود  تا حد ی که امروزه 
می توان  را  سازمان  یک  موفقیت های  تمام 
عمومی  روابط  مد یر  یک  تالش های  مد یون 
میزان  که  آن  مهم تر  نکته  و  د انست  موفق 
مستقیم  بسیار  رابطه  سازمان  یک  موفقیت 
و تنگاتنگی با موفقیت روابط عمومی و مد یر 
آن د ارد  )محمد  بصیریان راد ، 1381(. عالوه 
بر آن اعطای بیشترین حقوق به مد یران روابط 
عمومی د ر غرب و استخد ام تحصیل کرد گان 
موفق رشته های ارتباطات اجتماعی خود  مبین 
این نکته است که روابط عمومی به عنوان یکی 
از عالی ترین پایگاه های اجتماعی د ر بین اقشار 
این  د ر غرب شناخته می شود . حال  مختلف 
بماند  که وضعیت د اخلی این اد ارات د ر آنجا 
تجهیزات  و  امکانات  از  برخورد اری  لحاظ  به 

شکیل ترین، منظم ترین و مد رن ترین جایگاه 
د رون یک اد اره محسوب می شود ، آمارها نشان 
مي د هد ، د ر ایاالت متحد ه آمریکا د ر حد ود  150 
کشور جهان، براي رسـید ن بـه اهـد اف خـود  
د ر زمینـه اقتصاد  جهاني، به طور جد ي د ر حال 
تمرین روابط عمومي هستند . بر اساس پژوهش 
صورت گرفته د ر مورد  شرکت های لوازم خانگی 
مد یران شرکت های اروپایی که اهمیت کمتری 
ناراضی  خود   بود ند   قائل  عمومی  روابط  برای 
هستند  و قصد  افزایش آن د ر آیند ه را د ارند ، 
همچنان که میزان ارجحیت روابط عمومی د ر 
شرکت های شرق آسیا از میزان اهمیت باالتری 
نسبت به شرکت های اروپایی برخورد ار است، به 
عبارتی د یگر مد یران شرکت های شرق آسیا د ر 
مقایسه با مد یران اروپایی اهمیت بیشتری برای 
روابط عمومی قائل بود ند . البته د ر آیند ه میزان 
اهمیت روابط عمومي د ر منطقـه اروپا بیشتر 
از میزان ارجحیت این عنصر د ر منطقه شرق 
آسیا خواهد  بود  )علی اکبر فرهنگی و د یگران، 

.)1391
د ر  عمومی  ــط  رواب پید ایش  تاریخ  به  اگر 
شرکت های بزرگ جهان نیک نگریسته شود ، 
شرکت های  مد یران  که  شد   خواهد   مالحظه 
بزرگ برای خالصی از بحران های بزرگ، د ست 
به د امان کارشناسان روابط عمومی شد ه اند  و تنها 
با اعمال، روش ها و توصیه های کارگزاران روابط 
عمومی توانسته اند  وجهه مرد می به خود  گرفته 
و بقای خود  را ممکن سازند  )حسن عمید فر، 
1383(. مشاوره روابط عمومی د ر کشورهای 
پیشرفته جز مشاغل مهم و د رآمد زا است که 
پاره ای از این سازمان ها حالت بین المللی د اشته 
و د ر سراسر جهان خد مت می نمایند  )محمد  
نجف زاد ه تربتی، 1380(. امروزه روابط عمومی 
جایگاه خود  را د ر مد یریت صنعتی و همچنین 
د ر علوم اجتماعی به خوبی باز کرد ه است و د ر 
د انشگاه های مترقی جهان رشته روابط عمومی 
ضمن علوم اجتماعی تد ریس می شود  و عالوه 
بر آن، انجمن های ملی و بین المللی برای ترویج 
و توسعه و پیشرفت علوم و فنون روابط عمومی 
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د ر نقاط مختلف جهان تشکیل شد ه است. د و 
نویسند ه معروف به نام »ماک« و »الرسون« 
1کتابی تحت عنوان »چگونه آمریکا جنگ را به 

کمک الفاظ برد « به رشته تحریر د رآورد ند ، که 
خود  د لیلی بر پیشرفت آمریکا د ر جنگ بر اثر 
عامل به کارگیری روابط عمومی است )خسرو 

سلجوقی، 1381(.
گسترش  با  جهان  تاکنون   )1945( سال  از   
بسیار روزافزون واحد های روابط عمومی روبرو 
مطالب  و  کتاب ها  آن  با  همراه  و  است  بود ه 
زیاد  د ر زمینه روابط عمومی تألیف شد ه است. 
مؤسسات آموزشی روابط عمومی، سازمان های 
سنجش افکار عمومی، انجمن ها و اتحاد یه های 
تحصیلی  رشته های  باالخره  و  عمومی  روابط 
د انشگاهی روابط عمومی به وجود  آمد  و روابط 
عمومی د ر تمام د نیا به عنوان یک امر ضروری 
مورد  توجه قرار گرفت )مسعود  تاجیانی و آرزو 

خسروانی، 1391(.
نقش و جایگاه روابط عمومی د ر ایران

با فاصله  ایران زمین، فرهنگی است  فرهنگ 
که  کم  اطمینان  د رجه  زیاد ،  نسبتا  قد رت 
ریسک پذیری د ر سطح باال را تجویز می کند ؛ 
عاطفه گرا؛  نهایت  د ر  و  جمع گرا  حد ود ی  تا 
کمتر  مد یریت  اصــول  فرهنگی  چنین  د ر 
علمی و بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است. 
د ر این فرهنگ قطعا نقش روابط عمومی د ر 
اصالح و پیشبرد  امور اجتماعی بسیار مهم تر 
از فرهنگ های غربی است و با ساز و کارهای 
مد یریت  اصول  متفاوتی عمل می کند .  کامال 
با  فرهنگی  نیازمند   عمومی  روابط  و  علمی 
فاصله قد رت کم، د رجه اطمینان باال، فرد گرایی 
و خرد ورزی است. وضعیت موجود  از وضعیت 
مطلوب فاصله چشمگیری د ارد  و برای اصالح 
آن باید  فرهنگ سازی کرد  )مهد ی محسنیان 
راد  و اسماعیل قد یمی، 1388(. ورود  رسمی 
ما به کهکشان گوتنبرگ، با ابزاری بود ه که تنها 
به منظور پروپاگاند ا و تبلیغ سیاسی؛ آن هم 

1 Macc and Larson

از نوع بزرگ نمایی های د روغین به کار افتاد ه 
اما  د اشته،  فتح  نام  اگرچه  فتح نامه  و  است 
روایت شکست سهمگین د یپلماسی و ارتش 
اجرای  واقع  د ر  است.  تزاری  روسیه  از  ایران 
کتاب  انتشار  با  ایران  د ر  غلط  روابط عمومی 
فتح نامه د رباره جنگ های ایران و روسیه آغاز 
شد  )مهد ی محسنیان راد  و یحیی کمالی پور، 

.)1384
پهلوی  محمد رضا  ــران،  ای وقت  شاه  نگاه 
د رباره روابط عمومی چنین بود : »ممالکی را 
می شناسم که چند  صد  میلیارد  د الر مقروض 
تبلیغاتی  مخارج  آن،  بر  عــالوه  و  هستند  
از چند ین  سال  د ر  آن ها  د اخلی  شرکت های 
میلیارد  د الر تجاوز می کند . اسمش را پابلیک 
ریلیشن )روابط عمومی( می گذارند « )همان(. 
حد ود   د ر  قد متی  از  ایران  د ر  عمومی  روابط 
روابط  است، د ر حالی که  برخورد ار  66 سال 
عمومی د ر غرب از قد متی د ر حد ود  116 سال 
برخورد ار است، به لحاظ تاریخی روابط عمومی 
د ر ایران نسبت به غرب نیم قرن عقب است، 
سال  د ر  ایران  د ر  عمومی  روابط  واحد   اولین 
سعید   فقید   توسط  هجری شمسی   )1330(
از  ایران  د ر  امروزه  که  نطقی  حمید   پرفسور 
وی به عنوان پد ر روابط عمومی یاد  می شود  
د ر شرکت نفت ایران پایه گذاری شد  و بد ین 
صورت پای د ر عرصه حیات اجتماعی د ر ایران 

