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عمومی� روابط� پذیرفته �شده،� تعریف�های� بر� بنا�
ــه�دغــدغــه�شــان� ک عــرصــه�فــعــالــیــت�هــایــی�اســـت�
با� ایجاد�درك�متقابل�و�تفاهم�میان�هر�سازمان�
این�مخاطبان� آن�است.� و�مشتریان� مخاطبان�
تعریف� گروهی� به�عنوان� می�توان� را� مشتریان� و�
هر� هــســتــنــد.� مــشــتــرك� مــنــافــع� دارای� کـــه� کـــرد�
مأموریت�های� چارچوب� در� می�کوشد� سازمان�
کند�و�برای� گونه�ای�این�منافع�را�تأمین� خود�به�
و� سیاست�ها� )مشتری(� مخاطب� اعتماد� جلب�
هدف�های�خود�را�توضیح�دهد�و�بر�این�مبنا�بر�
مخاطب�)مشتری(�تأثیر�بگذارد�و�او�را�به�مصرف�

کند. �یا�خدمت�خود�ترغیب� کاال کاربرد� و�
را� �)Fonction( ویــژه�کــار� چند� عمومی�ها� روابـــط�
نتایج� و� پایش� را� عمومی� افکار� می�کنند.� دنبال�
این�بررسی�را�تجزیه�و�تحلیل�می�کنند؛�یافته�های�
ــه�می�دهند.� ارائـ مــدیــریــت�ســازمــان� بــه� را� خــود�
مخاطبان� جامعه� با� ارتباطات� برنامه�ریزی� به�
ــه�عــنــوان�واســطــه�اطــالع�رســانــی(� و�رســانــه�هــا�)ب
بیشترین� بتوانند� کــه� گــونــه�ای� بــه� مــی�پــردازنــد�
تأثیر�را�بر�مخاطبان�خود�بگذارند�و�از�این�طریق�
و�محبوبیت� اعــتــبــار� و� ــادی(� ــ )م ســازمــان� ســود�
افزایش�دهند�و�باالخره�عملکرد� را� )معنوی(�آن�
کاستی�های� تا� دهند� قــرار� ارزیابی� مــورد� را� خود�
ارتباط� و� بیابند� را� خود� ارتباطی� سیاست�های�

خود�را�با�افکار�عمومی�بهبود�بخشند.
برقراری� افکار�عمومی،� به� پرداختی� برای� تالش�
عهد� از� تــوده� بر� تأثیرگذاری� دیــگــران،� با� ارتــبــاط�
ابـــزار� ــان،� ــ گـــذر�زمـ عــتــیــق�وجــــود�داشـــتـــه�و�در�
ارتباطی،�شیوه�اطالع�رسانی�و�تبلیغ�نو��شده�اند�
میان� رابــطــه� در� بنیانی� تغییری� ــه� آن�کـ بـــدون�
)روابط� واسط� و� ارتباطی� نهاد� )سازمان(،� نهاد�
)مصرف�کنندگان� مخاطبان� جامعه� و� عمومی(�
خدمات�یا�کاالی�سازمان(�پدید�آید.�قدرت�ورزی�
برای�تأثیر�بر�جامعه�همواره�وجود�داشته�و�تنها�

یعنی� متقابل� قــدرت� کــه� بــود� هجدهم� قــرن� از�
پیدا� نام� و� شد� شناسایی� عمومی� افکار� قــدرت�
گشت� کرد�و�روابط�عمومی�به�ساختاری�تبدیل�
عمومی� افکار� بر� خــود� خــاص� تکنیك�های� با� که�

تأثیر�بگذارد.
و� میالدی� �1900 از� عمومی� روابــط� تکاملی� رونــد�
گرفت؛�یعنی�هنگامی� آستانه�قرن�بیستم�شکل�
دگرگون� را� جامعه� بنیان�های� تمدن�صنعتی� که�
کــارهــا�و�تــخــصــص�هــا�پــیــچــیــده�تــر�و� ــود،� ــ ــرده�ب ــ ک
عمومی� افکار� قــدرت� بــودنــد،� شــده� پیشرفته�تر�
یافت،� افــزایــش� مــردمــی� جمعی� تصمیم�های� و�
ــاع�و� ــن ــزار�اق ــ ــدی�بــه�عــنــوان�اب ــه�هــای�جــدی رســان
کسب� ترتیب� این� به� پدیدار�شدند.� تأثیرگذاری�
حــمــایــت،�هــمــکــاری�و�مــشــارکــت�مــخــاطــبــان�
)مشتریان(�به�بخشی�ضروری�و�جدایی�ناپذیر�از�
تبدیل� آن(� غیر� و� )دولتی� فعالیت�های�سازمانی�
گذر�زمان،�تبلیغات،�وجه� گشت�و�به�هر�تقدیر�در�

اصلی�فعالیت�روابط�عمومی�شد.�
تکنولوژیکی،� گون� گونا تحوالت� گذشته� قرن� در�
به� فرهنگی�چنان�شتابی� و� اقتصادی� سیاسی،�
اطالعاتی� و� ارتباطی� نظام�های� که� گرفت� خود�
باید�شیوه�های�تازه�ای�پیدا�می�کردند�تا�با�شتاب�
گفته� به� که� آن�جا� از� شوند.� هماهنگ� تحوالت�
ما� که� آن�جــایــی� تا� »تمدن� بــی«� تویین� »آرنــولــد�
سفر� یــك� و� ســکــون� بـــدون� حرکتی� می�شناسیم�
طوالنی� سفری� و� است«� بندرگاه� بدون� دریایی�
اطالعاتی�شکل� و� فراصنعتی� تمدن� بی�پایان،� و�
شد� پدیدار� مجازی� جهان� بدین�سان� و� گرفت�
گرفت�و�جهانی� بر� را�در� و�تمام�شئون�زندگی�ما�
از�جهان�فیزیکی�و�مادی� موازی�و�حتی�بزرگ�تر�
که�هر�لحظه�بر�ابعاد�آن�و� گرفت،�جهانی� شکل�
که�مخاطب� اعضای�آن�اضافه�می�شود؛�جهانی�
جایگاه� در� خــود،� اطالعاتی� نوین� ابــزار� کمك� به�
ترتیب� این� به� و� قرار�می�گیرد� تولیدکننده�محتوا�
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مصرف�کنندگان،� و� مخاطبان� بــا� تماس� بــرای�
تحلیل� و� گــــــردآوردن� آن�هــــا،� تــرغــیــب� و� اقــنــاع�
دیدگاه�های�آنان�روابط�عمومی�ها�باید�خود�را�از�

کنند�و�خود�را�از�نو�بسازند. نو�تعریف�
فیزیکی� لحاظ� به� جغرافیایی� فاصله�های� گرچه�
نوین� ابــزار� این� اما� بوده�اند،� که� همانی�هستند�
کوچك� تمدن�اطالعاتی�نه�تنها�مفهوم�»دهکده�
شتاب� بلکه� بخشیده�اند� عینیت� را� جهانی«�
که�حاال�این�دهکده� گونه�ای�است� تغییرات�به�
کوچك�جهانی«�تبدیل�شده�و�بی�شك� به�»کلبه�
تحلیل� جهانی«� »نیمکت� یك� حد� تا� آینده� در�
ارتــبــاط�و�مبادله� بــرقــراری� زمــان� رفــت�و� خواهد�
کسر�ثانیه�خواهد�رسید.� اندیشه�و�اطالعات�به�
روابط�عمومی�هر�سازمان�باید�خود�را�به�لحاظ�
افکار� با� ابـــزاری� و� مفهومی� و� فکری� محتوایی،�
به� اجتماعی� شبکه�های� در� حــاال� کــه� عمومی�

سرعت�شکل�می�گیرند،�هماهنگ�سازند.
سازمان� هر� ماندن� واپــس� و� این�صورت� غیر� در� �
زمان�فرسودگی،� این�سیر�تحوالت�پرسرعت،� از�

فرتوتی�و�میرایی�هر�سازمان�فرا�خواهد�رسید.
گرچه�به� از�این�قاعده�مستثنی�نیستیم.� ما�نیز�
نوینی� ابــزار� و� کــرده�ایــم� پیشرفت� ابـــزاری� لحاظ�
فناوری� و� اطالعاتی� مــدرن� سیستم�های� نظیر�
سیستم�های� پیشرفته،� رایانه�های� اطالعاتی،�
اختیار� در� و...� شــهــری� تــلــویــزیــون� هــوشــمــنــد،�
پیشین� هــمــان�ذهنیت� بــا� آن�هـــا� از� امــا� داریـــم،�
کـــه�دورانـــــش�ســپــری�شــده� و�بـــا�مــحــتــواهــایــی�
را� چشم�ها� باید� حالی�که� در� می�کنیم،� استفاده�
سلب� اال� و� ببینیم� باید� دیگری� جور� و� بشوییم�
که� اســت� هــزیــنــه�ای� کمترین� عمومی� اعــتــمــاد�
درست� شکل� و� محتوا� با� گر� ا اما� بپردازیم،� باید�
کنیم،� نوسازی� را� ارتباطات� این� صادقانه�ای� و�
آن�گاه�هزینه�های�ما�)چه�اقتصادی�و�یا�معنوی(�

به�حداقل�خواهد�رسید.


