
شماره 10
اردیبهشت 94

41

گذر از روابط عمومی مدرن به 
پست مدرن

چکیده

روابط عمومی ها یکی از عرفی ترین بخش های سازمان های امروزی هستند. روابط 
عمومی ها با دو ذی نفع بزرگ -سازمان ها و جامعه- سروکار دارند. جوامع امروزی از 
یک سو و سازمان های اقتصادی از دیگر سو در حال گذار به جهان پست مدرن هستند. 
اگر روابط عمومی نتواند خود را با این جهان تازه وفق دهد به زودی کارایی خود را 
از دست داده و کنار گذاشته می شوند. نوشتار پیش ِرو تالش دارد به صورتی گذرا و 
پیش درآمدگونه فضایی که روابط عمومی ها در جهان پست مدرن در پیش ِرو خواهند 
داشت را توصیف کند. این توصیف اجمالی و با نگاهی به تفاوت های عمده میان دو 

جهان مدرن و پست مدرن خواهد بود.

واژگان▪کلیدی:
روابط عمومی مالی، شبکه های اجتماعی، بازار سرمایه

حمید▪معیری▪▪
کارشناس فناوری اطالعات
hamid.moayery@gmail.com

از  یکی  نیست«  چپق  یک  »ایــن  نقاشی   .۱ عکس 
گریت نقاش بلژیکی. )ویکی پدیا( آثار معروف رنه ما
ــِف�مــــدرن�از�روابـــــط�عــمــومــی� ــعــری بـــر�اســــاس�ت
 )practice( اقدامات� به�مجموعه� گفت� می�توان�
ــراد� اف مــیــان� اطــالعــات� پخش� و� مدیریت� بـــرای�
عمومی� روابـــط� جامعه� عموم� بــا� ســازمــان�هــا� یــا�
و� )گرونین� می�شود.� گفته� �)Public relations(
می�کنند� تالش� عمومی�ها� روابط� �)1984 هانت،�
حساب�شده� و� هدفمند� عمدتًا� اقــدامــات� ایــن�

باشند�تا�بیشترین�تأثیر�را�داشته�باشند.
روابط�عمومی�ممکن�است�شامل�فعالیت�هایی�
از�آن�هــا�در�معرض�اطــالع�عموم� که�هدف� شود�
مقوله� این� البته� باشد.� سازمان� پیام� ــرادادن� ق
اشتباه� بازاریابی� به�عنوان� تبلیغات� با� نباید� را�

گرفت.�)استیتل،�2007( 
گفت�هدف�غایی�روابط� به�تعبیر�دیگر�می�توان�
پــیــام�ســازمــان�در�میان� گــســتــرش� عــمــومــی�هــا�
ارائه�چهره��واقعی�)یا�دلخواه�سازمان(� جامعه�و�
گفت�روابــط� ــوان� ــردم�اســـت.�مــی�ت بــه�عــمــوم�مـ
عمومی�عماًل�نقش�رسانه�اختصاصی�سازمان�را�

بازی�می�کند.
و� وظیفه� و� بگیریم� نظر� در� را� � بــاال تعریف� گــر� ا
رسالت�اصلی�روابط�عمومی�را�ساخت�چهره�ای�
می�توان� بدانیم،� سازمان� یا� فــرد� بــرای� دلخواه�
پیشینه�ای�به�قدمت�جامعه�بشری�برای�روابط�
کرد.�یکی�از�قدیمی�ترین�تالش�های� عمومی�یاد�
بشر�برای�اصالح�چهره��فرد�یا�سازمان�را�می�توان�
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تالش�ژولیوس�سزار،�پادشاه�قدرتمند�جمهوری�
و� از�خود� قهرمان� نمایش�چهره��یک� برای� روم،�
کتاب� دانست.� روم� از�جمهوری� امپراتوری� یک�
التین:� )بــه� ســزار� ژولــیــوس� گــایــوس� زندگی�نامه�
گایوس�یولیوس� تلفظ:� �،Gaius Iulius Caesar
کایسار(�یا�ژول�سزار�یا�قیصر�)زاده��12یا��13ژوئیه�
مـــارس�44  �15 درگــذشــت� �- مــیــالد� از� پیش� �100
بشر� تــالش� اولــیــن� آورد،� مــیــالد(�دســت� از� پیش�
اســت.� فــرد� یــک� از� وجــه�عمومی� بــرای�ساخت�
)ویکی�پدیا(�سزار�با�نگارش�بخشی�از�زندگی�نامه�
انگلیسی:� )بـــه� گــالــیــک«� نـــام�»جــنــگ� بــه� خـــود�
کرد� تــالش� �)Commentarii de Bello Gallico
چهره�خود�را�به�نحوی�مؤثر�و�هدفمند�به�مردم�

جمهوری�روم�بشناساند.�)همان(
وجود� نیز� دیگری� یونانی� نمونه� نگارنده� نظر� به�
و� نموده� دنبال� را� هدفی� چنین� وکالتًا� که� دارد�
تعریف� با� نیز� نمونه� این� آن�فردی�است.� انگیزه�
چهار� دارد.� همخوانی� عمومی� روابــط� کالسیک�
قرن�پیش�از�میالد�مسیح�یک�نجیب�زاده،�سرباز،�
گزنفون1 سال�ها� فیلسوف�و�پزشک�یونانی�به�نام�
کورش�بزرگ،� پس�از�درگذشت�شاهنشاه�ایران،�
این� اخالقی� و�شیفته�سجایای� می�آید� ایران� به�
که�به�درستی� کتابی� شاهنشاه�می�گردد.�وی�در�
دسته�بندی� ادبــی� ژانــرهــای� در� را� آن� نمی�توان�
آرمــانــی�را� ــالش�می�کند�یــک�فــرمــانــروای� کـــرد،�ت
به� بــزرگ،� ایــران� شاهنشاه� شخصیت� قالب� در�
 Kúrouکه�در�یونانی� کتاب�وی�را� تصویر�بکشد.�
paideía )Κύρου παιδεία(�می�نامند�می�توان�به�
برد.� به�کار� �»The Education of Cyrus« معنی�
نامبرده� »کوروش�نامه«� به� ایــران� در� کتاب� این�

شده�است.
از�دید�نگارنده�این�کتاب�که�کهن�تر�از�اتوبیوگرافی�
سزار�است،�می�تواند�نمونه�ای�درخور�از�فعالیت�
یک� از� تأثیرگذار� و� موجه� چهره�ای� تدوین� برای�
این�جا� بحث� محل� تنها� باشد.� سازمان� یا� فــرد�
نام� به� سازمانی� از� عضوی� گزنفون� آیا� که� است�
برای� را� کار� این� و� اســت؟� هخامنشی� پادشاهی�
داده�است؟� انجام� ایــران� پــادشــاه� اصــالح�وجــه�
وی� شرکت� صبغه� به� توجه� با� این�خصوص� در�
اردشیر� ــرادرش� بـ علیه� دوم� کـــوروش� جنگ� در�

1. Xenophon

که� هخامنشی�و�شیفتگی�او�به�پادشاه�سرزمینی�
مــادری�اش� سرزمین� آرمان�های� با� جدی� تضاد�
نمایندگی� و� عضویت� از� حکایت� می�تواند� دارد�
گزنفون�در�سازمانی�به�نام�پادشاهی�هخامنشی�
رو�چه�هدف� به�هر� بریتانیکا(� باشد.�)دانشنامه�
کوروش�هخامنشی�بوده�باشد�و� او�اصالح�وجه�
چه�تالش�برای�ترسیم�یک�پادشاه�ایده�آل�باشد�
با� کــردار�خود� و� رفتار� تطبیق� با� که�دیگر�شاهان�
را�در� ایــران�چهره�خــود� اســطــوره�مانند� پــادشــاه�
کرده�چهره� کنند،�به�هر�رو�تالش� جامعه�اصالح�
به�جامعه� مؤثر� نحوی� به� را� یا�سازمان� فرد� یک�

بشناساند.
کشور� کنید�در�جای�جای�این� گر�در�ایران�سفر� ا
یادگار� که� روبه�رو�می�شوید� با�سنگ�نوشته�هایی�
تالش�دولت�ها�برای�ایجاد�ارتباط�مؤثر�و�گسترش�

اطالعات�هدفمند�میان�مخاطبان�است.

عکس 2. سنگ نوشته بیستون
ــرای�نــمــونــه�ســنــگ�نــوشــتــه�بــیــســتــون�)عکس� ــ ب
نخستین� جــهــان� سنگ�نوشته� بــزرگ�تــریــن� �)2
ــان� ــار�دودمـ ــی�و�از�آثـ ــران مــتــن�شــنــاخــتــه�شــده�ای
شهرستان� در� واقــع� م(� پ.� �520( هخامنشیان�
بر� کرمانشاه� شهر� کیلومتری� ســی� در� هرسین�
کوه�بیستون�است.�سنگ�نبشته�بیستون� دامنه�
مــهــم�تــریــن�و�مــشــهــورتــریــن�ســنــدهــای� از� یــکــی�
زمان� در� تاریخی� متن� مهم�ترین� و� تاریخ�جهان�
داریــوش� پیروزی� شــرح� که� اســت� هخامنشیان�
کشیدن�یاغیان�را� گوماته�مغ�و�به�بند� بزرگ�را�بر�
نشان�می�دهد.�دستگاه�حکومتی�هخامنشیان�
مانند� پــادشــاهــی� قدرتمند� وجــه� کــردنــد� تــالش�
ــر�مــدعــیــان�دروغــیــن� داریــــوش�و�پـــیـــروزی�اش�ب
کسی� که� تاج�وتخت�را�چنان�شکوهمند�بسازند�
ایــشــان� تــاج�وتــخــت� بــه� آخــتــن� گستاخی�دســـت�
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همگی� می�توانند� مــوارد� ایــن� باشد.� نداشته� را�
که�در�واقع�وظیفه�ذاتی�یک� تالش�هایی�باشند�

روابط�عمومی�امروزی�است.
که� دارد� وجــود� نیز� دیگری� اثر� باستان� ایــران� در�
می�تواند�سرچشمه�و�نخستین�تالش�برای�ایجاد�
بابکان� اردشیر� باشد.� روابط�عمومی�موفق� یک�
ایرانیکا(� )دانــشــنــامــه� ســاســانــیــان� ســـردودمـــان�
کرده�است� زندگی�نامه�ای�را�به�قلم�خود�تدوین�

بابکان2  اردشیر� کارنامه� یا� »کارنامه«� نام� به� که�
تــالش� کــتــاب� ایـــن� در� وی� مــی�شــود.� شناخته�
چهره�حکومت� هدفمند� و� مؤثر� نحوی� به� کرده�
است� قدرتمند� مرکزی� حکومت� یک� که� جدید�
به� را� گشته� محلی� قـــدرت�هـــای� جــایــگــزیــن� کــه�
کتاب�شرح�پیروزی�های�وی� تصویر�بکشد.�این�
است.� ساسانیان� پادشاهی� سلسله� تأسیس� و�
از� مخاطب� برداشت� مدیریت� کتاب� این� هدف�
جایگاه�رفیع�مؤسس�سلسله�ساسانیان�و�به�تبع�

آن�پادشاهان�پسین�این�سلسله�است.