گذاشت )مجید  محمد  پور، 1381(.
پید ایش روابط عمومی د ر بخش د ولتی و وابسته 
به حکومت، تنها از روی تقلید  از سازمان های 
غربی بود  و نظام جامعه آن روز، که نظام مبتنی 
افکار عمومی  واقعی  آزاد ی  بر خفقان و عد م 
مفهوم  به  را  عمومی  روابط  اجازه  بود ،  مرد م 
تربتی،  زاد ه  نجف  )محمد   نمی د اد   آن  واقعی 
1380(. با وجود  عمر 66 ساله روابط عمومی 
د ر ایران به اند ازه یک د هه از سال های آغازین 
تأسیس روابط عمومی د ر غرب باعث رشد  و 
است،  نبود ه  ایران  جامعه  د ر  هنر  این  تعالی 
عالوه بر آن به علت د ولتی بود ن این هنر نوپا 
د ر ایران و رشد  و نمو آن د ر د امن بود جه های 
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این  جامعه؛  واقعی  نیاز  برحسب  نه  و  د ولتی 
فرزند  تازه متولد  شد ه توفیق چند انی ند اشته 
است. وضعیت روابط عمومی پیش از انقالب 
از  سابق،  د ولتمرد ان  که  د ارد   آن  از  حکایت 
روابط عمومی بیشتر به عنوان ابزاری د ر جهت 
و  اهد اف  یا  شخصی  مطالع  و  اهد اف  تحقق 
مطالع د ولت های استعمارگر استفاد ه می کرد ه 
و از هد ف اصلی روابط عمومی یعنی حکومت 
بر قلب ها غافل ماند ه بود ند  )محمد  بصیریان 
به  نیز  انقالب  پیروزی  از  پس   .)1381 راد ، 
د لیل جنگ و خسارات ناشی از آن نیز روابط 
عمومی د ر برهه ای د یگر از تاریخ معاصر ایران 
مورد  بی مهری قرار گرفت و این رشته تحصیلی 
برای مد ت 10 سال تعطیل شد  )مجید  محمد  
عالمه  د انشگاه  بر  عالوه  امروزه  پور، 1381(. 
به عنوان قد یمی ترین د انشگاه د ر  طباطبایی 
زمینه ارتباطات، د انشگاه تهران، د انشگاه آزاد ، 
امام صاد ق، علمی و کاربرد ی، د انشکد ه خبر، 
صد ا و سیما نیز به تربیت متخصصین ارتباطات 
کارشناسی  کارشناسی،  کارد انی،  مقاطع  د ر 
اعم  مختلف  گرایش های  د ر  د کتری  و  ارشد  
مد یریت  روزنامه نگاری،  عمومی،  روابط  از 
رسانه و ... می پرد ازند ؛ د ر حال حاضر بیش از 
یک صد  هزار نفر د ر واحد های روابط عمومی 
مشغول به کار هستند ، که از این تعد اد  فقط 
عد ه اند کی تحصیلکرد ه ارتباطات هستند . این 
د ر حالی است، که از سال 76 به بعد  عالوه بر 
»انجمن روابط عمومی ایران« تشکل های غیر 
د ولتی د یگری همچون »انجمن متخصصین 
روابط عمومی« و »جمعیت متخصصان روابط 
عمومی« و »مؤسسه کارگزار روابط عمومی« 
آغاز  د ر  نیز  د ولتی  بخش  د ر  تأسیس شد ند . 
د ولت اصالحات به بعد  شورایی د ر وزارت کشور 
از  متشکل  کشور،  سراسر  استاند اری های  و 
کلیه مسئولین اد ارات روابط عمومی سازمان ها 
و نهاد های د ولتی تحت عنوان شورای روابط 
متعد د ی  د الیل  به  که  شد ،  تشکیل  عمومی 
نتوانست کاری از پیش ببرد ؛ گفتنی است که 
ساختار این شورا د ر د وران ریاست جمهوری 

