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رابطه�رسانه�و�روابط�عمومی،�رابطه�ای�دوطرفه�
و�به�هم�تنیده�است�و�این�ارتباط�چنان�نزدیک�
به�طور� کــه� افـــراد� از� بسیاری� در�ذهــن� کــه� اســت�
حرفه�ای�با�مقوله�روابط�عمومی�و�رسانه�سروکار�
ندارند�یک�این�همانی�میان�آن�ها�تصور�می�شود.�
ــه�و�روابـــط� ــت�و�مــأمــوریــت�رســان هــر�چــنــد�رســال
پیوند�داده�است،� یکدیگر� به� را� این�دو� عمومی�
انتظارات� روابـــط�عمومی� هــم� و� رســانــه� هــم� امــا�
که�موجب�می�شود� غیرهمسانی�از�یکدیگر�دارند�
گاهی�با� کرده�و� گاهی�یکدیگر�را�تهدید�محسوب�
نگاه�فرصت�محور�تمایل�به�بهره�برداری�بیشتر�و�

بهتری�از�این�رابطه�داشته�باشند.
در�کشور�ما�رسانه�و�روابط�عمومی�هنوز�در�جایگاه�
و� نگرفته� قرار� اهمیت�خود� با� و�متناسب� واقعی�
ایفا� باید� که� آن�طــور� را� خود� نقش� نتوانسته�اند�
کنند،�اما�فاصله�روابط�عمومی�با�استانداردهای�
راســتــای� در� اســـت.� رســانــه� از� بیشتر� بسیار� آن�
کارکرد�روابط�عمومی�ها�در�ایران� که�به� انتقاداتی�
که�باید� وارد�است،�من�همواره�اعتقاد�داشته�ام�
ایــران،� در� عمومی� روابــط� آسیب�شناسی� ــرای� ب
چنین� از� کنیم.� تحلیل� نهادی� دیدگاه� از� را� آن�
دیدگاهی�نهاد�روابط�عمومی�در�ایران�موجودی�
ناقص�الخلقه�بوده�و�با�وجود�تمام�پیشرفت�ها�در�
دوران� نقص� از�همان� اخیر�هم�چنان� سال�های�
تولد� منظور� این�جا� در� اســت.� رنجور� خــود� تولد�
روابط� »رفتار«� نه� و� روابط�عمومی�است� »نهاد«�
میان� ارتباطی� رفتار� دیگر� بیان� به� یا� عمومی،�
ارزش�های� در� ریشه� که� است� دیگری� امر� فردی�

فرهنگی�ملت�ما�دارد.
عمومی� روابـــط� دربـــاره� مفهومی� مشکل� البته�
ــال�1994  ســ در� ــیــســت.� ن ــران� ــ ــ ای ــه� بـ مــنــحــصــر�
در� �)IPR( عمومی� ــط� رواب مؤسسه� که� هنگامی�
کرد،� آمریکا�نتایج�پیمایش�دلفی�خود�را�منتشر�
مؤسسه�چه� اعــضــای� ــد� دی از� کــه� شــد� مشخص�

بودند� فعال� دانشگاهی� سطوح� در� که� آن�هایی�
ــط�عمومی،�� روابـ و�چــه�دســت�انــدرکــاران�حــرفــه�
رده� دومین� در� عمومی«� »روابــط� عبارت� تعریف�
ارزیــابــی� و� سنجش� بــه� نیازمند� مــوضــوعــات� از�
عمومی� روابــط� تحقیقاتی� نیاز�های� سلسله� در�
است.��قطعًا�تحقیقات�معتبر�و�صحیح�در�ضمن�
کمال�خواهد� توسعه�هر�حرفه�ای�آن�را�به�بلوغ�و�
گر�تعریف�هم�چنان�یك�مسئله�باشد؛� رساند،��اما�ا
استراتژی�ها،�� و� تکنیك�ها� مــدل�هــا،� نظریه�ها،�
به� نیاز� ماند.� خواهند� باقی� مجرد� مفهوم�هایی�
را� خــود� عمل� در� عمومی� روابـــط� دقیق� تعریف�
که�بسیاری�از�سازمان�ها� این�گونه�نشان�می�دهد�
امور� و�بخش� روابط�عمومی� بازسازی� در�هنگام�
»روابــط� عبارت� از� نــام�گــذاری� خــود،��در� عمومی�
تغییر� ارتباطات«� »مدیریت� عبارت� به� عمومی«�

موضع�می�دهند.�
کجا�پیدا�شده�است؟� از� روابط� اما�واقعًا�عبارت�
مؤسس� به�عنوان� برنایز� ادوارد� عمومًا� ــروزه� امـ
ــط�عــمــومــی�شــنــاخــتــه�مـــی�شـــود.�در� ــ حــرفــه�رواب
گفته� برنایز� روابط�عمومی� ریشه�عبارت� توضیح�
است:�»وقتی�من�]پس�از�جنگ�جهانی�اول[�به�
گر�می� که�ا گرفتم� ایاالت�متحده�برگشتم�تصمیم�
برد،� به�کار� جنگ� برای� را� گاندا� پروپا کلمه� توان�
استفاده� نیز� صلح� بــرای� را� آن� می�توان� مطمئنًا�
منفی� کلمه� یك� به� تبدیل� گاندا� پروپا امــا� کــرد؛�
کرده� استفاده� آن� از� آلمان�ها� چــون� بــود،� شــده�
تالش� دادم� انجام� من� آن�چــه� بنابراین� بودند؛�
برای�یافتن�برخی�لغات�دیگر�بود�و�این�چنین�ما�

کلمات�مشاوره�در�روابط�عمومی�را�یافتیم«.
پس� غیررسمی� به�طور� ایــران� در� عمومی� روابــط�
تــشــکــیــل�مــجــلــس�و� از�جــنــبــش�مــشــروطــیــت�و�
آن�ها� رابطه� و�در� نهاد�های�مدنی� و� وزارتخانه�ها�
به�طور� و� گرفته� شکل� زمـــان� آن� مطبوعات� بــا�
رسمی�پس�از�جنگ�جهانی�دوم�و�با�شکل�گیری�

نقش رسانه در بلوغ روابط عمومی
احسان جهاندیده▪ 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
دبیر شورای اطالع رسانی دولت از سال1386 تا 1389

یادداشت مهمان



شماره 10
اردیبهشت 94

13

انتشارات� نام�دفتر� تغییر� از� و� ایران� نفت� شرکت�
ــــط�عــمــومــی«�وارد�فضای� بــه�»رواب ــن�شــرکــت� ای
جامعه�ایران�می�شود�و�این�شرکت�متخصصان�
گـــذرانـــدن�دوره�هــــــای�روابـــط� ــرای� ــ ــرانـــی�را�ب ایـ
و�در�خالل� اعــزام� لندن� به� عمومی�و�مطبوعاتی�
دربــاره� سمینارهایی� �1345 تا� �1343 سال�های�
می�کند� ــرگــزار� ب نفت� شــرکــت� در� عمومی� ــط� روابـ
با� فارسی� کتاب� نخستین� انتشار� زمینه�ساز� که�
عنوان�»روابط�عمومی«�در�سال��1354می�گردد.�
روابط� سیمای� مقاله� �/ قاضی� میرسعید� )علی�

عمومی�در�ایران(
شکل�گیری� ریشه�های� بــررســی،� یــک� اســاس� بــر�
با�سه�دوره� را�می�توان� ایــران� در� روابــط�عمومی�

تاریخی�مرتبط�دانست:
استعماری� اهــداف� از� منبعث� خرده�فرهنگ� �.1
که�در�فعالیت�های�شرکت�نفت�انگلیس� انگلیس�

متجلی�شده�بود.
2.�روابط�عمومی�تشریفات�مدار�عصر�پهلوی.