نقاط عطف تاریخ روابط عمومی مدرن
دنیای� در� بــگــذریــم� کــه� تــاریــخــی� نــمــونــه�هــای� از�
امــروزه� آن�چــه� به� شبیه�تری� نمونه�های� مــدرن�
خواهیم� پیدا� می�خوانیمشان� عمومی� روابــط�
کرد.�این�نمونه�ها�بدون�آن�که�نام�روابط�عمومی�
در�جهان� فــن� ایــن� تــاریــخ�ســاز� بکشند،� یــدک� را�
چیز� یــک� در� اتفاقات� ایــن� همه� شــدنــد.� مــدرن�
یا� فــرد� یــک� آن�هــا� تمامی� در� هستند،� مشترک�
روش�هــا� از� بهره�گیری� با� می�کند� تــالش� سازمان�

2.  Kârnâmag î Ardashîr î Babagân

سازمان� یــا� خــود� چهره� گون� گونا رســانــه�هــای� و�
متبوعشان�را�در�میان�اجتماع�بهبود�بدهند.�از�
را�تاریخ�ساز�روابط�عمومی� این�رو�می�توان�آن�ها�

نامید.�
دید� می�توان� عمومی� روابــط� تاریخ� به� نگاهی� با�
کرد� تالش� �)349( گوستین� آ سنت� نخستین�بار�
چهره�ای� امپراتور� باره�� در� مدیحه�ای� ســرودن� با�
اقــدام� ایــن� کند.� ارائـــه� بــه�جامعه� از�وی� خــوب�
مــی�رود.� شمار� به� گاندا� پروپا یک� خــود� نــوع� در�
گوستین�را�بی�شک�می�توان�یکی� مدیحه�سنت�آ
قرون�وسطی� در� عمومی� ــط� رواب عطف� نقاط� از�

دانست.
انگلیسی:� )بــه� پین� توماس� نیز� �1976 ســال� در�
 Americanکتابی�تحت�عنوان� �)Thomas Paine
انتشار� و� نگارش� از� که�هدف� کرد� منتشر� �Crisis
این�سیاستمدار� بود.� آمریکا� انقالب� از� دفاع� آن�
عالی�رتبه�توانست�وجه�انقالب�را�به�خوبی�برای�
کند. عامه�مردم�و�جامعه�آن�زمان�آمریکا�ترسیم�
 Benjamin Franklin FRS فرانکلین  بنجامین�
(January 17, 1706 [O.S. January 6, 1705]
April 17, 1790 – [1])�یکی�از�بنیان�گذاران�آمریکا�
نیز�در�سال��1780با�انتشار�جریده�ای�روشنگرانه�
ایاالت�متحده� در� ــرده�داری� ب براندازی� در� سعی�
تــرســیــم�چهره� بـــرای� تـــالش�هـــای�وی� داشــــت.�
جامعه�ای�بدون�برده�سرانجام�به�نتیجه�رسید�و�
او�توانست�این�سنت�را�در�آمریکا�از�میان�بردارد.
 William Henry Seward ســورد� هنری� ویلیام�
وزیــر� �((May 16, 1801 – October 10, 1872
 1861 سال� در� ایاالت�متحده� وقت� خارجه� امور�
کافی� لینکونل�مهارت� آبراهام� مانند�سلف�خود�
برای�استفاده�از�روزنامه�ها�برای�نیل�به�مقاصد�
سازمانی�خود�را�داشت.�مجموعه�اقدامات�وی�
از� را�مــی�تــوان�یکی� ایــن�ســال�هــای�حــســاس� در�

نقاط�عطف�تاریخ�روابط�عمومی�دانست.
Phineas Taylor «P. T.» Bar- بــارتــو  نتیلور�
num (July 5, 1810 – April 7, 1891)�شومن�
 1880 دهــه� در� آمــریــکــایــی� مــطــرح� بیزنسمن� و�
توانست�یکی�از�نقاط�عطف�تاریخ�روابط�عمومی�
را�با�روش�تعامل�منحصر�به�فردش�با�رسانه�ها،�

رقم�زد.
 Ivy Ledbetter Lee لی،� ای�وی� در�سال��1903

با نگاهی به تاریخ  �
روابط عمومی می توان 
دید نخستین بار سنت 
گوستین )349( تالش  آ

کرد با سرودن مدیحه ای 
در باره  امپراتور چهره ای 

خوب از وی به جامعه 
کند. ارائه 
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که� �((July 16, 1877 – November 9, 1934
ــدر�روابـــط�عمومی�خــوانــده�مــی�شــود،� پ ــروزه� ــ ام
و� اطالع�رسانی� در� شفافیت� کمک� به� توانست�
ایجاد�ارتباط�مناسب�با�ارباب�جراید�و�مخاطبان�
از�یک� را� ک�برون�َخم� از�طریق�نشریه�ها�چهره�را
کارآفرین�مسئول� سرمایه�دار�بدون�قلب�به�یک�

تغییر�دهد.
 Edward Louis Jamesادوارد�لوییس�جین�بارنی�
 Bernays (/bərˈneɪz/; German: [bɛɐ̯ˈnaɪs];
 (November 22, 1891 − March 9, 1995
روابط�عمومی�در�سال�1918  از�پیشگامان� یکی�
از� یکی� ویلسون،� رئیس�جمهور� مشاور� به�عنوان�
بهترین�عملکردهای�رسانه�ای�در�خصوص�اعالم�
استقالل�جمهوری�چک�را�از�خود�بروز�داد.�وی�
حتی�با�تعیین�صبح�یکشنبه�برای�اعالم�این�خبر�
گیر� در�یک�حرکت�حساب�شده�برای�پوشش�فرا

کرده�بود. خبر�در�مطبوعات�برنامه�ریزی�
طراحی� بــا� مایر� اســکــار� کمپانی� �1936 ســال� در�
ــه�عرصه� ــا�ب گ�شــکــل�خـــود،�پ مــاشــیــن�هــــات�دا
کرد� تــالش� و� گذاشت� عمومی�ها� روابــط� تجاری�

مخاطب�خود�را�با�غذای�پرتابل�آشتی�دهد.
De Beers � الــمــاس� کمپانی� تــجــارت� عرصه� در�
فعال� ارتباط� از�طریق� کرد� تالش� �1930 در�سال�
به� الــمــاس� مــیــان�حجم� ــطــه�ای� راب بــا�مخاطب�
به� ــراد� ــ اف عــشــق� مــیــزان� و� انگشتر� در� رفــتــه� کـــار�
میزان� کند.� ایجاد� رابطه��مستقیم� همسرانشان�
تأثیرگذاری�این�مسئله�موجب�افزایش�فروش�و�

کمپانی�شد. درآمد�

از� ــود� ب آموخته� هــم� پلیس� دیــگــر� ســال� 1950در�
روابط�عمومی�برای�حل�مشکالت�خود�استفاده�
تعقیب� تحت� خالفکار� ده� تصاویر� انتشار� کند.�

ک�بود. بزرگ�در�آن�زمان�نمونه�بارز�این�ادرا
کمپانی� تا� شد� بهانه�ای� میر� فضاپیمای� سقوط�
فــروش�غــذای�مجانی� بــرای� �Taco Bell کو�بل� تا
فضاپیما� ایــن� بـــرای� فـــرود� محل� نــمــاد� از� خــود�
متبادر� ذهــن� به� که� گونه�ای� به� کند،� استفاده�
بل� کــو� تــا ــافــت� دری ــرای� بـ هــم� مــی�شــد�فضاپیما�

کرده�است. مجانی�سقوط�
در�یک�تقسیم�بندی�دیگر�می�توان�تاریخ�روابط�

کرد: عمومی�را�به�سه�مرحله�بخش�
نهادهای� و� ســازمــان�هــا� تــالش� نخست� مرحله�
دولتی�برای�تغییر�وجه�خود�در�نزد�عموم�مردم�
که�این�وجه�در�پی�فساد�اداری�مأموران�و� بود�

مقامات�مخدوش�شده�بود.�)�1900تا�1914(
گیرودار�جنگ� مرحله�دوم�تالش�دولت�آمریکا�در�
خود� مقاصد� توجیه� بــرای� تــالش� و� اول� جهانی�
در� مرحله� این� می�شود.� شامل� را� این�جنگ�ها�
خالل�سال�های��1914تا��1918به�وقوع�پیوست.

صنعتی� شرکت�های� �1918–1929 سال�های� در�
گسترده�دست�به�انتشار�اخبار�مربوط� به�صورت�
منفی� یــا� مثبت� تأثیر� بتوانند� تــا� زدنــد� خــود� بــه�
در� بگذارند.� عمومی� افکار� بر� را� خــود� نظر� مــورد�
که� می�دانستند� عمومی�ها� روابــط� مرحله� ایــن�
ارائه�موضوعی�مطالب�از�روی�واقع�بینی�و�بدون�
کند. جانبداری�می�تواند�افکار�عمومی�را�هدایت�

 Public« واژه� ــرار� ــکـ تـ ــعـــداد� تـ بـــه� ــگــاهــی� ن ــر� ــ گ ا

کتاب های منتشرشده از سال ۱98۰ تا 2۰۰8 نمودار شماره ۱. فراوانی واژه »Public Relations« در 
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سال� از� منتشرشده� کتاب�های� در� �»Relations
 )1 شــمــاره� ــمـــودار� )نـ بــیــنــدازیــم� �2008 ــا� ت �1980
گاه� �1800 از�سال� واژه� این� خواهیم�دید�هرچند�
 1900 سال� تا� اما� اســت،� شده� استفاده� بی�گاه� و�

فزونی�جدی�ای�نیافته�است.�
دیده� نیز� عمومی� روابــط� تاریخ� از� که� همان�طور�
می�شود�از�سال��1920آرام�آرام�این�واژه�بار�دیگر�بر�

سر�زبان�ها�می�افتد�و�در�نیمه�دوم�دهه��50به�اوج�
کاهش�چشمگیر�این�واژه�در�سال�های� می�رسد.�
در� آن� کاهشی� روند� � احتمااًل و� �2008 به� منتهی�
که� دید� بعدی�خواهیم� آمارهای� انتشار� صورت�
از�دست� را� جایگاه�خود� آرام�آرام� عمومی� روابــط�

می�دهد.
کــاهــش�نــیــز�غــالــب�شــدن� ــن� ــل�ایـ ــ یــکــی�از�دالی
این� ماهیت� در� تغییر� و� پست�مدرن� نظریه�های�
نقش�های� بیشتر� نظریه�ها� ایــن� اســـت.� رشــتــه�
بخش�های� و� کـــرده� متکثر� را� عــمــومــی� ــط� ــ رواب
دخیل� نقش� ایــن� در� را� ســازمــان� ایــن� گون� گونا

می�کنند.
عطف� نقاط� و� تاریخچه� یاد�شد�خالصه�� آن�چــه�
اما� اســت،� ــوده� ب مــدرن� روابــط�عمومی�در�عصر�
عمومی� روابط� تئوری�های� و� اقدامات� مجموعه�
ســازمــان�هــا� از� مدرنیستی� تلقی� طــرز� بــه� غــالــبــًا�
آرام�آرام� با�ورود�به�عصر�پست�مدرن� بازمی�گردد.�
سازمان�ها�نیز�فضای�پسامدرنیستی�را�درک�کرده�
نتوانند� عمومی�ها� ــط� رواب گــر� ا تغییرکرده�اند.� و�
را� پست�مدرنیستی� سازمان�های� از� خــود� تلقی�
تغییر�دهند�و�هم�چنان�با�دیدگاه�مدرنیستی�به�
کارایی�خود�را�از� کار�خود�ادامه�دهند�دیر�یا�زود�

دست�می�دهند.�
افزون�بر�این�که�سازمان�ها�وارد�فضای�پسامدرن�
کــرده� درک� را� فضا� ایــن� نیز� جامعه� و� شــده�انــد�

که�یک�سر�فعالیت�های�روابط� است.�از�آن�جایی�
عمومی�نیز�جامعه�است،�روابط�عمومی�ها�از�هر�
گزیر�هستند�وارد�فضا�پسامدرن�شوند.� دو�سو�نا
و� سازمان�ها� عمومی�های� روابــط� صورتی�که� در�
کنند�و� صنایع�نتوانند�فضای�پست�مدرن�را�درک�
کارایی�خود� خود�را�با�آن�تطبیق�دهند،�به�زودی�

را�از�دست�خواهند�داد.
برای�نمونه�یکی�از�ویژگی�های�عصر�مدرن�ایجاد�
از� جامعه� تلقی� و� علم� میان� دوگانگی� و� فطرت�
تفاوت� ایــن� به� زدن� دامــن� اســت.� علمی� مقوله�
است.� مدرن� جامعه� رسانه�های� تکراری� ویژگی�

)راهجا،�2001(
مبتنی� عمومًا� را� عمومی� ــط� رواب مــدرن� دیــدگــاه�
ســؤال� زیـــر� و� ســـازمـــان� ــه�� رســان استیالطلبی� ــر� ب
به�منظور� سیستم،� در� اقــدام�کــنــنــدگــان� ــردن� بـ
مــدیــران� چــشــم�انــداز� بــه� بخشیدن� مشروعیت�
ــان�بــه�عــنــوان�یـــک�دانــــش�آبــجــکــتــیــو�در� ــازمـ سـ
ــه�فــعــالــیــت�هــای�مــســتــدل،�مـــی�دانـــد.�در� ســای
پــســت�مــدرن�مبتنی� ــط�عــمــومــی� ــ حــالــی�کــه�رواب
مجموع� در� )هــمــان(� اســت.� انعطاف�پذیری� بر�
رویکردهای� به� نسبت� پست�مدرن� رویکردهای�
پست�مدرن�از�انعطاف�پذیری�بیشتری�برخوردار�
کمتر�به�صالبت�آرای�خود� هستند،�این�دیدگاه�
کمتر�حکم�قطعی�می�دهد� ایمان�دارد؛�بنابراین�
و� پایین�ترین�سطح� تا� را� کاری� چارچوب�های� و�

بیشترین�جزئیات�بیان�می�کند.�
در�بیشتر�تئوری�های�مدرنیتسی�روابط�عمومی�
به�عنوان�یک�فانکشن�مدیریتی�دیده�می�شود.�
بر� � رویکرد�غالب�مدرنیستی�در�مدیریت�معمواًل
پایه�تعریف�اهداف�مدیریتی�از�باال�و�مشروعیت�
بخشیدن�به�آن�است.�هم�چنین�یکی�از�وظایف�
ــاال�به� ب اســتــراتــژی�هــای� تــســری� ــط�عمومی� روابـ
که�این�ویژگی�نیز�از�مفاهیم� پایین�سازمان�است�

سازمان�در�دنیای�مدرن�است.
مثال�های�بی�شماری�می�توان�از�سایه�انداختن�
بیان� امروزی� عمومی�های� روابط� بر� مدرن� تفکر�
از� عمومی� روابـــط� شئون� تمام� مدرنیسم� ــرد.� ک

تئوری�تا�تحقیقات�را�شامل�می�شود.
از�ویژگی�های� بر�مدیریت�و�استراتژی� تمرکز�وافر�
هستند.� مــدرن� عصر� در� عمومی�ها� روابــط� ــارز� ب
برای� تــالش� در� کادمی� آ تحقیقات� که� هنگامی�

دیدگاه مدرن، روابط  �
 مبتنی 

ً
عمومی را عموما

بر استیال طلبی رسانه 
سازمان و زیر سؤال بردن 
اقدام کنندگان در سیستم 

می داند.
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کسب�وکار� یک� به�عنوان� عمومی� روابــط� اثبات�
مشروع�و�یک�نظام�در�تئوری�سازمانی�بودند�در�
سال��1980این�تئوری�و�مفهوم�غالب�به�چالش�
کــشــیــده�شـــد.�مــقــاالت�نــقــادانــه�و�تــئــوری�هــای�
افاضات� مشروعیت� کردند� تــالش� پست�مدرن�
مدیر�در�تعیین�هدف�برای�سازمان�و�بخردانگی�
روشــن� ــز(� ــت )دی بکشند.� چــالــش� بــه� را� تصمیم�
که�در�سازمان�های�مدرن�مدیران�ساحت� است�
ــشــان�قــائــل�هستند.� بـــرای�خــود�و�آرای ــژه�ای� ــ وی
دنــیــای�پــســت�مــدرن�ایــن�ســاحــت�را�بــه�چالش�
می�کشد�و�تالش�می�کند�همه�ارکان�سازمان�را�در�

کند. تصمیمات�شریک�
مدرنیستم� پایه�های� بسیاری� مقاالت� نتیجتًا�
و� کشیده� چالش� به� را� فانکشنالیتی� پارادایم� یا�
)هاسرد� کردند.� تدوین� را� تازه�ای� فانکشن�های�

 90 دهـــه� مــیــان�هــای� در� �)2000 هـــمـــکـــاران،� و�
آرام�آرام�به� افراد� آغاز�قرن�بیست�و�یکم� میالدی�
کردند.� مفاهیمی�مانند�بخردانگی�دانش�تردید�
بخردانگی� در� تردید� ایــن� �)1994 الــریــث،� )مــک�
که�امروزه�نگرش�مدرنسیتی�روابط� دانش�است�
عمومی�ها�را�در�مقاالت�هنوز�به�چالش�می�کشد.

گی های دنیای پسامدرن ویژ
گفت�دنیای�پسامدرن�بر: کلی�می�توان� به�طور�

کندگی�عدم�تمرکز�مشارکت� عدم�قطعیت�پرا
و�ترکیب�استوار�است.