احمد ی نژاد  ظاهرا از جایگاه و مرتبه باالتری 
آیین نامه  د ر  آنچه  زیرا  است؛  شد ه  برخورد ار 
پیشنهاد ی د ولت احمد ی نژاد  )شماره 2650 
نامه  همچنان  و  شد ه  تهیه  تاریخ 85/3/30( 
د ر  اول  معاون  به  خطاب  د ولت  سخنگوی 
خصوص فوریت تصویب آن مبین توجه جد ی 
د ولت به اهمیت روابط عمومی است، این که 
د ومین   )1353( سال  از  بعد   توانست  د ولت 
د ر  عمومی ها  روابط  خصوص  د ر  آیین نامه 
نماید ،  ابالغ  را  ایران  د ر  روابط عمومی  تاریخ 
تحول  آغاز  است.  تقد یر  د رخور  بسیار  گامی 
از  پس  عمومی ها  روابــط  جایگاه  د ر  جد ی 
سال ها مهجوری د ر د ولت نهم با ابالغ مصوبه 
خورد .  کلید   تیر 1384(   27( وزیران  هیئت 
د یگری  با مصوبه  که  بود   مبارکی  این عطف 
که )26 فرورد ین( 3 سال بعد  ابالغ شد  انرژی 
مضاعفی د ر کالبد  روابط عمومی ها ایجاد  کرد  
وجود   این  با  اما   ،)1395 قمصریان،  )مهد ی 
امروزه به د اللیل مختلف که مهم ترین آن ها 
عبارت هستند  از: د ولتی بود ن و سنتی برخورد  
کرد ن مد یران اجرایی و میانی د ولتی با روابط 
عمومی ها و ند اشتن ضمانت اجرایی فعالیت ها 
و فقد ان منابع مالی مشخص هنوز هم روابط 
عمومی ها آن گونه که باید  توانایی ظهور و بروز 

پید ا نکرد ند  )هوشمند  سفید ی(.
تصمیمات د ولتی د ر فرایند  روابط عمومی 

سازمانی د ر ایران
واحد  روابط عمومی زیر نظر مستقیم باالترین 
روابط  مد یر  می شود ،  اد اره  د ستگاه  آن  مقام 
می کند ،  شرکت  معاونان  شورای  د ر  عمومی 
را  روابط عمومی  به  مربوط  د ولت هزینه های 
می کند   تلقی  سازمان  ضروری  هزینه های  از 
)فرحناز فرید ونی، 1383(؛ د ر این شرکت د و 
د ر  کارکنان  روابط  و  خارجی  ارتباط  قسمت 
سلسله مراتب سازمانی تشکیل شد ، ارتباطات 
خارجی زیر نظر مد یر و روابط با کارکنان زیر 
نظر مد یر خد مات پرسنلی شرکت انجام وظیفه 
می کرد ، بعد  از مد تی د ر سال )1341(، بخش 
ارتباطات خارجی به روابط عمومی تغییر نام 
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د اد  و با واحد  ارتباط با کارکنان اد غام شد  و 
این واحد  زیر نظر قائم مقام شرکت و با عنوان 
از  کرد .  آغاز  را  خود   فعالیت  عمومی  روابط 
آغاز د هه 40 برخی از واحد ها یا د فاتری که 
د ر سازمان ها و وزارتخانه ها با عنوان انتشارات، 
مطبوعات و تبلیغات و اطالعات وجود  د اشتند ، 
به واحد  روابط عمومی تغییر نام د اد ند . بسیاری 
از شرکت های خصوصی نیز د ر همین د هه به 
پس  زد ند .  د ست  عمومی  روابط  واحد   ایجاد  
د ر  جهانگرد ی  و  اطالعات  وزارت  تشکیل  از 
تشکیالت  وزارتخانه طرح  این   )1354( سال 
اطالعات،  کل  ــای  اد اره ه جد ید   سازمان  و 
انتشارات و روابط عمومی د ولتی را تهیه کرد  
)محمد  خجسته نیا، 1377(. د رسال )1346( 
به  عمومی  روابط  و  مطبوعات  عالی  مؤسسه 
از  د بیرستان ها  فارغ التحصیالن  آمد .  وجود  
د رسی  واحد   گذراند ن 140  با  کنکور  طریق 
مؤسسه  این  فارغ التحصیل می شد ند .  آنجا  ار 
د ر سال )1350( به د انشکد ه علوم ارتباطات 
اجتماعی تبد یل شد  و رشته روابط عمومی به 
وجود  آمد  و به عنوان یک رشته مستقل تا سال 
)1357( تد ریس شد . پس از انقالب فرهنگی 
روابط عمومی از د روس د انشگاهی حذف شد . 
عمومی  روابط  رشته  د وباره   )1371( سال  از 
د انشکد ه  د ر  مستقل  رشته  یک  عنوان  به 
)مهد خت  شد   د ایر  اجتماعی  ارتباطات  علوم 
  )1343( سال  تا   .)1375 علوی،  بروجرد ی 
د ر  مقاله  چند   تنها  عمومی  روابط  زمینه  د ر 
نشریه های شرکت ملی نفت ایران وجود  د اشت. 
اولین کتاب فارسی نیز د ر سال )1345( به قلم 
عمومی  روابط  رئیس  د یباج،  اکبر  علی  آقای 
شرکت مزبور به نام روابط عمومی چاپ شد . 
پس از انقالب رشته روابط عمومی به صورت 
یک شاخه از علوم اجتماعی د رآمد ؛ اما بار د یگر 
د ر سال )1369( با عنوان رشته روابط عمومی 
به صورت مستقل به فعالیت مشغول شد . هر 
چند  که روابط عمومی د ر سال های د هه اول 
انقالب به د لیل فقر علمی حاکم بر آن صرفا 
یک ارکان خبری و تبلیغی بود ه، د ر این د وره 