دفــاع� دوران� ــدار� ــ ــادم ارشــ عــمــومــی� روابــــط� �.3
مقدس.�)مهدی�محسنیان�راد:�1384(

که�روابط�عمومی� به�این�ترتیب�مشخص�است�
مهندسی� بـــدون� و� نامنظم� و� نــاقــص� ــران� ایـ در�
ایجاد� و� اســت� شــده� متولد� و� گرفته� شکل� الزم�
واحدهای�روابط�عمومی�پیش�از�آن�که�بر�مبنای�
کــارکــردهــای� و� نقش�ها� بــه� نــیــاز� از� درک� و� فهم�
تــرجــمــه� تــقــلــیــد�و� نــوعــی� بـــر�اســــاس� بــاشــد� آن�
قضا� از� و� است� گرفته� صــورت� سازمانی� ساختار�
ــا�مــطــبــوعــات�بــه�عــنــوان� ــاط�ب ــب ضـــرورت�هـــای�ارت
رسانه�ای� بعد� زمــان،� آن� در� نوظهور� پــدیــده�ای�
روابط�عمومی�را�در�ایران�بیش�از�دیگر�ابعاد�آن�

کرده�است. پررنگ�و�برجسته�
عبارت� بودن� نامفهوم� دلیل� به� نظر�می�رسد� به�
و� به�یك�واژه� به�مرور�زمان� که� »روابط�عمومی«�
تبدیل�شده�است،� فارسی� زبان� در� اسم�خاص�
میان� در� آن� ــارکــرد�هــای� ک از� درســتــی� شناخت�
که�»روابط� مردم�ما�به�عنوان�اصلی�ترین�بخشی�

عمومی«�با�آنان�در�ارتباط�است،�وجود�ندارد.
ــه�نــظــرم�تــوجــه�و�تــمــرکــز�در�آن� ــه�ب ک مــوضــوعــی�
ــرای� ب را� فــرصــت� ایـــن� و� بــاشــد� مفید� مــی�تــوانــد�
که�رسانه� این�است� طرح�آن�مغتنم�می�شمارم�
چه� ما� کشور� در� عمومی� روابــط� بلوغ� در� ایرانی�
کند؟�و�این�نقش�در�ارتباط� نقشی�می�تواند�ایفا�

تأثیری� چــه� عمومی� روابـــط� و� رســانــه� تنگاتنگ�
خواهد�داشت؟

»اقتصاد� مــوضــوع� مــا� کشور� در� کــه� شرایطی� در�
گلوگاه�های�مدیریت�رسانه�است� رسانه«�یکی�از�
و�به�دلیل�تنگناهای�مالی�و�اقتصادی�بسیاری�
از�رسانه�ها�از�جایگاه�متناسب�شأن�خود�فاصله�
نیازهای�خود� از� تأمین�بخشی� برای� و� گرفته�اند�
چشم�امید�به�روابط�عمومی�های�بخش�عمومی�
انتظار� آن�هــا� از� می�توان� آیا� دوخته�اند� دولتی� و�
به� عمومی� روابـــط� دادن� ســوق� در� کــه� داشـــت�

کنند؟ جایگاهی�شایسته،�نقش�مثبتی�ایفا�
در�بخش�خصوصی� که� می�دانیم� دیگر� از�سوی�
گـــونـــه�ای�بــســیــار�آشــکــار�به� ــه� ــط�عــمــومــی�ب ــ رواب
گرفتن� بــاال� با� و� متمایل�شــده� بــازاریــابــی� حــوزه�
موج� بــر� روز� هــر� کــشــور،� در� تــب�خصوصی�سازی�
افـــزوده� بــــازاری� تــمــایــالت� ــای� ارضــ و� جلب�نظر�
کارکردهای�روابط�عمومی� که� می�شود،�به�طوری�
در�بــخــش�خــصــوصــی�رفــتــه�رفــتــه�تــهــی�شـــده�و�
بازاریابی�و�رضایت�مشتری�جایگزین�آن�می�شود�
به� بیشتر� این�حوزه� نیز�در� نتیجه�رسانه�ها� و�در�

گهی�تشویق�و�هدایت�می�شوند.� دریافت�آ
بخش� رســانــه�ای� مدیریت� و� رسانه�ها� با� ارتباط�
اما� اســت،� عمومی� روابــط� کارکردهای� از� مهمی�
عمومی� روابــط� کارکردهای� سایر� از� نباید� رسانه�
غافل�شود.�از�آن�سو�تمرکز�بیش�از�حد�بر�رسانه�ها�
سابقه� که� عمومی� روابــط� کارکردهای� میان� در�
برخی� انــحــراف� باعث� بعضًا� دارد،� هــم� تاریخی�
روابط�عمومی�ها�از�مسیر�اصلی�خود�شده�است،�
بدون� عمومی� روابــط� بــرای� برخی� که� به�طوری�
نیستند� متصور� ــردی� ــارک ک ــه�ای� رســان حـــوزه�ای�
کشوری� در� مــی�شــود� مــوجــب� دیــدگــاه� همین� و�
وابسته� قــدرت� محافل� بــه� عمومًا� رسانه�ها� کــه�
روابــط� با� سیاسی� دالیــل� به� رسانه� گــر� ا هستند�
روابط� کند،� یا�مخالفت� نکرده� عمومی�همراهی�
روابــط� یــا� و� شــود� قلمداد� کــارایــی� فاقد� عمومی�
عمومی�و�ارگان�متبوع�آن�در�پی�رسانه�سازی�و�

یا�تسلط�بر�رسانه�ها�برآید.�
و� جــایــگــاه� از� کاملی� و� صحیح� فهم� رســانــه� ــر� گ ا
کارکرد�روابط�عمومی�نداشته�باشد،�نه�تنها�نقد�
روابط�عمومی� و�پیشرفت� برای�اصالح� کمکی� و�
نمی�تواند�انجام�دهد�بلکه�خودش�به�یک�عامل�
تبدیل� کنونی� نامطلوب� وضــع� تقویت�کننده�
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می�شود.
روابط� بر� ناظر� رسانه�های�عمومی�در�جایگاه� گر� ا
مستقیم� حــوزه� در� نه�تنها� و� گیرند� قــرار� عمومی�
کــســب�اخــبــار� کــارکــرد�خـــود�-یــعــنــی� ــه� ــوط�ب مــرب
دستگاه� عــمــلــکــردی� حـــوزه� از� اطــالع�رســانــی� و�
متبوع�روابط�عمومی-�بلکه�در�همه�حوزه�های�
کارکردهای� کارکردی�روابط�عمومی،�چه�در�حوزه�
برون�سازمانی� کارکردهای� چه� و� درون�سازمانی�
دادن� ــازتــاب� ب بــا� مــی�تــوانــنــد� کنند،� رصــد� را� آن�
نقدهای�ذی�نفعان�روابط�عمومی�به�ضعف�های�
کارکردی�آن�ها،�نقش�مؤثری�در�اصالح�و�پیشرفت�
در� که� به�شرطی� کنند� ایفا� ایرانی� روابــط�عمومی�
این�حوزه�بدون�نگرانی�و�واهمه�از�حذف�برخی�

کوتاه�مدت�خود�عمل�نمایند. منافع�
گر�رسانه�های�تخصصی�در�حوزه�روابط�عمومی� ا
لحاظ�قدرت�جلب� از� و�چه� لحاظ�محتوا� از� چه�
ارتــقــای� بــه� می�توانند� شــونــد،� تقویت� مخاطب�
سطح�دانش�فعاالن�عرصه�روابط�عمومی�و�ترویج�
تکنیک�های� و� روش�هـــا� نیز� و� گیر� فرا مــدل�هــای�
کمک�شایانی�نمایند�و�به�بلوغ� جدید�این�حوزه�

کنند. کمک� روابط�عمومی�در�ایران�
البته�تنها�رسانه�در�بلوغ�روابط�عمومی�نقش�ندارد�
و�بیش�و�پیش�از�هر�عاملی،�فعاالن�حوزه�روابط�
عمومی�باید�با�ایجاد�دغدغه�تغییر�و�پیشرفت�در�
محیط�داخلی�خود�و�نیز�دغدغه�سازی�برای�حوزه�
ذی�نفعان�روابط�عمومی�به�این�مهم�بپردازند�و�
را� خوبی� مکمل� نقش� می�تواند� هم� رسانه� البته�

کند. برای�آن�ها�ایفا�


