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مقدمه
از� روابط�عمومی�و�رسانه�به�معنای�خاص�خود�
هر� و� امروز�هستند� پیشرفته� پدیده�های�جامعه�
به� دارنــد،� مشابه� کم�وبیش� تاریخچه�ای� نیز� دو�
و� صنعتی� انقالب� به� آن�ها� منشأ� که� این�صورت�
جوامع� تدریجی� تبدیل� و� شهرنشینی� توسعه�

سنتی�به�مدرن�بازمی�گردد.
با� ارتباط� و� اطالع�رسانی� برای� عمومی�ها� روابــط�
مشتریان،�مخاطبان�و�افکار�عمومی�به�ابزارهایی�
رسانه�ها� انـــواع� مهم�ترین�شان� کــه� دارنـــد� نــیــاز�
مخاطبان� تغذیه� بــرای� نیز� رسانه�ها� و� هستند�
گــون�اطــالع�رســانــی� گــونــا خـــود،�بــه�خـــوراك�هـــای�
که�دست�کم�بخشی�از�تازه�ترین� نیازمند�هستند�
روابـــط�عمومی�ها� تــوســط� و�جــذاب�تــریــن�آن�هـــا�

تولید�و�عرضه�می�شود.
»رسانه«� و� عمومی«� »روابــط� میان� پیوند� لــزوم�
روابــط� می�توان� که� می�یابد� اهمیت� بدان�جا� تا�
گاهانه�و�هوشمندانه� عمومی�را�هنر�به�کارگیری�آ
مخاطبان� عمومی� افکار� در� نفوذ� برای� رسانه�ها�
زیرمجموعه� کــه� رســانــه�هــا� بــا� ــبــاط� ارت دانــســت.�
عمده�ترین� از� یکی� و� برون�سازمانی� ارتباطات�
به�عنوان� کنون� ا است� روابط�عمومی�ها� وظایف�
با� ارتباط� راه� متداول�ترین� و� سهل�الوصول�ترین�

مخاطبان�انتخاب�می�شود.
شاخصه�ها�و�معیارهایی�نظیر�ماهیت�رسانه�ای،�
از� بهره�گیری� یکسان،� مخاطبان� اطالع�رسانی،�
گزارش،� ابزارهای�ارتباطی�مشابه�)خبر،� فنون�و�
اقناع�و�ترغیب�و� با�هدف� مقاله،�مصاحبه�و...(�
تنویر�افکار�عمومی�و�ایجاد�پیوند�بین�مسئوالن�
کرده�است� و�مردم�این�موقعیت�و�زمینه�را�ایجاد�
از� رســانــه�هــای�جمعی� و� عــمــومــی�هــا� ــــط� رواب کــه�
کارکرد�دارای�وظایف�و�اهدافی� لحاظ�موقعیت�و�
مشترك�باشند�و�همکاری�آنان�با�یکدیگر�فرایند�

کند. کامل� وظیفه�ای�هر�دو�واحد�ارتباطی�را�

مفاهیم روابط عمومی و رسانه
انتقال� فرایند� از� اســت� عــبــارت� ارتــبــاط� ارتــبــاط:�
آن� گیرنده� بــرای� پیام� فرستنده� سوی� از� معنی�
در� فرستنده� نظر� مــورد� معنی� آن�کــه� بر� مشروط�

گیرنده�ایجاد�شود.
رسانه:�رسانه،�ابزار�رساندن�پیام�از�فرستنده�به�

گیرنده�پیام�است.
ــط�عــمــومــی�بــخــشــی�از� ــ ــ ــط�عــمــومــی:�رواب ــ ــ رواب
کــه�ارتــبــاطــات�درون�ســازمــانــی�و� ســازمــان�اســت�
رفع� و� تفاهم� ایــجــاد� بــا�هــدف� را� بــرون�ســازمــانــی�
سوء�تفاهم�ها،�جلب�مشارکت�و�انتشار�اقدامات�

مثبت�عهده�دار�است.

روابط عمومی و رسانه
دارند� متقابلی� روابط� عمومی� روابط� و� رسانه�ها�
تعریف� یک� در� را� عمومی� روابــط� که� گونه�ای� به��
عمومی،� »روابــــط� ــرده�انـــد:� کـ معنا� بــدیــن�گــونــه�
در� رسانه�ها� خرمندانه� کــاربــرد� از� اســت� عــبــارت�

افکار�عمومی«.
به� دستیابی� جهت� عمومی� روابــط� به� رسانه�ها�
تازه� و� رایگان� سهل�الوصول،� اطالعات� و� اخبار�
دلیل� بــه� عمومی�ها� روابـــط� و� هستند� نیازمند�
رسانه�ها� به� رایگان� مکان� و� زمــان� به� دستیابی�

نیازمند�هستند.