از روابط عمومی جهت بسیج افکار عمومی و 
تهییج آنان برای حضور د ر صحنه های انقالب 
بهره کافی برد ه شد  )محمد  نجف زاد ه تربتی، 
1380(. همزمان با آغاز فعالیت د ولت تد بیر و 
امید  انتظارها از د ولت برای حمایت گسترد ه 
د و  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  حوزه  از 
چند ان شد . الزام د ستگاه های اجرایی به تد وین 
طرح های  برای  رسانه ای  پیوست های  اجرا  و 
مهم از نقاط قوت و پشتوانه های محکم برای 
فعالیت روابط عمومی ها د ر د ولت یازد هم است. 
همچنین بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 
د ر  شد ه  خواسته  اجرایی  د ستگاه های  از  که 
انتخاب افراد  برای تصد ی پست های سازمانی 
مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته 
و با تجربه استفاد ه شود . اما آنچه ناگهان فعاالن 
و متخصصان روابط عمومی را با شوک مواجه 
کرد ، شنید ه هایی از تغییرهای ساختار سازمانی 
استاند اری ها  جمله  از  اجرایی  د ستگاه های 
عمومی  روابط  کل  اد اره های  جایگاه  که  بود ، 
تقلیل  استاند ار  حوزه  کل  اد اره  از  بخشی  به 
روابط  مراکز  برخی  اد غام  همچنین  یافت. 
بخش های  سایر  د ر  رسانی  اطالع  و  عمومی 
بعضی وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور 
این نگرانی را تشد ید  و احتمال تسری آن به 
همه بخش های د ولت را تقویت کرد  )مهد ی 

قمصریان، 1395(.
عمومی  روابط  روی  پیش  چالش های 

سازمانی د ر ایران
د ر عصر کنونی جای شگفتی است که مد یران 
میانی کشور ما هنوز هم پی به اهمیت روابط 
عمومی نبرد ه واصراری هم برای شناخت بیشتر 
روابط عمومی ند ارند  )ماهنامه روابط عمومی 
ایران، 1385(. یکی از بزرگ ترین چالش های 
تعریف  ند اشتن  عمومی  روابط  روی  پیش 
این  یعنی  است؛  عمومی  روابط  از  مشخصی 
فعالیت  نوع  اساس  بر  عمومی  روابط  هر  که 
را  خاصی  کارکرد  های  خود   مطبوع  سازمان 
پی  د شواری  این  عمق  به  زمانی  می پذیرد . 
می بریم که بد انیم از ابتد ای قرن بیستم تاکنون 



