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تأثیرگذاری بر افکار عمومی در مدیریت 
بحران، از طریق روابط عمومی مدرن

چکیده

مدیریت بحران و روابط عمومی همواره دو مفهوم مهم و اساسی در سازمان ها و 
حکومت ها بوده است. گرچه این مفاهیم از زمانه ای بسیار دور مورداستفاده نوع 
بشر قرار می گرفته اند، اما توجه و بررسی شیوه های علمی آن جزو علوم نوپا به 
به شکل دهی  می توان  بحران ها  در  عمومی  روابط  کاربردهای  از  می آید.  شمار 
درک عمومی مردم از بحران اشاره نمود؛ روابط عمومی با تعریف ارتباط با افراد و 
گروه هایی که اجزاء یـک جـامعه عمومی هستند به منظور نـفوذ در افـکار عمومی 
برقراری  بـرای  که  وسایلی  طریق  از  سازمان  اثربخشی  به  راسـتای کمک  در 
مناسب،  برای شکل دهی  ابزار  بهترین  از  باید  به کاربرده می شود،  ارتباط  حسن 
و  اجتماعی  لذا شبکه های  کند.  استفاده  افکار عمومی  به  اعتمادبخش  و  سریع 
ارتباطی می توانند نقش مهمی در پیشبرد اهداف  ابزار نوین  وبالگ ها به عنوان 

روابط عمومی در کنترل بحران داشته باشند.
در این مقاله به بررسی اهمیت مفاهیم مذکور پرداخته شده است و پس از تعریف 
به  آن  دیگر  بخش های  در  است.  شده  آورده  آن  تاریخچه  و  مدل ها  یک،  هر 
افکار  کنترل  از  و  پرداخته شده  بحران  مدیریت  در  روابط عمومی  نقش  بررسی 
عمومی به عنوان نتیجه استفاده از روابط عمومی در مدیریت بحران یادشده است. 
در پایان با مروری بر نمونه های این تأثیرگذاری، به فناوری های نوین ارتباطی و 

نقش آن ها در روابط عمومی اشاره شده است.
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مقدمه
که�راه�شناختن�ماهیت� گفته�است� دانشمندی�
سازمان� آن� بدانیم� که� اســت� ایــن� سازمانی� هر�

چـگونه�بـه�وجـود�آمده�است.
بین� دسته�جمعی� و� متقابل� ارتــبــاط� کــولــوژی،� ا

آن�هاست.� پیـرامون� محیط� و� زنــده� موجودات�
به� اجتماعی،� علوم� دانشمندان� اساس،� این� بر�
محیط� مورد� در� کولوژی� ا که� دریافته�اند� تجربه�
می�آورند� وجود� به� را� او� که� تأسیساتی� و� انسانی�
نیز�بسیار�مؤثر�اسـت.�روابط�عـمومی�را�اقـتضای�
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محیط�به�وجود�آورده�است.
بــوده،� چــه� عمومی� روابـــط� منشأ� بدانیم� وقتی�
ــا�مــی�شــویــم.� کـــار�و�فـــن�آن�بــهــتــر�آشــن ــرز� بـــا�طـــ
پدیده� عمومی،� روابــط� که� می�شود� گفته� غالبًا�
که� جدیدی�است؛�اما�با�اندکی�تعمق،�می�بینیم�
نـدارد.�تالش� تـازگی� فعالیت�های�روابط�عمومی�
کوشش�در�جهت� بـرای�مقابله�با�افکار�عمومی�و�
برقراری�ارتباط�و�تفاهم�با�مـردم،�از�عـهد�باستان�
وجود�داشته�و�تنها�ابزار�و�امکانات�روابط�عمومی�
روابــط� کارشناسان� تخصص� و� مهارت� درجــه� و�
در� امـروزی� مـساعی� وسعت� و� و�شهرت� عمومی�

که�نسبتًا�تازگی�دارد. ایـن�زمینه�است�
بیشتری�پیدا�می�کنند� هرقدر�جوامع�پیچیدگی�
جـوامع� در� ــراد� ـــ اف همبستگی� مــیــزان� هــرچــه� و�
بیشتر� عمومی� روابط� اهمیت� می�یابد،� افـزایش�

شده�و�میدان�عملش�وسیع�تر�می�گردد.
فعالیت�های� مــهــار� در� عــمــومــی� افــکــار� ــــدرت� ق
و� بـود� شناخته�شده� پیش،� قــرن�هــا� از� بــشــری،�
 PUBLIC( عمومی«� »افــکــار� اصــطــالح� بااینکه�
ک� ژا ژان� از�قرن�هجدهم،�توسط� �،)OPINION
ــو�مــتــداول�شـــد.�از�هــمــان�عــهــد�بــاســتــان،� روسـ
افـــکـــار�عمومی� نـــیـــروی� مــتــوجــه� فـــرمـــانـــروایـــان�
از� بــرجــای�مــانــده� سنگ�نوشته�های� بـــوده�انـــد.�
که�فرمانروایان� دوره�هخامنشی،�نشان�می�دهد�
عمومی� افـکار� تأثیر� و� قـدرت� به� باستان،� ایــران�
تـــمـــدن�هـــای� ــام� ــمـ تـ در� ــد.� ــ ــه�ان ــ ــت داشــ وقــــــوف�
فن� از� همواره� و�سالطین،� پادشاهان� باستانی،�
و� گسترش� جهت� در� تبلیغ،� و� گاندا� پروپا هنر� و�
همچنین� می�گرفتند.� خــودیــاری� قــدرت� دوام�
و� عقاید� نشر� بــرای� نیز� مذهبی� و� فکری� رهبران�
اندیشه�های�موردنظر�خود،�از�تبلیغ�و�تشویق�و�

تـرغیب�مـردم،�استفاده�می�کردند.

تعریف روابط عمومی
عمومی،� روابـــط� بــه� مـربوط� عـلمی� کــتــاب�هــای�
»ژولیوس� زمان� به� را،�حتی� آن� تاریخی� پیشینه�
نسبت� �)1557-1636( انگلیسی� قاضی� ســزار«�
و� ــظــامــی� ن گــــزارش�هــــای� آن� در� کـــه� داده�انـــــــد�
عمل� به� اوضــاع�واحــوال� از� وی� که� تفسیرهایی�
روابط�عمومی�شخصی� به�گونه�ای�یک� می�آورد،�

و�سیاسی�به�حساب�می�آمد.
به� عمومی� روابـــط� شناسایی� زمـینه،� ایـــــن� در�
نسبت� آمریکا� انقالب� زمــان� به� را� کنونی� شیوه�
با� ــیــه،� اول میهن�پرستان� آن� در� کــه� مــی�دهــنــد�
عــمــومــی�در� ــکــار� اف ــه� ک نــقــش�مهمی� از� ــاهــی� گ آ
برای� می�کردند،� ایفا� انگلیس� با� جنگ� جریان�
قـبیل� از� میهمانی�هایی� عمومی،� افــکــار� جلب�
»میهمانی�چـای�بوستون«�ترتیب�مـی�دادند�و�از�
سمبل�هایی�مانند�»درخت�آزادی«�برای�نشان�

دادن�چهره�مثبت�خود�بهره�می�بردند.
از�عـنوان�روابـط�عمومی�یک�مفهوم�لغوی�و�یک�
دریافت� مــی�تــوان� کاربردی-وظیفه�ای� مفهوم�
روابط�عمومی� کلمه� لغوی� یـک�مـفهوم� کرد.�در�
به� �)RELATIONS( روابــط� واژه:� دو� ترکیب� از�
ارتــبــاطــات� و� ــی� ــان درون�ســازم ارتــبــاطــات� معنی�
گرفته� برون�سازمانی�و�عمومی�)PUBLIC(�شکل�
اسـت�کـه�لفظ�عمومی�به�گروهی�از�مردم�با�عالیق�
که�در�مورد�مـسائل�مـعتنابهی� مشترک�و�معین�
دارای�عقاید�و�احساس�مشخص�هستند،�مانند�
کسب�وکار� گروهی�ذیـنفع�نـسبت�بـه�یک�سازمان�

و�یا�حتی�یـک�جـامعه،�اطالق�می�شود.
کـــاربـــردی�- وظــیــفــه�ای� ــظــر� ــط�عــمــومــی�ازن ــ رواب
اسکات� مـثال� به�طور� دارد،� دیگری� تعریف� امــا�
دانــشــگــاه� در� ــامــه�نــگــاری� ـــ روزن اســـــتــاد� کـاتلیپ�
عـمومی«،� »روابــط� کتاب� مؤلف� و� ویسکانسین�
کرده�است: گونه�تعریف� روابـط�عمومی�را�در�سه�
ــزاء�یـک� کــه�اجـ گــروه�هــایــی� ــراد�و� •�ارتــبــاط�بــا�افـ

جـامعه�عمومی�هستند؛
که�بـرای�برقراری�حسن�ارتباط� •�راه�ها�و�وسایلی�

به�کاربرده�می�شود؛
کـیفیت�ارتباط�های�موسسه. •�وضع�و�ماهیت�و�
از�روابط�عمومی�وظیفه�ای�نیز�استنباط�می�شود�
اسـت.� اشــاره�شــده� آن� بــه� مــوجــود� در�متون� کــه�

بعضی�از�تعاریف�به�شرح�زیـر�قابل�ذکر�است.