روابط�عمومی�ها�در�ایفای�نقش�خود�در�تعامل�
این� باید� نیز� پست�مدرن� ســازمــان� و� جامعه� بــا�
دنیای� در� گــر� ا دهــنــد.� ــرار� ق مدنظر� را� ویژگی�ها�
قطعی� که� فرمول�هایی� و� ریاضی� ــط� رواب مــدرن�

دارای� و� تکرار� قابل� فرایندهای� در� آن�هــا� بــودن�
دنــیــای� ــد،� ــردن مــی�ک حــکــمــرانــی� قــعــطــی� نتیجه�
می�سازند.� غیرقطعی� احکامی� را� پست�مدرن�
ریاضی� فــرمــول� ــا� آن�ه اثــبــات� ــرای� ب کــه� احکامی�

صادر�نمی�شود.�
بــه�عــنــوان� نــمــی�تــوان� حــتــی� را� پست�مدرنیسم�
داشـــت�یک� انــتــظــار� و� کـــرد� شــنــاســایــی� مکتب�
و� آرا� مجموعه� و� کــرد� پیدا� آن� بــرای� نظریه�پرداز�
این� در� آن�چــه� بازشناسی� بــرای� را� وی� نظریات�

مقوله�نیاز�است�بدانیم،�محور�قرار�دهیم.
دارای� خـــود� ذات� در� حــتــی� پــســت�مــدرنــیــســم�
نادیده� را� آن� نمی�توان� که� است� تشتتی� چنان�
دارای� پــارادایــم� این� در� رأی� و� نظریه� هر� گرفت.�
گون�و�تعابیر�و�تفاسیر�متفاوتی� گونا رویکردهای�
می�توان� را� شد� گفته� آن�چــه� بر� شاهدی� اســت.�
این� دانست.� فلسفه� این� آغازگر� و� در�سرچشمه�
علوم� اندیشمندان� و� فیلسوفان� نــه� را� فلسفه�
نقاشان� و� گذاشته� پــایــه� مــعــمــاران� کــه� انسانی�

توسعه�داده�اند.
همین�تفاوت�بنیادین�میان�روش�تشکیل�این�
را� بشر� فکر� پارادایم�های� سایر� و� فکری� پارادایم�
می�توان�الگویی�برای�درک�غیرمتمرکز�بودن�این�

پارادایم�فکری�دانست.
در�این�پارادایم�نمی�توان�انتظار�داشت�سازمانی�
مدیری� دســت� در� قــدرتــش� کــه� کنیم� تصویر� را�
ــژی�هــای� ــرات ــداف�و�اســت ــ کـــه�اهـ مــتــمــرکــز�اســـت�
�تا�پایین�تعیین�می�کند.�در�این� سازمان�را�از�باال
تعیین� درگیر� می�توانند� اشخاص� همه� سازمان�

استراتژی�ها�و�هدف�گذاری�ها�شوند.
ــنــد�در� ــتــوان ــر�هــمــه�ارکـــــان�ســـازمـــان�ب ــ گ ــال�ا حــ
هدف�گذاری�ها�دخیل�شوند،�پس�باید�مخاطب�
از� یکی� شــود.� دخیل� پیام� تولید� در� بتواند� نیز�
ویژگی�های�دنیای�پست�مدرن�همین�مشارکت�
است.�روابط�عمومی�های�پست�مدرن�باید�خود�
آمــاده� مخاطبان،� با� پیام� در� مشارکت� بــرای� را�
مخاطب� مشارکت� اسم� که� زمانی� گرچه� ا کنند.�
اسیر� انسان� ذهــن� به� که� چیزی� اولین� می�آید،�
است� این� می�رسد،� مــدرن� فکری� چارچوب� در�
کنترل�افکار�برگزید،� که�باید�ترتیبی�برای�مهار�و�
در� می�کند.� رد� را� آن� پست�مدرن� دنیای� لیکن�
با�مشارکت�مخاطب� که� پیام�همان�است� واقع�

همین تفاوت بنیادین  �
میان روش تشکیل این 

پارادایم فکری و سایر 
پارادایم های فکر بشر 

را می توان الگویی برای 
درک غیرمتمرکز بودن این 

پارادایم فکری دانست.
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مشارکت� ورای� که� چیزی� هر� و� می�آید� به�دست�
مــخــاطــب�حــاصــل�شـــود،�مــحــصــول�دســتــکــاری�
روش� ــن� ای در� بـــود.� خــواهــد� مخاطب� آرای� در�
پیام� و� ندارد� جایگاهی� عمومی� افکار� مهندسی�
خود� و� کــرده� تعیین� مخاطب� همان� را� سازمان�
مسئولیت�و�نقش�انتشار�آن�را�به�عهده�خواهد�

گرفت.
دو� عمومی� روابـــط� در� پست�مدرنیسم� رویــکــرد�
داده�است.� قــرار� روی�مخاطب�خــود� فــرا� را� گــام�
مدیران� تسلط� عرف� بردن� میان� از� نخست� گام�
در� کارکنان� به�کارگیری� و� بهره�برداری� به�منظور�
مــدیــران� تعیین�شده� پــیــش� از� ــداف� اهــ جــهــت�
به�تحلیل� گام�در�مباحث�مربوط� این� که� است�
این� دوم� گام� و� گرفت� خواهد� قرار� بررسی� مورد�
رویکرد�موضع�گیری�در�برابر�نژادپرستی،�تبعیض�
استعمار� و� بروکراسی� محوری،� اروپــا� جنسیتی،�

است.
مدیران� صالبت� و� قــدرت� ــردن� ب میان� از� بحث�
نشأت�گرفته�از�ایده�مخالفت�رویکرد�پست�مدرن�
با�»تنها�داستان�درباره�حقیقت«�است.�رویکرد�
کــشــیــدن�دانـــش� پـــســـت�مـــدرن�در�بـــه�چــالــش�
پاردایم� این� رویکرد� به� تنها�حقیقت،� و� بخردانه�
کــرده� پیدا� تسری� نیز� عمومی� روابـــط� حــوزه� در�

است.�)مک�دونل،�1986(
همواره� معانی� و� مقاصد� پست�مدرن� دنیای� در�
گاهی� توسط�نویسندگان�تولید�نمی�شوند،�بلکه�
تولید�می�شوند.� نیز� گفتار�شفاهی� یا� ترانه�ها� در�
و� مــتــفــاوت� جــوامــع� ــوده� شــال بــر� مقصود� و� معنا�
که� مسئله� این� و� )مؤسساتی(� نهادی� اقدامات�

استوار� نــدارد«� وجود� آبجکتیوی� مقصود� »هیچ�
شده�است.