شماره 41
اردیبهشت 97

61

ان
یر

ر ا
ی د

مان
از

 س
ی

وم
عم

ط 
واب

ه ر
گا

جای
 و 

ش
نق

است  گرفته  صورت  آن  برای  تعریف   472
)ذبیح اهلل تجری غریب آباد ی، 1387(. روابط 
مختلفی  ترجمه های  مــرد م د اری  یا  عمومی 
به   )Macc and Larson( عبارت  از  که  است 
عمل آمد ه است. این واژه که مصطلح و رایج 
را  فوق  التین  عبارت  واقعی  می تواند   مزبور، 
است.  تأمل  و  بررسی  خور  د ر  نه،  یا  برساند  
عد م شناخت صحیح و د رک شایسته از مفهوم، 
اهمیت، وظایف و کارکرد های روابط عمومی، 
به مفهوم علمی آن د ر میان مد یران، کارکنان 
و ارباب رجوع سازمان ار یک سو، و د ر میان 
سوی  از  عمومی  روابط  کارکنان  و  مسئوالن 
د یگر از مشکالت پیش رو است )محمد  نجف 
زاد ه تربتی، 1380(. یکی از علل وجود  ابهام 
د ر  عمومی  روابط  وظایف  و  نقش  مورد   د ر 
سازمان ها وجود  د ید گاه ها و نظریه های علمی 
متفاوت د ر این حوزه است. به طور کلی هر 
رشته علمی زمانی از استحکام علمی و پذیرش 
نسبی برخورد ار می شود  که با پیش فرض ها 
و نظریه های علمی که د ر چارچوب روش های 
پژوهش علمی مورد  تأیید  قرار گرفته اند ، شکل 
گرفته باشد . وجود  ابهام د ر نقش وظایف روابط 
عمومی چند ان د ور از انتظار نیست و تبعا جا 
د ارد  این حوزه علمی بیشتر مورد  پژوهش های 
مورد   د ر  نظری  مشکالت  شود .  واقع  عمیق 
وظایف روابط عمومی عالوه بر ایجاد  ابهام د ر 
این حوزه تعامل و تد اخل وظایف با حوزه های 
د یگر سازمان ها را باعث می شود ، به ویژه د و 
بازاریابی و روابط کار، که اولی  وظیفه خاص 
د ر حوزه روابط تجاری سازمان ها و د ومی د ر 
حوزه مد یریت منابع انسانی قرار د ارند  )ناصر 
میرسپاسی، 1388(. بر اساس نظریه کارشناسان 
این علوم، چالش های روابط عمومی د ر ایران 
)تشکیالت،  اصلی  بخش  د و  د ر  می توان  را 
اعتبارات، آموزش، نحوه عمل، نیروی انسانی 
و وجود  نگرش های منفی( و فرعی )ند اشتن 
متولی مشخص، نبود  تشکل های حرفه ای کافی 
و نبود  قانون مند ی مسئولیت های استراتژیک و 
حرفه ای روابط عمومی( تقسیم کرد  )مسعود  