از عنوان روابط عمومی  �
یک مفهوم لغوی و 

کاربردی- یک مفهوم 
وظیفه ای می توان 

کرد. دریافت 
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مردم�شناسی،� از:� است� عـبارت� عـمومی� روابــط�
کمک�به� یــاری�در�راسـتای� مـــردم�داری�و�مــردم�

اثربخشی�سازمان.
از�مــدیــریــت� روابــــــط�عــمــومــی�عـــبـــارت�اســــت�

ارتباطات؛
روابط�عمومی�یک�فـلسفه�اجـتماعی�است؛

اقــــــدامــــــات� و� ــر� ــ ــیـ ــ ــدابـ ــ تـ ــی� ــ ــوم ــمــ ــ ع روابـــــــــــط�
افـکار� در� نـفوذ� بـرای� اســت� طــرح�ریــزی�شــده�ای�
گروه�های� عمومی�و�دریافت�نیات�و�ذهـنیت�های�
مؤسسات� مــورد� در� �)PUSLIC( عمومی� ذینفع�

تولیدی�یا�خدماتی؛

روابط�عمومی�عبارت�است�از�برقراری�ارتباطات�
تقویت�هویت� یا� و� به�منظور�شناساندن� جـمعی�
یـک�سازمان�عالقه�مند�اسـت� آنچه� بـه� سـازمان�

آن�را�آنـ�چنان�ببینند؛
بــرداشــت�هــای� کننده� تصحیح� عمومی� روابـــط�
نـــاصـــح�افــــکــــار�عـــمـــومـــی�درون�ســـــازمـــــانـــــی�و�

برون�سازمانی�است؛
کـه� تـدابیری� از� اســـــت� عــبــارت� عمومی� روابـــط�
که�از� سازمان�تمایل�دارد�انگاره�ای�)MAGE(�را�
این�سازمان�بـه�افـکار�عـمومی�معرفی�شده�اسـت�

کند؛ به�هویتی���IDENTITYمطلوب�تبدیل�
و� نیات� از� مــردم� ساختن� مطلع� عمومی� روابــط�

فعالیت�های�سازمان�است.
تــعــاریــف� از� بــخــشــی� ــه� ک پیش�گفته� تــعــاریــف� از�
ــط�عــمــومــی�اســـت�وظـــایـــف�و� ــ ــداول�از�روابـ ــتـ مـ
که�حوزه� نقش�های�متفاوت�اسـتنباط�می�شود�
عمل�روابط�عمومی�را�از�یک�سری�فعالیت�های�
کتیکی�ساده�مانند�تشریفات�سازمان�ها� فنی�و�تا

تأثیر�می�گذارد�شامل�می�شود.
در�تعریف�ماهیت�روابـط�عـمومی�می�توان�فـرایند�
کرد؛�و�در�این�فرایند�نقش� مرحله�ای�زیر�را�عنوان�
کنار�نقش�درمان� پیش�گیری�روابط�عمومی�را�در�

روشن�تر�مطرح�ساخت:
گـاهی�و�اطالع�رسانی�به�عموم�مردم�در�مورد� 1.�آ

کار�جـدید�سـازمان؛ یک�فکر�یا�شیوه�
گاهی�از�فکر� 2.�ایـجاد�عالقه�به�دریافت�اطالع�و�آ
و�شیوه�جدید�و�رفع�موانع�موجود�و�جلوگیری�از�

به�وجود�آمدن�موانع�جـدید؛
افــکــار� از�دیـــد� ــابــی�حــرکــت�هــای�جــدیــد� ـــ ارزی �.3

عمومی؛
)به�اصطالح� جدید� فکر� قبول� از� اطمینان� �.4

فروش�بـاورهای�سـازمان�بـه�مردم(.
برای� پیش�گیری� و� تأثیرگذاری� نقش� که� ازآنجا
روابط�عمومی�در�ارائه�حرکت�های�جدید،�قائل�
شده�ایم�قلمروی�بـحث�مدیریت�روابط�عمومی�
اســـت.�در�نگرش� فــراتــر� ارتــبــاطــات� مــدیــریــت� از�
سنتی�به�روابط�عمومی،�وظـیفه�روابط�عمومی�
ــًا�بـــرای�حــل�مشکالت� ــــــزاری�صــرف بــه�عــنــوان�ابـ
مؤسسات�تلقی�می�شود�و�نه�تعیین�کننده�مسیر�
عمومی� روابــط� نقش،� این� در� و� حرکت�سازمان�
را� زیر،�وظایف�خود� با�طرح�پرسش�های� عمدتًا�

سازمان�دهی�می�کند:
مشکل�موسسه�چیست؟

انجام� می�توان� مشکل� رفـع� برای� اقداماتی� چه�
داد؟

را� گرفته�شده� نظر� در� اقدامات� می�توان� چگونه�
کرد؟ اعمال�

که�هدف�آن�ها� چگونه�می�توان�نتیجه�اقدامات�
کاهش�یا�رفع�مشکالت�است�را�مورد�ارزیابی�قرار�

داد؟
ــه�اقـــدامـــات�ذکـــرشـــده�در� ک مــالحــظــه�مــی�شــود�
نه� و� اســت� مــوانــع� و� مشکالت� کاهش� راسـتای�

پیش�گیری�از�ایجاد�مشکل�و�موانع.
نقش� کید� تأ در� نگارش�حاضر� موضوع� دلیل� به�
این� تعبیر� بــحــران،� مدیریت� در� عمومی� ــط� رواب
ارتباط� از:� است� عبارت� عمومی� روابــط� از� مقاله�
یـــــک�جـامعه� ــزاء� کــه�اجــ گــروه�هــایــی� ــراد�و� ــ اف ــا� ب
عمومی�هستند�به�منظور�نـفوذ�در�افـکار�عمومی�
ــه�اثــربــخــشــی�ســـازمـــان�از� کــمــک�ب ــتــای� در�راســـ

که نقش تأثیرگذاری  � ازآنجا
و پیش گیری برای 

روابط عمومی در ارائه 
حرکت های جدید، قائل 
شده ایم قلمروی بـحث 

مدیریت روابط عمومی از 
مدیریت ارتباطات فراتر 
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ارتباط� حسن� برقراری� بـرای� که� وسایلی� طریق�
به�کاربرده�می�شود.

مدل های روابط عمومی
طبعًا� کـه� عـمومی� روابـــــط� مــدل�هــای� مـــــورد� در�
شکل�گیری�آن�ها�متأثر�از�جهان�بینی�طراح�مدل�
راهبردی� اهــداف� اینکه� برحسب� بــود،� خواهد�
ــای�مختلف� ــورت�هـ بــه�صـ ــاشــد� مــوســســه�چــه�ب

گـردیده�اسـت. مـطرح�
مــوجــود� ــون� ــت م در� ــریـــه�پـــردازان� نـــظـ از� بــعــضــی�
در� عـمومی� روابـــــط� بـرای� مـتفاوت� مــدل� چهار�
که�هر�یک�می�تواند� سازمان�ها�مـطرح�ساخته�اند�
مدل�ها� ایــن� باشد.� داشته� را� خــود� ویــژه� کاربرد�

عبارت�اند�از:
مدل� این� مطبوعات:  استفاده  بر  کید  تأ مدل 
هدف� کـه� مــی�شــود� بــه�کــاربــرده� مواقعی� بیشتر�
در� باشد.� شهرت� و� محبوبیت� کسب� ســازمــان�
استفاده� رسانه�های�جمعی� از� عمدتًا� مدل� این�

می�شود.
بر افکار عمومی:�هدف�اصلی�این� کید  مدل تأ
گروه�های�ذینفع� مدل،�در�اختیار�افکار�عمومی�و�
بــه�ویــژه�اطــالعــات�عینی�و� ــرار�دادن�اطــالعــات� ق
استفاده� بر� عــالوه� مدل� این� در� که� است� دقیق�
یا� و� ــروشــور� ب پــوســتــر،� از� جمعی� رســانــه�هــای� از�

نامه�های�پستی�نیز�استفاده�می�شود.
بر� مــدل� ایــن� کید� تأ یک جانبه:� دوطرفه  مــدل 
گروه�های�ذینفع� تـحقیق�و�دریـافت�دیدگاه�های�
کردن�ذهنیت�ها� و�افکار�عمومی،�ترغیب�و�قانع�

در�پذیرش�خواست�ها�و�اهداف�سازمان�است.
کــیــد�ایـــن�مــدل� مـــدل دوطـــرفـــه دوجــانــبــه:�تــأ
اطالعاتی� ــزارهــای� ـــ اب از� اسـتفاده� و� تحقیق� بــر�
 CONFLICT( تـــعـــارض� ــت� ــری مــدی جــهــت� در�
گروه�های� MANAGEMENT(�و�ایـجاد�تـفاهم�با�

ذینفع�استراتژیک�است.
آن�حیث� از� روابــط�عمومی� به�مدل�های� اشــاره�
نوین� رسانه�های� که� بــود� خواهد� اهمیت� حائز�
معاصر،� عصر� در� عمومی� روابــط� ابــزار� به�عنوان�
بــه�صــورت� را� مختلف� مــدل�هــای� ویــژگــی� چــنــد�
همزمان�عملی�ساخته�و�مدیران�روابط�عمومی�

را�جهت�پیشبرد�اهداف�خود،�یاری�می�کنند.

تاریخچه اجمالی روابط عمومی در جهان
جهان،� عمومی� روابـــط� بــر� تاریخی� دوره� چهار�

مترتب�است:
 5000 از� عمومی؛� روابــط� پیش�ازتاریخ� دوران� �.1
ــدکــی�پــس�از�جنگ� ان تـــــا� از�مــیــالد� ســـال�پــیــش�

جهانی�اول.
سال� حــدود� از� فنی؛� عمومی� روابـــط� دوران� �.2
�1918م�تا�اندکی�پس�از�جنگ�جـهانی�دوم�یـعنی�
مورداستفاده� عمومی� روابــط� در� فن� که� زمـانی�

گرفت. قرار�
فلسفه� بـــر� مــتــکــی� عــمــومــی� ــط� ــ روابـ دوران� �.3

مدیریت؛�از�سال��1950م�تا�اواخـر�قـرن�بیستم.
حدود� از� الکترونیک؛� عمومی� روابـط� دوران� �.4
کنون.�در�حال�حاضر�روابط�عمومی،� �1995م�تا
پیشین� دوره� ســه� ویــژگــی�هــای� از� آمــیــخــتــه�ای�
مجازی؛� فضاهای� به� ورود� بـا� درحـالی�که� است�
وب� فضاهای� اینترنت،� الکترونیک،� رسانه�های�
روابــط� فــن�هــای� نــویــن،� ارتــبــاطــی� و�شبکه�های�

عمومی�نیز�دگرگون�شده�اند.