وظایف روابط عمومی و رسانه در قبال یکدیگر
تنظیم�رابطه�ای�معقول�از�سوی�روابط�عمومی�ها�
اســاس�حسن�تفاهم،� بــر� رســانــه�هــای�جمعی� بــا�
هدفی� داشــتــن� در� تــوجــیــه� و� متقابل� اعــتــمــاد�
گاهی�دادن�به� مشترك�در�زمینه�اطالع�رسانی�و�آ
جمله� از� باید� موجود� حقایق� به� نسبت� جامعه�
اساسی�ترین�وظایف�روابط�عمومی�ها�محسوب�

شود.
از�سوی�دیگر�رسانه�های�جمعی�نیز�باید�به�این�

روابط عمومی و رسانه
غالمرضا خلیل ارجمندی▪ 

مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

یادداشت آخر
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کنند� ارتباط�با�نگرشی�مثبت�و�واقع�بینانه�نگاه�
و�توسعه�و�تسهیل�فعالیت�های�فرهنگی�خویش�
عمومی�ها� روابط� با�همکاری� را� قبال�جامعه� در�

تحقق�بخشند.

موانع ارتباط مؤثر بین روابط عمومی و رسانه
برجسته�سازی� دنــبــال� بــه� عمومی�ها� روابـــط� �-
نقاط�قوت�و�پوشاندن�نقاط�ضعف�در�عملکرد�
اغلب� سازمان�متبوع�خود�هستند،�در�حالی�که�
رسانه�ها�می�کوشند�نقاط�ضعف�سازمان�ها�را�به�
اطالع�مردم�برسانند�تا�آن�ها�را�به�سوی�برطرف�
کارآمد�شــدن�هرچه� و� خــود� نقاط�ضعف� کــردن�

بیشتر�سوق�دهند.
-�آشنا�نبودن�آن�ها�با�محدودیت�های�همدیگر.
-�ضعف�آموزش�حرفه�ای�در�نیروهای�انسانی�هر�

دو�نهاد.

راهکارهای بهبود ارتباط بین روابط عمومی ها 
و رسانه

گردهمایی�ها�و�همایش�های�تخصصی� -�برگزاری�
مؤثر� رهیافت�های� بــه� رســیــدن� جهت� علمی� و�

کاهش�تعارض�ها�در�فرایند�ارتباط. ارتباطی�و�
مشترك� نشست�های� و� جلسه� دادن� ترتیب� �-
و� عمومی�ها� روابط� بین�دست�اندرکاران� مستمر�

نمایندگان�رسانه�های�جمعی.
-�تشکیل�شورای�مشورتی�ارتباط�با�رسانه�های�

جمعی�در�واحدهای�روابط�عمومی.
روابـــط� در� جــامــع� ــی� اطــالعــات ــانــك� ب تشکیل� �-

عمومی�ها.�
آیــیــن�نــامــه�هــا�و�دســتــورالــعــمــل�هــای� ــدویــن� ت �-
جامع�ارتباطی�جهت�نظام�مندی�ارتباط�روابط�

عمومی�ها�و�رسانه�ها.�

نتیجه گیری
ــا�یــک�رویــکــرد� ــط�عــمــومــی�هــا�و�رســانــه�هــا�ب ــ رواب
ارتــقــای� ــی�در�راســـتـــای� ــانـ ــالع�رسـ مــشــتــرک�اطـ
نیاز� هــمــواره� مخاطبان� و� مــردم� گــاهــی� آ سطح�
به� دارنــد،� اطالع�رسانی� حوزه�های� در� تعامل� به�
و� پیام� به�عنوان�منبع� روابط�عمومی� که� نحوی�
رسانه�ها� و� رسانه�ها� برای� اطالعات� تأمین�کننده�
نیز�انعکاس�دهنده�حوزه�فعالیت�و�عملکرد�آن�ها�
عمومی� افکار� تنویر� در� رسانه�ها� نقش� هستند.�

نقشی� عمومی� ــط� روابـ وظــایــف� مــحــدوده� در� و�
تفکیک�ناپذیر�و�مؤثر�است�و�یک�روابط�عمومی�
که�بهترین�استفاده� می��تواند�موفق�قلمداد�شود�

را�از�رسانه�ها�در�انجام�وظایف�شغلی�ببرد.
روی� پیش� نیز� محدودیت�هایی� عین�حال� در�
روابــط� دارد.� قــرار� رسانه�ها� و� عمومی�ها� روابــط�
قوت� نقاط� برجسته�سازی� دنبال� به� عمومی�ها�
رویدادهای� با� مرتبط� ضعف� نقاط� پوشاندن� و�
رسانه� دیــگــر� ســوی� از� هستند،� خــود� ســازمــانــی�
اطالعات� مکتوم� ابعاد� کــردن� آشکار� دنبال� به�
بدیهی� هستند.� عمومی�ها� روابــط� از� دریافتی�
است�درک�مشترک�انتظارات�و�محدودیت�های�
عملکرد� حـــوزه� از� عــمــومــی� ــط� ــ رواب و� رســانــه�هــا�
رکن� کــه� ایــن�مهم� پــذیــرش� و� وظــایــف�سازمانی�
ســوی� از� آن� پـــذیـــرش� و� ــانـــی� اطـــالع�رسـ ــی� اصــل
می�تواند� است،� اعتمادسازی� گرو� در� مخاطبان�
در�راستای�تعمیق�مناسبات�سالم،�سازنده�و�به�
دور�از�مسائل�حاشیه�ای�همکاری�دامنه�داری�را�

فراهم�سازد.