تاجیانی و آرزو خسروانی، 1391(. عد م تناسب 
نیاز  مورد   ساختار  با  عمومی  روابط  ساختار 
سازمان و ساختار غلط سازمانی، عد م جایگاه 
صحیح د ر سلسله مراتب سازمانی، باور ند اشتن 
مد یران سازمان و حتی مد یران روابط عمومی 
به ثمربخشی فعالیت های روابط عمومی، جد ی 
نگرفتن روابط عمومی از مشکالت ساختاری 
روابط عمومی ها است )محمد  نجف زاد ه تربتی، 
1380(. نبود  یک نظام مشخص روابط عمومی 
د ر د ستگاه ها و د ر نتیجه متفاوت عمل کرد ن 
هر یک از آن ها، تبد یل شد ن روابط عمومی ها 
به ستاد  تبلیغات سازمان که وظیفه آن پنهان 
بزرگ نمایی  و  د ستگاه ها  کارایی  عد م  کرد ن 
کارهای انجام شد ه است. عد م توجه به تربیت و 
جذب نیروی انسانی متخصص د ر فرایند  روابط 
عمومی و استفاد ه از نیروهای غیر متخصص، 
یک  صورت  به  که  عمومی  روابط  واحد  های 
پست یا د ر سطح یک اد اره د ر واحد های د یگر 
شد ه اند ،  اد غام  ریاست  حوزه  مانند   سازمان 
نمی توانند  به صورت شایسته و فعال نقش پذیر 
باشند . کمبود  توجه جد ی و حمایت الزم از 
سوی د ستگاه های تخصصی ذی ربط د ر جهت 
تقویت روابط عمومی سازمان ها، از مشکالت 
)خسرو  است  سازمان  د ر  عمومی ها  روابط 
سلجوقی، 1381(. بی شک آموزش مهم ترین 
و اساسی ترین عامل د ر رفع مشکالت روابط 

عمومی ها است.
این رشته،  به علت کمبود  اساتید  متخصص 
غربی  عمد تا  و  خارجی  منابع  صرف  ترجمه 
عد م  ملی،  و  بومی  منابع  به  توجه  عد م  و 
به  نیاز  احساس  برای  مناسب  زمینه سازی 
عد م  سازمان ها،  د ر  عمومی  روابــط  د انش 
ارتباط قوی و منسجم بین نظام آموزشی و 
سازمان ها و د ستگاه ها و عد م توجه به تد وین 
فرهنگی  شرایط  و  نیازها  مبنای  بر  منابعی 
بین  از  که:  شد   آن  به  منجر  کشور  د اخل 
آموخته  د انش  و  فارغ التحصیل  نفر   1170
رشته روابط عمومی تنها د رصد  کمی از آن ها 
شوند .  کار  به  مشغول  عمومی ها  روابط  د ر 



شماره 41
اردیبهشت 97

62

فقد ان فرهنگ روابط عمومی د ر میان مرد م 
و عد م فرهنگ سازی مناسب که حتی باعث 
شد ه است که کارکنان و شاغالن این حرفه با 
تصویر غیر واقعی و نامناسب از روابط عمومی 
د ر اذهان مرد م، نظیر تبلیغاتچی و غیره رو به 
رو شوند . وابستگی کامل به مد یریت و تنزل 
روابط  مقابل  د ر  چالشی  نیز  شغلی  امنیت 
عمومی ها است. همچنان که ضعف تشکل های 
برای  تشکیالت مستقل  تعد د   عد م  و  صنفی 
از  نیز  عمومی ها  روابط  کارکنان  از  حمایت 
)محمد   است  توجه  قابل  چالش های  د یگر 
موضوع  د قیق  بررسی   )1377 نیا،  خجسته 
هیئت  قبلی  مصوبه های  که  می د هد   نشان 
وزیران بر اساس مصوبه جلسه یکصد  و هفتاد  
مورخ 1394/3/11  اد اری  عالی  شورا  سوم  و 
که تحت عنوان »ضوابط سازماند هی وظایف و 
فعالیت های عمومی ستاد  مرکزی وزارتخانه ها 
د چار  شد ه؛  تصویب  د ولتی«  مؤسسه های  و 
بند   اولین  اســت.  شد ه  تغییر  و  بازنگری 
مصوبه شورا عالی اد اری تعریفی است که از 
»وظایف و فعالیت هاي عمومي وزارتخانه ها و 
مؤسسه های د ولتي« ذکر شد ه که بر اساس آن 
وظایف و فعالیت هایي عمومی هستند  که براي 
ساختار  د ر  اصلي  مأموریت هاي  از  پشتیباني 
و  مي شوند   سازماند هي  د ستگاه ها  سازماني 
واحد هایي که این گونه وظایف و فعالیت ها را 
به عهد ه د ارند  واحد  عمومي نامید ه مي شوند . 
بررسی بند  د وم مصوبه شورا عالی اد اری نیز 
»کاهش  حال  عین  د ر  است.  اهمیت  حائز 
سلسله  سازماني  سطوح  و  پست ها  تعد اد  
شمرد ه  د یگرسیاست های  از  اد اري«  مراتب 
شد ه د ر این بخش است. د ر بخش د یگری از 
سیاست های مصرح د ر مصوبه شورا عالی اد اری 
فعالیت هاي  و  بر »تجمیع حد اکثري وظایف 
سازماني«  واحد   یک  د ر  همسو  و  متجانس 
تأکید  شد ه است. باور جد ی صاحب نظران و 
فعاالن روابط عمومی این است که تجانس و 
همسویی چند انی میان وظایف و نقش روابط 
حوزه های  مانند   اد اره ها  برخی  با  عمومی ها 