تاریخچه روابط عمومی در ایران
دوران باستان

تـأثیر� تحت� ــران،� ای در� باستان� دوران� تبلیغات�
ارتــبــاطــات� بــه� آن،� ــژگــی�هــای� ـــ وی و� کـــــشــاورزی�
کشورهای� سایر� مانند� و� بــوده� محدود� شفاهی�
و� دیوارنوشته�ها� تجاری،� عالئم� باستان،� عهد�
جارچی�ها،�از�مـهم�ترین�شیوه�های�پیـام�رسانی�و�
گهی�از�روزگار�به�شمار�می�روند.�به�عنوان�مثال،� آ
تا� بــــود� داده� فـــرمـــان� هــخــامــنــشــی� داریـــــــوش�
سنگ�نوشته�هایی�را�به�چند�زبان�تهیه�کرده�و�در�
کـاروان�ها�قـرار�بدهند�تا�عابران،�از�نظریات� مـسیر�
او�مطلع�شده�و�آن�را�به�عنوان�یک�پیام�به�دیگر�

کنند. نـقاط�دنـیا�نـیز�منتقل�

شکل گیری مدل های  �
روابط عمومی متأثر از 

جهان بینی طراح مدل 
خواهد بود.
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که� می�خوانیم� متأخر،� دوره�هــای� در� همچنین�
کشور�را�در� نادرشاه�افشار�رؤسای�قبایل�سراسر�
گردآورد�تا�با�جـلب�حـمایت�آنان،�به� دشت�مغان�

پادشـاهی�برسد.

عصر جدید
اولین� انتشار� و� ایــران� به� چاپ� دستگاه� ورود� با�
رفته�رفته،� قاجار،� دوره� در� اخبار(� )کاغذ� روزنامه�

گهی�های�تجاری�نیز�بـه�نـشریات�راه�یافتند. آ
روابط�عمومی�در�ایران�با�جایگزینی�واژه�»مردم«�
ــوســط�مــیــرزا�حــســن�خــان� بــه�جــای�»رعـــیـــت«�ت
عدلیه� در� عمومی،� روابط� زاده�شد.� سپه�ساالر،�
کمی�بعد� کـه�ابتدا�وزیر�بود�و� مـیرزا�حـسین�خان�
گرفته�شد.� کار� به�صدراعظمی�رسید،�مطرح�و�به�
که�ایـن�طـرح�نیز�مانند�سایر�برنامه�های� هرچند�
منافع� که� صنوفی� توسط� دوران،� آن� مترقیانه�
خود�را�درخطر�می�دیدند،�پایمان�شد�اما�سرآغاز�

گردید. راهـی�تـازه�
عمومی� روابــط� گــر� ا که� گفت� مـی�توان� بنابراین�
به�عنوان� و� جــدیــد� جامعه� ظــهــور� بــا� غـــرب،� در�
ــرمــایــه�داری،� ــرورت�تــحــول�و�رشـــد�ســـ نــیــاز�و�ضــ
ایران� در� دانــش� این� گرفت.� قـرار� مورداستفاده�
ابزار� به�عنوان� و� ترقی�خواه� دولتمردان� ظهور� با�
ایـرانی� جـامعه� در� آن� سـاختار� و� ــت� دول تحول�

گرفت. مورداستفاده�اولیه�قرار�
هرچند� ایــران،� در� رضاخان� حکومت� دوران� در�
تحوالتی�در�عرصه�صنعت�و�نیز�بروکراسی�دولتی�
از� را�بی�نیاز� اما�دولت�همچنان�خـود� پدید�آمد،�
شرایط،� این� در� می�دید.� عمومی� روابــط� وجـود�
در�حوزه� دولــت� کــالن� در�سطح� ــط�عمومی� رواب

تشریفات�و�دربار�خـالصه�می�شد.
در�سـال��1322با�تصویب�هیئت�وزیران،�اداره�ای�
کل�انتشارات�و�تبلیغات«�تشکیل� به�نام�»اداره�
انــتــشــارات�و� اغــلــب� کــه�وظیفه�اصــلــی�آن،� شــد�
اداره� ایــن� تشکیل� بــا� بـــــود.� زمـــــان� آن� تبلیغات�
به�تدریج،�امر�تبلیغات�و�به�تبع�آن،�ارتباطات�در�

گرفت. دستگاه�های�دولتی،�موردتوجه�قرار�
اولین�روابـط�عـمومی�در�ایران،�در�سال�1327،�از�
طرف�شرکت�نفت�ایران�و�انگلیس�بـه�وجـود�آمـد�
که�مهم�ترین�تشکیالت�و�فعالیت�های�آن�به�شهر�
که�به�جز�آبادان،� آبادان�مـحدود�بود.�این�شرکت�

تنها�در�تهران�یک�دفتر�داشت،�در�جهت�توسعه�
نقاط� بــه�تــدریــج�در�ســایــر� فــعــالــیــت�هــای�خـــــود�
نـفت�خیز�ایـران�ازجمله�اهـواز،�مسجدسلیمان�و�

کرد. کـرمانشاه،�اقدام�به�ایجاد�دفاتر�نمایندگی�
به� نطقی� حـمید� دکـــــتــر� �،1332 مـــردادمـــاه� در�
ایران� نفت� ملی� عمومی�شرکت� روابط� مدیریت�
با� عمومی� روابــط� به�این�ترتیب� و� شد� منصوب�
نمود.� ــار� ک بــه� آغـــــاز� رســمــًا� آن،� امـــروزی� مفهوم�
ــه�سبب� ب ــه� ک هـــــمــکــاران�دکــتــر�نطقی� ازجــمــلــه�
روابــط� تــاریــخ� در� گــســتــرده�اش� عـلمی� خـدمات�

نام� ــران� ایـ عمومی� روابـــط� ــدر� پ ایـــران،� عمومی�
مـرعشی� ابوالفضل� و� حالت� ابوالقاسم� گرفت،�

بودند.
 information را� عمومی� روابــط� واحــد� آغــاز،� در�
ادارات� از� کـه� کـردند� نام�گذاری� اطـالعات� یعنی�
و� فـیلم� تولید� نشریات،� مـطبوعات،� با� ارتــبــاط�
بـود.� تشکیل�شده� کارگزینی� تشریفات� عکس،�
کنسرسیوم�و�تحت�تأثیر�ایده�های� بعدها�با�ایجاد�
جدید،�این�بخش�به��relations publicبا�ترجمه�
شـامل� و� داد� نـام� تغییر� عمومی،� روابــط� فارسی�

کارکنان�و�روابط�عمومی�شد. اداره�ارتباط�با�
هـشتم� ــصــوب� ـــ م قـــانـــون� ــحــه� ـــ الی بـــه�مـــوجـــب�

که  � گفت  مـی توان 
گر روابط عمومی در  ا

غرب، با ظهور جامعه 
جدید و به عنوان نیاز 

و ضرورت تحول و 
رشد سـرمایه داری، 

گرفت.  مورداستفاده قـرار 
این دانش در ایران 
با ظهور دولتمردان 

ترقی خواه و به عنوان ابزار 
تحول دولت و سـاختار 

آن در جـامعه ایـرانی 
مورداستفاده اولیه قرار 

گرفت
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تشکیل� اطالعات� وزارت� �،1343 فـروردین�ماه�
هم�اندیشی� نخستین� �،1343 آذرمـــــاه� در� شــد.�
در� نفت،� شرکت� توسط� ایـــران،� عمومی� روابــط�
 1344 مهرماه� در� هم�اندیشی� دومین� و� ــادان� آب
کرمانشاه�برگزار�شد.�وزارتخانه�ها�و�مؤسسات� در�
به� نفت� شرکت� از� اقتباس� به� ایـران� دیگر� بـزرگ�
کـردند.� اقــدام� عـمومی،� روابـط� دفـاتر� تـأسیس�
کارشناسان� تربیت� به� نـیاز� کـه� بــود� ازایــن�پــس�
راستا،� ایــن� در� و� شــد� احــســاس� عمومی� روابـــط�
به� ــان،� زمــ آن� جــهــانــگــردی� و� اطــالعــات� وزارت�
بـرای� آموزشی� کوتاه�مدت� کالس�های� تشکیل�

کـارمندان،�اقدام�نمود.

یا� و� وزارتــخــانــه�هــا� از� بخش�هایی� امـــر،� بـــــدو� در�
ــه�اعـــــمــال�نـــــوعــی�از� کــه�ب ــتــی� ســازمــان�هــای�دول
داشـتند،� اشتغال� عـمومی،� روابـط� فعالیت�های�
و� شدند� نامیده� انتشارات«� و� »اطالعات� دفاتر�
تصویب� از� پس� جهانگردی،� و� اطالعات� وزارت�
انتشارات� و� اطــالعــات� کــل� »اداره� کلی� عــنــوان�
ــط�عــمــومــی«،�ســازمــانــی�را�بـــرای�روابـــط� ــ و�رواب
کــه�بــر�طبق� کــرد� ــتــی�تــدویــن� عــمــومــی�هــای�دول
کارمند� نه� تعداد� می�بایست� مربوط� ادارات� آن،�

کـه�در�عمل�هرگز�محقق�نشد. داشته�باشند�
در� دانشکده�ای� تشکیل� بــرای� �،1345 ســال� در�
که� شد� انجام� مطالعاتی� عمومی،� روابــط� رشته�
مطبوعات� عــالــی� »مــؤســســه� تأسیس� بــه� منجر�
این� شـــد.�01 �1346 ســال� در� عمومی«� روابـــط� و�
عالی� »مــؤســســه� بــه� �1347 ــال� سـ در� مــؤســســه�
 1350 سـال� در� و� اجـتماعی«� ارتــبــاطــات� علوم�
بــه�»دانــشــکــده�عــلــوم�ارتــبــاطــات�اجــتــمــاعــی«�
نخستین� که� بود� �1350 در�سال� گردید.� تبدیل�

دانشجویان�این�مؤسسه�پس�از�چهار�سال�و�با�
لیسانس� مــدرک� با� واحــد�درســی،� �410 گذراندن�
شدند.� غ�التحصیل� فار عمومی� روابط� رشته� در�
ادامـــــه� �7531 ســال� تــا� دانــشــکــده� ــن� ای فعالیت�
داشـت.�تأسیس�این�مؤسسه�باهمکاری�شرکت�
کیهان،� مطبوعاتی� مؤسسه� ایـــران،� نفت� ملی�
و�جهانگردی� اطالعات� وزارت� و� تهران� دانشگاه�

وقت�انجام�شد.
فعالیت�های� �،1352 ــا� ت �1342 ســال�هــای� در�
ــر�مـــــحــور� ـــ ــن�ب ــیـــش�ازایـ ــه�پـ کـ ــت� ــ ارتـــبـــاطـــی�دولـ
ســیــاســت�هــای�اقـــتـــصـــادی�مـــصـــرف�گـــرایـــانـــه�و�
تحت� بود،� مـتمرکز� زنـدگی� روبنایی� رویدادهای�
امکانات� توسعه� بــه� ــرداد� خـ ــانــزده� پ قــیــام� تأثیر�
آن،� درنتیجه� که� گرایید� بیشتر� هرچه� ارتباطی�
که�در�آغاز،�تلویزیون�ملی�ایران� تلویزیون�دولتی�
در� رادیـو� ادغــام� با� ســای� چند� و� می�شد� نامیده�
آنـ،�عنوان�سازمان�رادیو-تلویزیون�ملی�ایـران�را�

داشـت،�ایجاد�شد.
به�طورکلی�تحوالت�بازرگانی�در�ایران،�در�اواسط�
زمینه� پهلوی،� محمدرضا� سلطنت� دوم� نیمه�
فراهم� روابط�عمومی،� کارایی� و� پیدایی� برای� را�
کاالهای� فروش� به�ویژه� تجارت،� در� رقابت� کرد؛�
مصنوعات� فـــروش� نمایندگی� پــذیــرش� غــربــی،�
گــســتــرش� و� دولـــــت� بـــدنـــه� در� تـــحـــول� غـــربـــی،�
عمومی� ــط� رواب استقرار� زمینه�های� بروکراسی،�
در� و� ایــام� همین� در� کـرد.� فـراهم� را� فناورانه�ای�
اسفندماه�1364،�»انجمن�روابط�عمومی«�پس�
و� فعاالن� تبادل�نظر� و� ــدارک� ت و� تــالش� ماه�ها� از�
کمک�شرکت�ملی� اساتید�روابط�عمومی�و�نیز�با�
مدیرعامل� اقــبــال،� دکتر� حمایت� و� ایــران� نفت�

وقت�آن�شرکت،�تأسیس�شد.

روابط عمومی ایران پس از انقالب اسالمی
پس�از�پیروزی�انـقالب�اسـالمی،�وزارت�اطالعات�
و�جـهانگردی�در�خردادماه��1358توسط�شورای�
ارشــاد�ملی�و�حدود�یک�سال� وزارت� به� انقالب�
نام� تغییر� اسالمی،� ارشــاد� وزارت� به� بعد� نیم� و�
از�پیروزی� که�پیش� ایـران� یافت.�روابط�عمومی�
ــود�و�صــرفــًا�جنبه� انــقــالب،�در�خــدمــت�دولـــت�ب
انـــــقــالب،� پــیـــــروزی� از� پــس� داشــــت،� تشریفاتی�
روابط�عمومی� کرد�و�دفاتر� تـبلیغاتی�پیدا� جنبه�

به طورکلی تحوالت  �
بازرگانی در ایران، 

در اواسط نیمه دوم 
سلطنت محمدرضا 

پهلوی، زمینه را برای 
کارایی روابط  پیدایی و 

کرد عمومی، فراهم 
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با�مدیریت�افراد�مذهبی�و�انقالبی،�تحت�عنوان�
فعالیت� ارشاد�اسالمی«� و� روابط�عمومی� »دفاتر�
که�بـا���وقـوع�جنگ�تحمیلی� خود�را�آغاز�نمودند�

با�وقفه�ای�طوالنی�مواجه�شد.
تصویب�نامه� �1364 تــیــرمــاه� هــفــتــم� ــخ� ــاری ت در�
دفـــــتــر� از� �30446 شـــمـــاره� بـــه� هـــیـــئـــت�وزیـــران�
میرحسین� مهندس� امــضــای� بــا� و� نخست�وزیر�

موسوی�به�وزارت�ارشاد�اسالمی،�ابالغ�شد.

مدیریت بحران
بحران

شد.� مطرح� پیش� قــرن� �5 از� بیش� بــحــران� واژه�
موضوع�مدیریت�بحران�در�بالیای�طبیعی�اولین�
جهانی� اجالس� در�هشتمین� �1989 در�سال� بار�
زلزله�در�آمریکا�توسط�دکتر�فرانس�پریس�مطرح�
شد.�عبارت�امروزی�مدیریت�بحران�برای�اولین�
بار�توسط�مک�فامارو-�با�توجه�به�امکان�درگیری�

گردید. کوبا-�عنوان� موشکی�آمریکا�و�
قــانــون� �1348 ــرداد� خــ �17 ــاریــخ� ت در� ــران� ــ ای در�
به�تصویب� با�خطرات�سیل� و�مبارزه� پیشگیری�
قــانــون� �1386 ســـال� در� بــعــد� رســـیـــد.� مــجــلــس�
کشور�به�تصویب�مجلس�رسید� مدیریت�بحران�
که�به�صورت�سازمان�شکل�گرفت.�بحران�درواقع�
که� کاماًل�غیرمنتظره�و�غافلگیرکننده� حالتی�است�
کم�است.� در�آن�فرصت�برای�تصمیم�گیری�بسیار�
روش�های� از� نمی�توان� دیگر� شرایطی� چنین� در�
معمول�برای�نشان�دادن�عکس�العمل�استفاده�
کرد.�در�این�حالت�مدیریت�پیش�از�هر�چیزی�به�
خالقیت� هوشمندی،� سرعت،� مهارت،� تجربه،�
با�توجه�به�اطالعات� و� نیاز�دارد� و�موقع�سنجی�
و� ارزیــابــی� موضوع� سریع�تر� چه� هر� باید� موجود�

نسبت�به�آن�اقدام�شود.�)رضوانی٬ 75: 1385(
است� حالتی� بحران� اجتماعی� مسائل� درزمینه�
که�جامعه�و�سازمان�از�نظم�عادی�خارج�و�دچار�

آشفتگی
می�شود.�با�عنایت�به�مطالب�فوق�الذکر،�بحران�
که�در�آن�مشکالت� درواقــع�شرایط�عادی�است�
و� می�آید� پدید� پیش�بینی�نشده�ای� و� گهانی� نا
قوانین� و� و�هنجارها� در�چنین�شرایطی�ضوابط�

کارساز�نیست. مرسوم�دیگر�

مدیریت بحران
ــع�مــدیــریــت�بــحــران�فــرآیــنــد�بــرنــامــه�ریــزی� ــ درواق
سامانمند� مــشــاهــده� بــا� کــه� اســـت� عــمــلــکــرد� و�
جستجوی� در� آن�هــا� تجزیه�وتحلیل� و� بحران�ها�
از� بــتــوان� آن� به�وسیله� کــه� اســت� ــزاری� ابـ یافتن�
صورت� در� یا� و� نموده� پیشگیری� بحران�ها� بــروز�
آمــادگــی� اثــــرات،� کــاهــش� بـــروز�آن�در�خــصــوص�
اوضـــاع� بــهــبــودی� و� امــدادرســانــی�ســریــع� الزم،�
ارتباطات� میزان� هراندازه� نمود؛� اقدام� سازمان�
بیشتر� بــحــران� بــا� مقابله�کننده� ارگــان�هــای� بین�

کارایی�بیشتری�است.� از� باشد�مدیریت�بحران�
و� طــراحــی� مقوله� پنج� بــر� ناظر� بــحــران� مدیریت�
شناخت�عوامل�بحران،�تصمیم�گیری،�ارتباطات�

و�سازمان�دهی�برخوردار�خواهد�بود.
ــه�ســازمــان�دهــی� ک ــحــران�در�مــواقــعــی� کــنــتــرل�ب
باشد� بیشتر� بــحــران� بــا� مقابله�کننده� نیروهای�
آسان�تر�است.�مسئله�اصلی�در�مدیریت�بحران،�
چگونگی�سنجش�فوریت�و�اولویت�تهدید�است.�
و� اولویت� تشخیص� و� طبقه�بندی� سنجش،� در�
فوریت�تهدید�عوامل�بسیاری�تأثیرگذار�هستند.�
زمـــان�تــهــدیــد،�مــکــان�و�شــدت�تــهــدیــد،�تـــوان�و�
دامنه� و� تــهــدیــد،�عمق� عــامــل� تــهــدیــد،� قـــدرت�
تهدید� آمــاج� مــورد� هــدف� تهدید،� نــوع� تهدید،�
هستند.� عوامل� این� مهم�ترین� از� تهدید� ابــزار� و�
از� ــحــران� ب مــدیــریــت� در� تصمیم�گیری� ســرعــت�
بین� درواقــع� اســت.� بــرخــوردار� بسیاری� اهمیت�
بحران� کنترل� سرعت� و� تصمیم�گیری� سرعت�
ارتباط�مستقیم�وجود�دارد�به�بیان�دیگر�هراندازه�
بحران� مدیریت� ســوی� از� تصمیم�گیری� سرعت�

بحران درواقع شرایط  �
که در آن  عادی است 

گهانی و  مشکالت نا
پیش بینی نشده ای 

پدید می آید و در چنین 
شرایطی ضوابط و 

هنجارها و قوانین مرسوم 
کارساز نیست دیگر 
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بیشتر� نیز� بحران� کنترل� سرعت� باشد،� بیشتر�
.)145 ,Wisenbla(خواهد�بود�

در� بایستی� که� است� فرآیندی� بحران� مدیریت�
گیرد.� کشور�قرار� قسمتی�از�برنامه�عادی�توسعه�
نبایستی� طبیعی� غیرمترقبه� حــوادث� و� سوانح�
پــاســخ�داده�شــونــد.�علل� نــیــاز� صــرفــًا�در�مــواقــع�
گردد�و�برنامه�های� آن�ها�بایستی�تجزیه�وتحلیل�
پــاســخــگــویــی� ــای� ــژی�هـ ــراتـ ــتـ پــیــشــگــیــری�و�اسـ
اجرا� و� شــود� داده� توسعه� بایستی� عــادی�ســازی�
ــردنــد.�جــامــع�تــریــن�شــرایــط�مــدیــریــت�بــحــران،� گ
که�توسط� حفظ�و�نگاهداری�توسعه�پایدار�است�
آن�از�منابع�انسانی�و�طبیعی�استفاده�و�حفاظت�
می�شود�تا�در�جهت�اعتالی�فرهنگ،�بهداشت�و�

اقتصاد�جوامع�برنامه�ریزی�شود.