عمومی� روابط� به� پست�مدرن� رایج� رویکرد� یک�
یک� به�عنوان� عمومی� روابــط� بر� تمرکز� در� بحث�
در� است.� در�سازمان� آن� نقش� و� نهادی� فرایند�
این�رویکرد�به�طرز�ویژه�ای�به�روابط�عمومی�در�
تغییر�برداشت�از�حقیقت�و�تنزل�مفاهیم�اصلی�
ایدئولوژی� اشاعه� و� ساخت� ــرای� ب جایگاه�ها� و�
سازمان،�نگاه�شده�و�نقش�حیاتی�برای�آن�قائل�

است.�)دریدا،�1976(
حد� از� بیش� کید� تأ قبال� در� داشــت� توجه� باید�
رویــکــرد�مـــدرن�بــر�وجـــود�یــک�تــئــوری�و�نظریه،�
ــات�و� ــظــری ن از� پــســت�مــدرنــیــســم�مــجــمــوعــه�ای�
پست�مدرنیسم� مــی�شــود.� شــامــل� را� تــئــوری�هــا�
چنددستگی� و� چندگانگی� برابر� در� بــاز� آغوشی�
حتی�درباره�چشم�اندازهای�اصلی�و�تئوری�های�

خود�دارد.
خــود� ذات� در� تـــئـــوری�هـــا� مـــی�گـــویـــد،� لـــیـــوتـــارد�
داستان�های�بی�شماری�را�پنهان�دارند�و�ما�هرگز�
کنیم.� کشف� را� آن�هــا� همه� حکایت� نمی�توانیم�

)لیوتارد،�1988(
پیوند� مانند� مقوله�هایی� بر� بیشتر� پست�مدرن�
میان�قدرت�و�دانش،�اختالف�به�جای�اجماع،�
خرده�فرایندهای�سیاسی�و�پیوند�میان�طبیعِت�
ــتــز،� ــت.�)دی ــنــد،�مــتــمــرکــز�اســ ــدرت�و�قــیــد�و�ب ــ ق
ارتباط� بر� فلسفه� این� از� دیگری� رویکرد� �)1997
یا� فراواقعیت� مقوله� ایدئولوژی،� و� قدرت� میان�
بخردانگی،� کشیدن� چالش� بــه� �،hyperrealit
نپذیرفتن� دروغ،� و� واقــعــیــت� مــیــان� تشخیص�
رانده� به�حاشیه� و� اقلیت� نمایندگی� روایــت،� فرا�

شده�ها�تمرکز�دارد.�)هولتزواسن،�1995(
ــت�اســـتـــراتـــژی�بـــه�مــقــولــه�روابـــط� ــری ــگــاه�مــدی ن
اوایــــل�دهـــه�هشتاد� در� مــوجــب�شــد� عــمــومــی�
کلیدواژه� و� عناوین� بــا� بــی�شــمــاری� کــتــاب�هــای�
عمومی� روابـــط� حــوزه� در� اســتــراتــژی� و� مدیریت�
روابــط� مدیریت� مانند� عناوینی� شــونــد.� خلق�
عمومی،�مدیریت�استراتژیک�در�روابط�عمومی،�
کمپین�های� هدفمند� و� استراتژیک� مدیریت�
استراتژیک� مدیریت� و� �)MBO( عمومی� روابــط�
کل.�)هث،�1997(  به�عنوان�یک� روابط�عمومی�
ایمان�به�دو�مقوله�مدیریت�و�استراتژی� فقدان�

نگاه مدیریت استراتژی  �
به مقوله روابط عمومی 

موجب شد در اوایل 
کتاب های  دهه هشتاد 

بی شماری با عناوین 
کلیدواژه مدیریت و  و 

استراتژی در حوزه روابط 
عمومی خلق شوند
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در�رویکرد�مدرن،�چالش�بزرگ�پست�مدرن�را�در�
حوزه�روابط�عمومی�پیش�می�کشد.�

بخردانه� بــه�صــورت� دارد� قصد� مــدرن� مدیریت�
)فوکالت،� بگیرد.� خــود� کنترل� تحت� را� دیگران�
پست�مدرن� رویکرد� نظریه،� این� برابر� در� �)1982
مدیریت�را�به�عنوان�یک�امر�بخردانه�رد�می�کند.�
که� است� باور� این� بر� پست�مدرن� رویکرد� )بــوژه(�

استراتژی� مدیریت� سازمانی،� کانتکس�های� در�
چیزی�جز�زباِن�بازی�ها�نیست.�)لیوتارد،�1998( 
پــســت�مــدرن�اســتــراتــژی�یــک�مقوله� در�دیــدگــاه�

دوسره�و�سیمتریک�است.�)گرونینگ،�1989(
روابط عمومی های داخلی

در�حالی�که�پارادایم�های�روابط�عمومی�به�شدت�
نیز� مــا� کشور� در� بــودنــد� تغییر� حــال� در� دنیا� در�
سازمان� الینفک� جــزو� به�عنوان� عمومی� روابــط�
که�امروزه�تصور�یک� نهادینه�شده�است�تا�جایی�
امکان�پذیر� عمومی� روابط� واحد� بدون� سازمان�
نیست؛�اما�با�این�همه�رشد�در�خصوص�جایگاه�
که�روابط�عمومی�ها� روابط�عمومی،�نقش�هایی�
عرض� و� مناسبت�ها� اعــالم� حد� در� می�کنند� ایفا�
عمومی�های� روابـــط� مــی�آیــد.� پایین� تسلیت�ها�
سازمان�چندان�سروکاری�با�استراتژی�ها�ندارند�
استراتژی�های� از� بازنمایی� نمی�کنند� تــالش� و�
تنها� ایــشــان� بلکه� بــاشــنــد.� بــیــرون� در� ســازمــان�
گر� مأموریت�های�محوله�را�به�انجام�می�رسانند�و�ا
این�مأموریت�بازنمایی�استراتژی�باشند،�آن�گاه�

به�فکر�بازنمایی�بیرونی�استراتژی�ها�می�افتند.
ــط�عــمــومــی�هــای� ــ ــه�دســتــه�بــنــدی�رواب نــگــاهــی�ب
کــشــور�نــشــان�مــی�دهــد�در�حـــال�حــاضــر�روابـــط�

عــمــومــی�هــای�جــدیــد�بــه�ایــن�دســتــه�هــا�تقسیم�
می�شوند:�)معادیفر،�1393(

روابط�عمومی�الکترونیک
روابط�عمومی�دیجیتال

روابط�عمومی�آنالین
روابط�عمومی�سایبر

روابط�عمومی�اینترنتی
روابط�عمومی�مجازی

زیربنای� ایــجــاد� دنــبــال� بــه� دسته�بندی�ها� ایــن�
گذاشته� پایه� عمومی�ها� روابـــط� سطح� ارتــقــای�
برای� را� راه� می�توانند� مقدمات� ایــن� شــده�انــد.�
آماده� ایران� روابط�عمومی�ها�در� سایبری�شدن�

کنند.
ــــط� آن�چــــه�در�ایـــــران�نــیــاز�اســــت�ارتـــقـــای�رواب
ــه�روابــــط�عــمــومــی�هــای� عــمــومــی�هــای�ســنــتــی�ب
مدرن�است�و�پس�از�آن�تازه�برای�ورود�به�فضای�

کرد. پست�مدرن�برنامه�ریزی�
ایــفــای�نقش� ــروزی�در� ــ روابـــط�عــمــومــی�هــای�ام
کمبود� دچـــار� جامعه� در� نیز� خــود� مدرنیستی�
را� خـــود� واالی� جــایــگــاه� نتوانستند� و� هستند�
دریابند.�شاهد�مثال�آن�نیز�نبود�چنین�بخشی�

در�سازمان�های�خصوصی�است.
عمومی�های� روابط� فعلی� مشکالت� کلی� به�طور�

ایران�را�می�توان:
ــط�عــمــومــی،� ــ بــی�تــوجــهــی�بـــه�تــخــصــص�در�روابـ
بی�توجهی�به�خالقیت�و�نوآوری،�عدم�استفاده�
عمومی� روابــط� نبودن� فعال� و� فناوری�جدید� از�
یا� سندیکا� یک� نبود� برشمرد.� خصوصی� بخش�
کند� که�بتواند�حمایت�های�صنفی�ایجاد� صنف�
ایــن�حــوزه�بدهد� فعاالن� به� قــدرت�تشکیالتی� و�
مشکالت� مــی�شــود.� اضافه� مشکالت� ایــن� بر� نیز�
نیل� راه� ســر� بــر� سنگ�ها� از� یکی� نیز� ســاخــتــاری�
اســت.� مقصود� ســرمــنــزل� بــه� عمومی�ها� ــــط� رواب
هرچند�مقصود�این�نوشتار�بیان�مشکالت�روابط�
گذرا�به�مشکالتی� لیکن�نگاهی� نبود،� عمومی�ها�
عمومی�ها� روابـــط� سطح� کیفی� ارتــقــای� مانع� که�

کرد. می�شود�را�بیان�

نتیجه گیری
نخواهند،� و�چه� بخواهند� عمومی�ها�چه� روابط�
است� گذاشته� پست�مدرن� عرصه� به� پــای� دنیا�

اعتقاد به روایت واحد  �
از حقیقت جایگاه 

رفیع مدیر در جوامع 
و سازمان های مدرن، 

اصلی ترین چالش روابط 
عمومی های مدرن برای 

درک اپیتسم پست مدرن 
است
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در� پست�مدرن� عناصر� گذشته� از� بیش� روز� هر� و�
می�کنند.� پیدا� تبلور� و�سازمان�ها� روزمــره� زندگی�
غریب� ویژگی�های� شناخت� با� عمومی�ها� روابــط�
خــرد،� کشیدن� چــالــش� بــه� مانند� پــســت�مــدرن�
تولید�پیام�و...�می�توانند� مشارکت�مخاطب�در�
برای� را� و�خود� کرده� را�درک� فضای�پست�مدرن�

کنند. ورود�به�این�عرصه�آماده�
رفیع� جایگاه� از�حقیقت� واحد� روایت� به� اعتقاد�
مدیر�در�جوامع�و�سازمان�های�مدرن،�اصلی�ترین�
درک� بــرای� مــدرن� عمومی�های� روابـــط� چالش�
بر� عــالوه� ایـــران� در� اســت.� پست�مدرن� اپیتسم�
چالش�یادشده�یک�چالش�دیگر�نیز�وجود�دارد،�
بیشتر� از�سوی� عدم�درک�درست�فضای�مدرن�
که�سازمان�های�سنتی� سازمان�ها�موجب�شده�
مدرن� فضای� کامل� درک� بــدون� شوند� مجبور�
که�سوءتفاهم�ها� وارد�فضای�پست�مدرن�شوند�
چالش� ایــن� بــه� نیز� یــادشــده� مفهوم� ک� ادرا در�

اضافه�خواهد�شد.
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