ریاست یا معاونت های پشتیبانی وجود  ند ارد  
)مهد ی قمصریان، 1395(.

نتیجه گیری
با توجه به مرور پژوهش های صورت گرفته د ر 
زمینه روابط عمومی و نقش و جایگاه سازمانی 
آن، می توان بد ین شکل اشاره کرد  که روابط 
عمومی سازمانی د ر ایران به علت آن چه که 
از آن به عنوان عقب ماند گی از حرکت روابط 
عمومی د ر جهان ذکر می شود  با د الیل موجه 
یا غیر موجه باعث اثرات زیاد ی د ر عرصه روابط 
عمومی سازمانی د ر ایران شد ه است. این عقب 
ماند ن باعث شد ه ما روابط عمومی را فقط از 
روی نوع خارجی آن کپی کنیم و توجهی به 
و  نوع  به  توجه  با  عمومی  روابط  بومی سازی 
فرهنگ کشور نکنیم به طبع منابع آموزشی 
مورد  نیاز نیز از روی منابع آموزشی غیر بومی 
کپی شد ه است، و باعث شد ه که فارغ التحصیالن 
این رشته نیز به نوعی کپی همان خارجی ها 
باشند ؛ اما مشکلی که د ر آن نمایان است به علت 
برگرد ان و ترجمه منابع خارجی که با تأخیر زیاد  
انجام می شود ، منابع آموزشی روابط عمومی د ر 
کشور باز از متون به روز جهان عقب است، حال 
چه می شود ؟ همان فارغ التحصیالن وارد  عرصه 
مشاهد ه  و  می شوند   عمومی  روابط  سازمانی 
می کنند  آنچه که فراگرفتند  با فرهنگ سازمانی 
ایران همخوانی ند ارد ؛ لذا مجبور می شوند  یا به 
سخن مد یریت ارشد  سازمان گوش فرا د هند  و 
روابط مورد  خواست مد یریت و نه روابط عمومی 
را اجرا کنند  یا این که با ابتکار شخصی خود  
روابط عمومی با ابتکار شخصی را انجام د هند ، 
به همین خاطر ما د ر هر سازمانی یک نوع روش 
د ر روابط عمومی مشاهد ه می کنیم نبود  یک 
سازمان د ولتی یا صنفی متولی نیز این مشکل را 
افزون کرد ه است. اساتید  پرورش یافته د ر کشور 
نیز خود  با استفاد ه از همین منابع کپی و عقب 
ماند ه فارغ التحصیل شد ه اند . تمامی این موارد  
باعث شد ه است ما د ر کشور یک روابط عمومی 
به معنای علمی آن ند اشته باشیم و از روابط 
عمومی به عنوان یک فن و هنر بیشتر یاد  کنیم، 
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به طوری که هر کس با هر توانی که د اشت این 
فن و هنر را با د ید گاه خود  اجرا کند ، د ر نهایت 
این باعث خواهد  شد  که هرکس به هر شکلی که 
می پسند د  با این فرزند  سر راهی برخورد  کند ، د ر 
یک جا با حوزه ریاست و د ر جای د یگر با حوزه 

بین الملل اد غام شود .
پیشنهاد ها

با . 1 به روز و مناسب  تد وین متون آموزشی 
فرهنگ سازمانی کشور.

ترجمه منابع خارجی به روز توسط اساتید  . 2
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