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که�برای�ضرورت�تشکیل�و� یکی�از�سندهای�الهی�
تقویت�روابط�عمومی�در�نظام�جمهوری�اسالمی�
که� وجود�دارد،�آیه��11سوره�مبارکه�ضحی�است�
خداوند�متعال�در�آن�آیه�به�پیامبر�عظیم�الشأن�
فحدث(؛� ربک� بنعمه� اما� )و� می�فرماید:� اســالم�
بازگو«� ــردم� م ــرای� ب را� ــارت� ــروردگ پ »نعمت�های�
اقــدام�و�عملکرد� بیان� از�ضــرورت� آیه�نشان� این�
ــاس�بــایــد�در�دســتــگــاه�هــای� ــر�ایـــن�اسـ اســـت�و�ب
دولت� مثبت� عملکردهای� و� اقــدامــات� اجرایی�
ــنــوان� ــه�ع ب ــردم� ــ ــرای�مـ ــ بـ در�ســـطـــوح�مــخــتــلــف�
مقدمات� تا� شود� بازگو� کمیت� حا پشتوانه�های�
آن� نتیجه� کــه� شــود� فــراهــم� ــه�ای� دوســوی تعامل�
و� باشد� مــردم� و� دولــت� بین� همزبانی� و� همدلی�
یکی�از�هنرهای�روابط�عمومی�نیز�اجرای�صحیح�

و�معماری�درست�این�ارتباط�است.
ملی� روز� و� اردیبهشت� �27 به� شــدن� نزدیک� با�
جامعه� در� کـــه� عــمــومــی� روابـــــط� و� ارتـــبـــاطـــات�
اطالعاتی� و�جامعه� ارتباطات� روز� نام� به� جهانی�
این� به� توجه� از� اســت،�موجی� نــام�گــذاری�شــده�
بخش�پرکارکرد�و�اما�مهجور�به�وجود�آمده�است،�
از� لیکن�آن�چه�در�این�میان�اهمیت�دارد�پرهیز�
نگرش�مقطعی�و�تالش�در�راستای�درک�درست�
هم�چنین� و� عمومی� روابـــط� وظــایــف� و� اهـــداف�
کثری�از�امکانات�موجود�در�عصری� استفاده�حدا
پیشتاز� عرصه�ها� همه� در� اطالع�رسانی� که� است�
بوده�و�موفقیت�سازمان�ها�به�عملکرد�واحدهای�

مختلف�به�ویژه�روابط�عمومی�وابسته�است.
و� شناخت� بــه� توجه� ســازمــان�هــا� اصــول� از� یکی�
به� دستیابی� در� تسریع� به�منظور� متقابل� درک�
گشته�بسیاری� که�موجب� مقاصد�و�اهداف�است�
از� مجموعه�ای� را� عمومی� روابط� کارشناسان،� از�
گاهانه�و�برنامه�ریزی�شده� اقدامات�و�تالش�های�آ
تفاهم� کسب� و� عمومی� مشارکت� جلب� بـــرای�

گروه�مورد�نظر�بدانند. متقابل�بین�سازمان�و�
کـــمـــک�بــه� روابـــــــط�عـــمـــومـــی�واحـــــــدی�بــــــرای�
ابزارهای� از� یکی� بلکه� نیست� مطرح�شدن�مدیر�
ــرای�پیشبرد�اهــداف�ســازمــان�اســت،�در� قــوی�ب
کار� این�که�مباحث�مربوط�به�روابط�عمومی�از�یک�
کاری�جهت�دار�و�پیچیده�تبدیل�شده� تبلیغی�به�
تغییرات� ایــن� با� مقصود� سرمنزل� به� رسیدن� و�
راه� نقشه� هوشمندانه� طراحی� نیازمند� شگرف�
و�تفکیک�ارتباطات�درون�و�برون�سازمانی�است�
توجه� و� توانایی� امکانات،� آیا� اما� نیست؛� شکی�
کار� پیچیدگی� اندازه� به� نیز� روابط�عمومی� به� ما�

تقویت�شده�است؟
که�موجب�شده�روابط�عمومی� از�جمله�مواردی�
روبــه�رو�شــود،�عدم� زیــادی� با�موانع� کشور�ما� در�
این�بخش� اختیارات� و�حیطه� وظایف� شناخت�
کارکنان�سازمان�و�حتی�مدیران�روابط� در�میان�
مدیران� نگاه� تغییر� مهم� ایــن� و� اســت� عمومی�
ــاالدســت�و�خـــودبـــاوری�و�حــضــور�مــؤثــر�روابــط� ب
از�تصمیم�سازی� عمومی�در�عرصه�های�مختلف�

تا�اجرا�را�می�طلبد.
و� ارتباطی� سامانه�های� پیشرفت� با� حال� هر� به�
بسیار� تعریف�های� و� فرصت�ها� آمــدن� وجــود� به�
الکترونیک،� یکپارچه،� عمومی� روابــط� جمله� از�
که� اســتــراتــژیــک،�فــضــاهــای�اجــتــمــاعــی�و�غــیــره�
هر� با� کنفرانس�هایی� بــرگــزاری� شاهد� کم�وبیش�
تلفیق� با� از�این�مضامین�هستیم،�می�توان� یک�
و� نــوآوری� توانایی،� امکانات،� جمله� از� عواملی�
جایگاه� به� را� حرفه� این� همه�خالقیت� از� مهم�تر�

واقعی�خود�رساند.
که�هر�یک�از�ما�بتوانیم�در�فرایند� به�امید�روزی�
کرده�و�به�شکلی� ایفا� را� اطالع�رسانی�نقش�خود�
بــا�دنــیــای�اطـــراف�خــود�موفق� ارتــبــاط� کامل�در�
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