چرخه مدیریت بحران
می�کنیم،� صحبت� بحران� از� که� زمانی� � معمواًل
غیرمنتظره� و� ناخوشایند� موقعیت� یک� منظور�
گروه،�سازمان،�فرهنگ،� که�برای�یک�فرد،� است�
جامعه،�یا�در�ابعاد�بزرگ�تر�جهان�اتفاق�می�افتد.�
این�تهدید�تحقق� تا� انجام�شود� کاری� باید� فورًا�

نیابد.
جدی� تهدید� یک� به�عنوان� مــی�تــوان� را� بحران�
یک� هنجارهای� و� ارزش�هـــا� یا� ساختارها� ــرای� ب
به�شدت� موقعیت� و� زمانی� سیستم،�تحت�فشار�
برای� حیاتی� تصمیمات� که� شناخت� نامطمئن�

آن�باید�اتخاذ�شود�)بوین�و�سایرین،�2005(.

چرخه�مدیریت�بحران�عبارت�است�از:
وقوع� از� جلوگیری� باهدف� اقدامات� پیشگیری:�

کاهش�آثار�زیان�بار�آن. مخاطرات�یا�
توانایی� افزایش� بــرای� اســت� اقداماتی� آمــادگــی:�
مدیریت� مختلف� مــراحــل� انــجــام� در� ســازمــان�
بــحــران.�آمــادگــی�شامل�جــمــع�آوری�اطــالعــات،�
ساختارهایی� ایــجــاد� بــرنــامــه�ریــزی،� ــژوهــش،� پ
مدیریتی،�آموزش،�تأمین�منابع،�تمرین�و�مانور�

است.
فوق�العاده� و� اضــطــراری� خدمات� ــه� ارائ مقابله:�
به�دنبال�وقوع�بحران�است�باهدف�حفاظت�از�
گسترش� منابع�مختلف�سازمان�در�جلوگیری�از�
شامل� غیرطبیعی� حــوادث� در� مقابله� خسارات�

عوامل� ریــشــه�یــابــی� ــحــران،� ب دامــنــه� شناسایی�
پدیدآورنده�بحران،�استفاده�از�ابزارهای�انسانی،�
با� مقابله� بـــرای� مــوردنــیــاز� فیزیکی� و� اطــالعــاتــی�

بحران�است.
ــط�یــک�ســازمــان� ــازی:�بـــازگـــردانـــدن�شــرای ــازسـ بـ
با� عــادی� شرایط� به� بحران� از� پس� آسیب�دیده�
کلیه� گرفتن�ویژگی�های�سازمان�موفق�و� در�نظر�

.(Wisenblat, 211)ضوابط�ایمنی�

نقش روابط عمومی در مدیریت بحران
توسعه� بر� نیاز�مبتنی� برحسب� روابط�عمومی�ها�
اطالعاتی�در�جامعه�به�وجود�آمده�و�در�تعامل�با�
دیگر�سیستم�ها�و�پاره�سیستم�ها�به�ایفای�نقش�
اطالعات� به�کارگیری� و� تولید� در� خــود� برجسته�
پیشرفته� سیستم�های� توسعه� چــارچــوب� در�
اعتماد� گسترش� سود� به� اجتماعی،� ارتباطات�
مشتریان� و� عامه� و� ســازمــان� میان� مشارکت� و�
کــویــیــل،�1383(.  )مـــک� ورزیـــده�انـــد� مـــبـــادرت�
شبکه� حقیقت� در� عــمــومــی� ــط� ــ رواب ــه� ک ــجــا ازآن
سازمان� متفکر� مغز� اطــالعــات،� بانک� هوشیار،�
مخاطبان� و� عمومی� افکار� با� آن� ارتباطی� پل� و�
عادات� و� تمایالت� و� نگرش�ها� با� و� عام� و� خاص�
خصلت�هایی� بــایــد� و� اســت� متفاوت� ســالیــق� و�
ــراز� ــداری،�نــظــم،�شــجــاعــت،�ابـ ــ ــون�مـ ــان چـــون�ق
احترام� مخالفان،� آرای� شنیدن� تحمل� عقیده،�
و�صداقت� دیگران� اجتماعی� و� فردی� به�حقوق�
استفاده� نماید�)حقیقی،�1391(،� توسعه� و� رشد�
عمومی� روابـــط� مدیریت� در� نوین� ــزارهــای� اب از�
برای� وسیله�ای� به�عنوان� بحران�ها� در� می�تواند�
و� حین� قبل،� فاز� سه� در� آن� مدیریت� و� هدایت�

پس�از�بحران�به�حساب�آید.

کنترل افکار عمومی
فلسفه� و� عــمــومــی� ــط� ــ روابـ ــارکـــرد� کـ مــهــم�تــریــن�

مدیریت بحران فرآیندی  �
که بایستی در  است 

قسمتی از برنامه عادی 
گیرد.  کشور قرار  توسعه 
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است؛�هدایت� افـکار�عمومی� با� کار� آن� وجــودی�
بر� تأثیر� عمومی،� افکار� ساخت� عمومی،� افکار�
افکار�عمومی،�هـمراهی�با�افکار�عمومی،�تـرمیم�
جراحات� از� جلوگیری� عمومی،� افکار� جـراحات�
با� فعالیتی� هــر� انــجــام� بــاالخــره� و� عمومی� افــکــار�

شناخت�افکار�عمومی�و�توجه�به�آن.
ــران�در� ــحـ بـ از�مــبــاحــث�مــهــم�مــدیــریــت� ــکــی� ی
داشــتــن� آن،� ــنــای� ــرب زی درواقـــــع� و� ســازمــان�هــا�
نسبت� عمومی� افـکار� اعـتماد� جلب� در� توانایی�
روابــط�عمومی� واحــدهــای� از�ســوی� به�سازمان�
است� مشارکت� الزمـه� اعـتماد� که� ازآنجا اســت.�

لذا� مـی�رود،� شـمار� به� توسعه� کلید� مشارکت� و�
بـحث�اعتمادسازی�روابط�عمومی�در�سازمان�ها�
از�اهمیت�خاص�بـرخوردار�می�شود؛�بنابراین�ذکر�
توسعه� امر� در� پیشرو� سازمان�های� ویژگی�های�
مـوجود� تعارض�های� و� بحران�ها� از� گذر� برای� که�
ویـژگی�ها� ایــن� اســـت.� مفید� می�کنند،� تـــــالش�

عبارت�اند�از:
آرمان�طلبی�و�آرمـان�خواهی

گـشودگی�)رهـایی�از�قیدوبندها�و�انتقادپذیری(
بر� اســتــوار� شـرایط� ایـجاد� و� دیــگــران� بــه� اعتماد�
�به�وسیله�اعتماد،�انسجام�و�پیوند� اعتماد:�اصواًل
را� آنان� و� می�گیرد� شـکل� سـازمان� اعضای� میان�
به�سوی�آرمان�ها�بـسیج�می�کند.�پدید�آمدن�هـر�
حـالت�نامناسب�و�مخرب�اعتماد،�موجب�دوری�
اعـضا�از�یـکدیگر�و�نابودی�روحیه�جمعی�است�و�
گسسته�می�شود� پیوند�سازمانی�اعضا�از�یکدیگر�
و� ــروه� گ جامعه،� فـروپاشی� مـوجب� خــود� ایــن� و�

سازمان�خواهد�شـد.

 Feed back بـــازخـــورد� ــــــال� ارسـ و� ــافــت� ـــ دری �.1
به�صورت�مـداوم�و�مستمر

2.�تقویت�خودمختاری�فـردی�در�عـین�پیوند�با�
گروه

حل�وفصل� ــطــه� راب ایـــن� در� تــعــارض:� عــمــل� �.3
تعارض�موجود�میان�سازمان�بـا�جـوامع�از�طریق�

راهبردهای�مشارکتی�مهم�است.
4.�تـحمل�مـخاطرات�)ایجاد�روحـیه�خـطرپذیری�

یـا�ریسک�و�حرکت�در�بین�جـامعه�و�سازمان(
برابری� اصل� و� معنای�همکاری� به� 5.�مشارکت�

گروه�یا�جامعه�با�یکدیگر انسان�های�عضو�یک�
»یــک�حالت� بــه�معنای� اعــتــمــاد� ایـــــجــاد� ــرای� ـــ ب
میان� آن� پرتو� در� کـه� مـعرفتی� و� ذهـنی� روانـی،�
میان� یــا� دولــتــمــردان� مسئوالن،� و� شـهروندان�
دوسویه� تعامل� یک� گــذاران� پیام� و� مخاطبان�
کــردن� روشـــن� مــی�گــیــرد«� مــشــروع�شکل� نظم� و�
افکار�عـمومی�و�ایـجاد�ارتـباطات�دوسویه�توأم�با�
احترام�و�اعتماد،�پاسخگویی�درسـت�و�مـنطقی�
از� انتقادات� و� ابـهامات� بـه� جـنجال� بـــه�دوراز� و�

طریق�رسانه�ها،�بسیار�مؤثر�و�مفید�است.
ارائه�شد،� اعتماد� از� که� تعریفی� بر� بنا� همچنین�
اجتماعی� نظم� در� پدیده�هایی� ارتباط� و� اعتماد�
بـاهم� دو� این� گر� ا یعنی� این� و� می�روند� به�شمار�
اجتماعی� نظم� باشند،� نداشته� متعامل� رابطه�
ــرف�اعــتــمــاد� ــک�طـ ــود.�یـ ــران�مــــی�شــ ــحـ ــار�بـ ــ دچـ
طرف� و� فایده�گرایی� و� قاعده�مندی� دیرپایی،�
نظام� قــابــلــیــت�هــای� جــامــعــه�پــذیــری،� آن� دیــگــر�
نظام� و� سیاسی� مشارکت� بــاز� فضای� سیاسی،�
این� نـبود� صـورت� در� اســت.� جمعی� ارتباطات�
اعتماد� به� رفتار� آن�هــا،� به� بی�توجهی� و� عناصر�

منجر�نخواهد�شد.
که�نقش�روابط�عمومی�ها�در�ارتباط�با� اینجاست�
گر�روابط�عمومی�ها� افکار�عمومی�شکل�می�گیرد.�ا
افکار� کـنند،� را�جـلب� بتوانند�رضایت�مخاطبان�
عمومی�حامی�آنان�خواهد�بود�و�این�زمانی�میسر�
که�اقناع�جای�خود�را�به�اطالع�رسانی� خواهد�شد�
به� ارتــبــاط� اینجا،� در� بــدهــد.� اصــالح� و� به�موقع�
معنای�مـشترک�ساختن�اطالعات�و�معرفت�نزد�
کثر�دقت�و�امانت�صورت� که�با�حدا افـراد�اسـت�
می�گیرد.�به�تناسب�آن�باید�اصالح�و�انعطاف�هم�
ک،�انعطاف�و�اصالح�درواقع� رخ�دهد.�این�اشترا

اعتماد و ارتباط  �
پدیده هایی در نظم 

اجتماعی به شمار 
می روند و این یعنی 

گر این دو بـاهم رابطه  ا
متعامل نداشته باشند، 

نظم اجتماعی دچار 
بحران می شود.
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کـه�وظـیفه�روابط� همان�راه�عبور�از�بحران�است�
عمومی�به�شـمار�مـی�رود.

تحول� ــد� ــای ب عــمــومــی� روابــــط� دیــگــر،� تعبیر� بــه�
اعــتــمــاد� هـــم� و� شـــود� مــوجــب� را� ــگــرش�هــا� ن در�
کند.� تــوجــه� بــازخــوردهــا� ــه� ب و� بخشد� ــا� ــق ارت را�
سوی� از� بــحــران� بـــروز� هنگام� ــدام� اقـ مهم�ترین�
از� استفاده� با� اعتمادسازی� عمومی�ها،� ــط� رواب
ایجاد� توانایی� تا� است� مـخاطبان� بـازخوردهای�

انعطاف�محیطی�را�به�دست�آورند.
ــط�عــمــومــی�و� ــ مــوضــوع�مــهــم�دیــگــر�ارتــبــاط�رواب
رسانه�های�جمعی�در�بحث�اعتمادسازی�است.�

و� عمومی� روابـــط� میان� متقابل� اعتماد� هرچه�
قـدرت� میزان،� هـمان� بـه� شود،� بیشتر� رسانه�ها�
افزایش� بحران�ها� کنترل� و� مهار� بــرای� مــدیــران�
که� خواهد�یافت.�این�امر�زمانی�امکان�پذیر�است�
شفاف� به�موقع،� اطالع�رسانی� بـا� عمومی� روابط�
و� گوید� پاسخ� رسانه�ها� خبری� نیاز� به� و�صحیح�
سازمان� در� بحران� بروز� هـنگام� در� نـیز� رسـانه�ها�
انعکاس�منصفانه�و�درعین�حال�مثبت�گرایانه� با�
ــا،�بـــه�تــقــویــت�و�تــحــکــیــم�اعــتــمــاد�در� ــ ــداده ــ روی
سازمان�ها�برای�رفـع���بـحران�های�موجود�همت�

گمارند.
روابــط� یک� گــر� ا نگرشی� در�چنین� اســت� بدیهی�
از� عمومی�بدون�توجه�به�افکار�عمومی�و�خارج�
انجام� را� خود� فعالیت�های� عمومی� افکار� بـستر�
نگاه� یــک� فــعــالــیــت�هــا�در� ــن� ایـ ــد،�هــرچــنــد� دهــ
از� اّمــا� باشند� فوق�العاده� و� کیفی� بسیار� مجرد،�
فعالیت� به�عنوان� و� ارزش� فاقد� حــرفــه�ای� نگاه�
روابط�عمومی�از�هیچ�امتیازی�برخوردار�نیست.�
و� عمومی�ها� روابط� ارزیابی� آسـیب�های� ازجمله�
روابط� انتخاب� مثل� آن� با� مرتبط� فعالیت�های�
هم�اندیشی�ها� و� اجالس�ها� و� برتر� عمومی�های�
به� توجه� عــدم� نمایشگاه�ها،� و� هم�نشست�ها� و�

همین�نکته�ظریف�و�محوری�است.
گر�از�شما�بپرسند�نخستین�کار�برای�بـرنامه�ریزی� ا
فعالیت�های�یک�واحد�روابط�عمومی�چیست؟�
بـــه�شناخت� شــمــا� ــوجــه� ت مــهــم� مــحــورهــای� از�
مخاطب� شناخت� و� محیط� شناخت� سازمان،�
مخاطب،� نیاز� و� محیط� نیاز� ســازمــان،� نیاز� یــا�
کدام�یک� این�محورها� از� اّما� جلب�خواهد�شد،�
باال� ذکرشده� دلیل� به�همان� است؟� بااهمیت�تر�
که�شناخت�مخاطب�و� به�این�نتیجه�می�رسیم�

نیاز�مخاطب�در�درجه�اول�اهمیت�است.
مهم�ترین� بــه� بیندازیم� نگاهی� مقدمه� ایــن� بــا�
انتظار�و�مهم�ترین�فعالیت�در�روابـط�عـمومی�ها�
و�مـتأسفانه�یک�اشتباه�مصطلح�و�پرطرفدار�در�
شدن� متمرکز� عـمومی�ها،� روابـط� فعالیت�های�
فــعــالــیــت�هــا�و� اعـــالم� بــیــان�مــوفــقــیــت�هــا�و� روی�
اقناع� آن� از� هدف� قطعًا� که� عملکردهاست� آمار�
افکار�عمومی�است.� گرفتن� عمومی�و�در�دست�
که�این�فعالیت�توانسته� ا�به�ندرت�پیش�آمده� امـّ
در� را� آن� ساخت� و� عـمومی� افـکار� هدایت� باشد�
کجاست؟�شاید�در�برخی� دست�بگیرد،�مشکل�
کشور�ما،�مثل�دهه� جوامع�و�در�برخی�از�دوران�
اول�انقالب،�این�فعالیت�موفقیت�هایی�در�جلب�
و�جـذب�افـکار�عـمومی�داشته�است،�اّما�در�حال�
کارشناسی�ایـن� حاضر�با�مطالعات�و�بررسی�های�
بر� تأثیر� به� قادر� ما� تنهائی�در�جامعه� به� فعالیت�

افکار�عمومی�نیست.
روابــط�عمومی� بحران� رفع� بــرای� هر�سازمان� در�
ایفاء� را� ــده�ای� ــ ارزن نقش� می�تواند� ســازمــان� آن�
بــحــران�شود� ــذا�هــرگــاه�ســازمــانــی�دچـــار� ل نماید�
مــصــلــحــت�ایـــن�اســـت�پــیــش�قــدم�شـــده�قــبــول�
منافع� به� تنها� که� نموده�نشان�دهد� مسئولیت�
کوتاه�مدت�نمی�اندیشد�بلکه�امنیت�عمومی�نیز�

عالقه�منداست.
وظایفی� به� تنها� عمومی� روابــط� نقش� طرفی� از�
عادی�در�ارتباط�با�یک�وضعیت�بحرانی�محدود�
آوردن� به�دست� اول�ازهمه� مرحله� در� نمی�شود�
جــزئــیــات�مــســائــل�فــنــی�اصــلــی،�مــرتــب�نــمــودن�
مطالعه� و� آمــاری� اطالعات� جمع�آوری� تصاویر،�
اداره� روش� تعیین� ــرای� ــ ب ــاریــخــی� ت اطـــالعـــات�
عمومی� روابــط� لذا� است� ضــروری� و� الزم� بحران�
اتخاذ� می�بایستی� را� الزم� تــدابــیــر� ســازمــان� هــر�

 روابط عمومی باید تحول  �
در نگرش ها را موجب 

شود و هم اعتماد را ارتقا 
بخشد و به بازخوردها 

کند. توجه 
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مهار� در� ارتــبــاطــات� نقش� رابــطــه� ایــن� در� نماید�
مطرح� مــی�تــوان� که� اســت� اهمیت� حائز� بحران�
هرگونه� شــروع� بــرای� طالیی� قانون� اولین� نمود�
ارتباطات�سازمانی،�جلب�توجه�مدیریت� برنامه�
به� توجه� که�صرف� بــوده� نکته� این� به� سازمانی�
در� کفایت� حد� تا� پاسخگویی� ارتباطات� برنامه�

لحظه�بحران�ضروری�است

کنترل بحران نمونه تأثیر روابط عمومی در 
که�از�رویدادهای�غیرمنتظره� با�توجه�به�تعریفی�
داشــت� را� نتیجه�گیری� ایـن� مــی�تــوان� داشتیم،�
چنین� بطن� از� حقیقت� در� عمومی� روابـــط� کــه�
رویدادهایی�برخاسته�اسـت.�در�بـررسی�پیشینه�
می�خوانیم� همچنین� عمومی،� ــط� رواب تاریخی�
که�نیروی�زمینی�آمریکا�در�سال��1777شروع�به�
کـنگره� تهیه�خبر�و�مطلب�جهت�اطالع�اعـضای���

کرد. آمریکا�از�فعالیت�های�ارتش�
آجــودان� ژنــرال� �،1904 در�سال� زمینه� همین� در�
اخـتیار� را�در� اوین�اطالعیه�خبری� آمریکا،� ارتش�
تفنگداران� یگان� و� داد� قــرار� جـراید� خـبرنگاران�
گو،�اداره�ای� دریایی�آمریکا�در�سال���1907در�شیکا

کرد. بنام�انتشارات،�افتتاح�
که�پس�از�خاتمه�جنگ�خلیج�فارس� گزارش�هایی�
در�رسانه�های�همگانی�دنیا�انتشار�یافت،�نشان�
پــیــروزی�متفقین�در� بــاعــث� آنــچــه� کــه� مــی�دهــد�
برتری� و� نظامی� کارایی� شد،� عــراق� علیه� جنگ�
از� بهینه� اســتــفــاده� بلکه� نـبود،� آن�هــا� فــّنــاورانــه�
به� را� جنگ� سرنوشت� کــه� ــود� ب عمومی� روابـــط�
معاونت� جنگ،� جریان� در� زد.� رقــم� آن�هــا� نفع�
که�مسئولیت� روابط�عمومی�وزارت�دفاع�آمریکا�
هماهنگی،�برنامه�های�روابط�عمومی�جنگ�را�بر�
کـه�در� عهده�داشت،�خبرنگاران�را�به�محلی�برد�
آنـجا�نیروهای�متفقین�عملیات�حمله�از�راه�دریا�

را�تمرین�می�کردند.
خبرنگاران� تــوســط� زمینه� ایــن� در� کــه� گــزارشــی�
همراه� را� عراقی� فرماندهان� گمراهی� شد،� تهیه�
از� آنکه،�محل�حمله� تصور� به� آن�هــا،� زیــرا� آورد،�
در� را� زیــادی� تجهیزات� و� نیروها� اســت،� دریــا� راه�
گردآوردند.� آبی�خود� مـرزهای� مشرف�به� نواحی�
همین�امر�سبب�شد�تا�نیروهای�زمینی�متفقین�
مستحکم� نه�چندان� نقاط� از� آســوده� خیالی� با�

کنند. عراق،�به�داخل�آن�ها�نفوذ�
نیز� کویت� تبعیدشده� دولــت� رابـطه،� همین� در�
روابط� بــود،�یک�شرکت� قــدرت�خلع�شده� از� که�
�Hill+Knowltonرا� عمومی�بزرگ�آمریکایی�بنام�
برای�نفوذ�در�افکار�عمومی�مردم�آمریکا�و�جهان�

گرفته�بود. به�خدمت�
ــتــا�بـــــه�تـــــدویــن� شــرکــت�یـــادشـــده�در�ایـــن�راســـ
را� آن� و� پرداخـت� ویــژه� ارتباطی� استراتژی� یک�
اعتبار� ترتیب� بــدیــن� و� درآورد� اجـــرا� مرحله� بـه�
کــشــور� آن� بـــه� را�دوبـــــاره� ــت� ــوی ک ازدســـت�رفـــتـــه�

برگردانید.

ازجمله� �Hill+Knowlton عمومی� روابط� شرکت�
کـه� کــرد� بــرگــزار� زیــادی� اجــالس�هــای�مطبوعاتی�
در�آن�ها�شـواهد�و�مدارک�مربوط�به�شکنجه�ها�
ــه�شـد،� ــ ارائ نــیــروهــای�عـــراق� و�بــی�رحــمــی�هــای�
با� تی�شرت� عــدد� هـــزاران� توزیع� به� آنکه� ضـمن�
بزرگی� برچسب�های� و� آزاد� کویت� نوشته�های�
آمریکا� ــشــگــاه�هــای� دان در� مــضــمــون� همین� ــا� ب

پرداخت.
ملی� روز� تــا� داد� ترتیبی� همچنین� شرکت� ایـن�
کویت�به�عنوان�یک�روز�نـیایش�ملی�درآید� آزادی�
ایستگاه�های� بین� خبری� ویــدئــویــی� نــوار� �20 و�
کویت،� اشــغــال� از� آمریکا� در� محلی� تلویزیونی�
این� در� �Hill+Knowlton شاهکار� شــود.�� پخش�
فـیلم� و� تـصویر� گـذاشتن� نمایش� بــه� زمــیــنــه،�
ــورای� ــراق�در�جــلــســه�شـ ــ ع از�حــمــلــه� ــویــی� ــدئ وی
روی� زیـــــادی� تأثیر� کــه� بــود� متحد� ملل� امنیت�

تصمیم�گیری�آن�داشت.
ســازمــان� �،1991 ــال� سـ در� ــگــر� دی ــه�ای� ــمــون ن در�
جاسوسی�شوروی�سابق�»K G B«�یک�شرکت�

در جنگ خلیج فارس،  �
کویت،  دولت تبعید شده 

یک شرکت بزرگ روابط 
عمومی امریکایی را برای 

نفوذ در افکار عمومی 
مردم امریکا و جهان به 

گرفت. خدمت 
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به� را� �»B B D O« بــنــام� چندملیتی� تبلیغاتی�
را� سازمان� آن� منفور� چـهره� تـا� درآورد� اسـتخدام�
علیه� کودتا� البته� کند.� ک� پــا عمومی� اذهــان� از�
ــوروی،� شـــ فــروپــاشــی� آن� متعاقب� و� گــوربــاچــف�

کـار�باقی�نگذاشت. مجالی�بـرای�

 C I« آمریکا� جاسوسی� سازمان� سال� همین� در�
عمومی� روابــط� سرشناس� متخصص� یک� �،»A
نبردی� تـا� کـرد� اسـتخدام� را� رنــدن«� »جــان� بنام�

تبلیغاتی�علیه�رژیم�عراق�راه�بیندازد.
مــیــالدی،�در�بحران� ســرانــجــام�در�ســال�جـــاری�
ــــش�درحــالــی�کــه� انـــدونـــزی،�روابــــط�عــمــومــی�ارت
 ANGKATAN« نــام� بــه� عمومی� روزنــامــه� یــک�
گرفت� BERSENJTA«�را�انتشار�می�داد،�تصمیم�
درصدد�راه�اندازی�مجدد�نشریه�داخلی�اش�بـنام�
نشریه�در� به�عنوان�یک� را� آن� و� بـاشد� �»SENA«
کند. موضوعات�مصرف�گرایی�برای�عموم�عرضه�
که�در�بـین�بـرندگان� در�این�میان�اضافه�می�شود�
دو� �،1998 ســال� پولیترز� روزنــامــه�نــگــاری� جــایــزه�
گزارش�آن�ها�به�یک�امـر� که� کسانی�بودند� برنده�

غیرمترقبه�اختصاص�داشت.
فعالیت�هایی� تمام� الزامًا� شد،� گفته� آنچه� البته�
که�روابط�عمومی�در�رویدادهای�غیرمنتظره�بشر�
آفـرین�)پیـچیده(�باید�انجام�دهد،�نیست�و�فقط�
به�اجمال،� تاریخی� ازلحاظ�طبقه�بندی� موضوع�

گرفت. موردتوجه�قرار�

فناوری های نوین ارتباطی و روابط عمومی
فّناوری،�امکانات�ارتباطی�جدیدی�را�به�روی�آن�
کارشناس�حرفه�ای�روابط�عمومی�مدام� گشوده�و�
حداقل� که� اســت� درگیر� عمده�ای� تضادهای� با�
روابط� در� تحوالت� و� پیشرفت�ها� این� از� بخشی�

پیشرفت� و� اجتماعی� نیروهای� مرهون� عمومی�
فّناورانه�است�)بوتان،�هزلتون،�1378(.

و� دارند� ارتباطی� نوین� فناوری�های� که� مزایایی�
است،� آن�ها�شده� از� زیاد� بسیار� استقبال� باعث�
شــامــل�ایـــن�مــــوارد�مـــی�شـــود:�انــتــشــار�ســریــع�و�
افزایش�قدرت�تحلیل� آزادانه�اخبار�و�اطالعات،�
انتشار� امکان� هرچند� انتقادی� روحیه� تقویت� و�
ــا�مخاطب� ــت�امـ ــاد�اسـ ــ نـــادرســـت�زی اطـــالعـــات�
مختلف� پــایــگــاه�هــای� در� را� اطــالعــات� مــی�تــوانــد�
کند�و�حتی�می�تواند�از�این�طریق� باهم�مقایسه�
قدرت�نقد�و�تحلیل�خود�را�افزایش�دهد�)امکان�
و� افراد� با� آشنایی� و� مرزهای�جغرافیایی� از� عبور�
از� می�توانند� کاربران� فرهنگ�ها(� و� جوامع� سایر�
را�به� کشور�خود� این�راه�فرهنگ�و�آداب�ورســوم�
هم� سازمان�ها� همچنین� کنند.� معرفی� دیگران�
منتشر� را� خــود� دیدگاه� می�توانند� طریق� ایــن� از�
خرد� جمعی(� خــرد� تقویت� و� )شکل�گیری� کنند�
در� کــاربــران� تفکر� قــوه� پویای� جریان� به� جمعی�
یک� به�عنوان� که� می�شود� گفته� محیط�ها� ایــن�
می�کند.� پردازش� را� اطالعات� بزرگ،� گر� پردازش�
نوین� فناوری�های� کاربران� تفکر� و� ذهن� نیروی�
نیرویی� و� مــی�شــود� ترکیب� یکدیگر� بــا� ارتــبــاطــی�
�بــه�وجــود�مــی�آورد� ــردازش�بــاال ــزرگ�بــاقــدرت�پـ ب
آشنایی� و� آزادانه� به�صورت� ایده�ها� بیان� )امکان�
ــران(�امــکــان� ــگـ ــا،�افــکــار�و�ســالیــق�دیـ ــده�هـ بــا�ایـ
کاربران� همگامی� و� همکاری� و� بازخورد� ارســال�
به� اعــضــا� دارد.� وجـــود� بحث�ها� در� مــشــارکــت� و�
می�شوند.� تشویق� گذاشتن� کامنت� و� مشارکت�
و� نـــدارد� وجــود� محتوا� تولید� ــرای� ب جــدی� مانع�
و� تولید� را� محتوا� که� رسانه�های�سنتی� برخالف�
ارسال�می�کردند،�در�فناوری�های�نوین�ارتباطی�
ــبــاط� ارت جــریــان� و� دارد� ــود� وجــ گفتگو� امــکــان�
محتوایی،� و� تبلیغی� )کـــارکـــرد� اســـت� ــه� دوســوی
آشنایان(� و� دوستان� با� مستمر� مجازی� ارتباط�
گسترده�تر� موجب� ارتباطی� نوین� فناوری�های�
شدن�دامنه�ارتباطات�شده�است.�ما�می�توانیم�
کسانی� یا� آن�ها�بسیار�دور�هستیم� از� که� کسانی�
ــا�آن�هــا� ــبــاطــی�ب ــه�ارت ک ــادی�اســـت� ــ ــه�مـــدت�زی ک
کنیم�و�ارتباط� نداشته�ایم�را�در�این�شبکه�ها�پیدا�
انسانی� ارزش�هــای� توسعه� و� )تبلیغ� کنیم� برقرار�
کارکردهای� از� یکی� جهانی(� عرصه� در� اخالقی� و�

انتشار سریع و آزادانه  �
اخبار و اطالعات و 

افزایش قدرت تحلیل و 
تقویت روحیه انتقادی دو 

گی مهم فناوری های  ویژ
نوین ارتباطی است
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تبلیغ� امکان� ارتباطی� نوین� فناوری�های� مهم�
اخالقی� و� انسانی� اعتقادی،� دینی،� ارزش�هــای�
ــکــپــارچــه�ســازی�بــســیــاری�از�امــکــانــات� اســـت�)ی
با� ارتباطی� نوین� فناوری�های� وبــی(� و� اینترنتی�
صفحات� ایــجــاد� چــون� امکاناتی� آوردن� فــراهــم�
اینترنتی،� گ،�جستجوی� وبال شخصی،�ساخت�
فضاهای� در� شرکت� رویدادها،� و� اخبار� از� اطالع�
گفتگو�مثل�چت�و�امکان�آپلود�فایل�ها،�امکانات�
این� کــرده�انــد.� یکپارچه� را� مختلف� پایگاه�های�
شبکه�ها�با�ارائه�خدمات�مختلف،�با�پایگاه�های�
گوگل�و�یاهو�رقابت�می�کنند�)توسعه� بزرگی�مثل�
سرعت� افزایش� اجتماعی،� مفید� مشارکت�های�
شبانه�روزی� ارتباط� ایجاد� و� آمــوزش� فرایند� در�
گرد(�مانند�آموزش�های�مجازی� بین�استاد�و�شا
کاربران�هم�اقدام�به�آموزش�و� یا�از�راه�دور.�خود�
انتقال�دانسته�های�خود�می�کنند.�البته�بسیاری�
از�محتواهای�اینترنتی�هنوز�به�درجه�قابل�قبولی�
اعتماد،� )افــزایــش� نرسیده�اند� علمی� اعتبار� از�
بیشتر� سایبر(� فضای� در� صداقت� و� صمیمیت�
وجــود� بــه� از� قبل� تــا� کــه� معتقدند� کــارشــنــاســان�
و� اعتماد� موضوع� اجتماعی،� شبکه�های� آمدن�
بود� نشده� لمس� اینترنت� فضای� در� صمیمیت�
افــراد� روم�هــا� چت� نظیر� ارتباطی� فضاهای� در� و�
واقعی� اطالعات� ارائــه� از� بی�اعتمادی،� دلیل� به�
خود�جلوگیری�می�کردند�)شبکه�های�اجتماعی؛�
تحقیقات� مــرکــز� ســایــت� تهدیدها،� و� فرصت�ها�

کامپیوتری�علوم�اسالمی(.
جدیدی� نسل� مــجــازی،� اجتماعی� شبکه�های�
این� در� هستند.� اینترنتی� وب�ســایــت�هــای� از�
محور� حـــول� اینترنتی� کـــاربـــران� وب�ســایــت�هــا،�
جمع� یکدیگر� دور� مــجــازی� بــه�صــورت� مشترکی�
تشکیل� را� ــالیــن� آن جــمــاعــت�هــای� و� مــی�شــونــد�
 .)1389 مـــوالیـــی،� )مــحــمــدمــهــدی� مــی�دهــنــد�
از� متشکل� شبکه�ای� اجتماعی� شبکه� درواقـــع�

گروه�ها�و�ارتباطات�بین�آن�هاست. افراد�و�

رسانه�های� از� بیشتری� اشــکــال� کــه� همان�طور�
چگونگی� درک� مــی�کــنــنــد،� ظــهــور� اجــتــمــاعــی�
روابط� که�در� افــرادی� برای� ابــزار� این� از� استفاده�
عمومی�فعالیت�می�کنند�مفید�و�سودمند�خواهد�
گفت�ســازمــان�هــای� مــی�تــوان� بــرای�مثال� بــود.�

مــحــدودی� مــالــی� منابع� اغــلــب� کــه� غیرانتفاعی�
و� تطابق� منافع� از� می�توانند� دارنـــد،� اختیار� در�
به�کارگیری�رسانه�ها�و�شبکه�های�اجتماعی�بهره�

برند�)کورتیس�و�سایرین،�2010(.
ــان�دار� ــکــ امــــــــروزه�شـــبـــکـــه�هـــای�اجـــتـــمـــاعـــی�ســ
شبکه�هایی� ایــنــتــرنــت�انــد.� پــرتــالطــم� اقــیــانــوس�
داشته� فعالیت� �»2 »وب� فــنــاوری� بر� مبتنی� که�
را� اســاســی�ای� نقش� مجازی� اجتماع�گرایی� با� و�
می�کنند.� ــازی� ب جهان� رســانــه�ای� مــعــادالت� در�
شبکه�سازی� قابلیت� بر� عالوه� وب�سایت�ها� این�
مجازی،�امکان�استفاده�از�فرصت�های�مختلف�
در�فضای�اینترنت�را�اعم�از�جست�وجو،�خواندن�
فیلم،� و� آپلود�عکس� اخبار،� ک�گذاری� اشترا به� و�
گــروه�هــای� در� عضویت� و� یــادداشــت�هــا� نوشتن�
امر� این� و� کرده� فراهم� سیاسی� تحرک� مختلف،�
شبکه�های� بــه� اینترنتی� ــران� ــارب ک اقــبــال� باعث�
بسته� مــجــازی� فــضــای� اســـت.� شــده� اجتماعی�
ــابــد�و� بــه�ســاخــت�هــای�اجــتــمــاعــی�شــکــل�مــی�ی
مسائل� و� رسانه�های� همگرایی� فــنــاوری،� رشــد�
گون� گونا اجتماعی� شــرایــط� در� آن،� بــه� مــربــوط�

بروندادهای�متفاوتی�داشته�است.
گروه�هایی�عمومًا�فردی� شبکه�های�اجتماعی�از�
یا� یــک� طــریــق� از� کــه� تشکیل�شده� ســازمــانــی� یــا�

در� و� متصل�اند� هم� به� وابستگی�ها� از� نوع� چند�
کــارکــرد� پیچیده،� اطــالعــاتــی� جامعه� یــک� بستر�
مؤثر�شبکه�همگرا�را�تصویر�می�کنند�و�موفقیت�و�

شبکه های اجتماعی  �
مجازی، نسل جدیدی 

از وب سایت های 
اینترنتی هستند. در این 

کاربران  وب سایت ها، 
اینترنتی حول محور 

مشترکی به صورت 
مجازی دور یکدیگر جمع 
می شوند و جماعت های 

آنالین را تشکیل 
می دهند
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محبوبیت�روزافزون�آن�ها�به�دلیل�داشتن�رنگ�
و�بوی�اجتماعی�است.

ازجمله� رسانه�ها،� اساسی� کارکردهای� از� یکی� �
تحوالت� از� اطالع�رسانی� اجتماعی،� شبکه�های�
اجــتــمـــــاعــی� مــحــیــط� ــه�در� کـ ــت� اســ وقــایــعــی� و�
وسایل� بهت�انگیز� پیشرفت� مــی�شــونــد.� واقـــع�
به� را� قـــــرن�حــاضـــــر،�جــهــان� ارتــبــاط�جــمــعــی�در�
ــه�انــســان�هــا� ک کـــرده� کــوچــکــی�تــبــدیــل� دهــکــده�
حـــــوادث� و� وقـــــایــع� از�همه� اطــالع�یــابــی� امــکــان�
دارنــد.�در�عصر� و�جـامع� به�طور�سـریع� را� جهـان�
دورترین� در� هرچند� حــادثــه�ای� هیچ� ارتباطات�
جــغــرافــیــایــی� منطقه� یــک� بــه� منحصر� نــقــاط،�
فـرازمـانی،� ویـژگـی� سـه� ازایــن�رو� و� نیست� خاص�
از�خصیصه�های� فوق�العاده� سـرعت� و� فرامکانی�
امــــروزه�تمامی� ــت.� ارتــبــاط�جــمــعــی�اسـ وســایــل�
در� انــســان�هــا� اجتماعی� و� فـــردی� زنــدگــی� ابــعــاد�
رفتار� خصوصی�ترین� از� و� کــرده� رســوخ� رسانه�ها�
نهـادهای� تغییـرات� ــریــن� ــزرگ�ت ب ــا� ت انــســان�هــا�
سیاسـی� و� فرهنگـی� ساختـارهای� و� اجتمـاعی�
اطالع�رسانی،� می�گردد.� ارائــه� رسانه�ها� طریق� از�
علم�مناسب�سازی�)گردآوری،�ذخیره�و�پردازش�
اطــالعــات� دســتــرس�پــذیــر�ساختن� و� اطــالعــات(�
ــات(�اســــت.�دانــش� ــالعـ )بــازیــابــی�و�انــتــقــال�اطـ
کــه�به� ــت� ــانـــی،�رشـــتـــه�ای�عــلــمــی�اسـ اطـــالع�رسـ
نیروهای� اطــالعــات،� کــاربــرد� و� کیفیت� مطالعه�
کم�بر�جریان�اطالعات�و�ابزارهای�آماده�سازی� حا
از� مطلوب� استفاده� و� دسترسی� برای� اطالعات�
کار�دانش�اطالع�رسانی�پرداختن� آن�می�پردازد.�
گــــردآوری،� ــه�تــولــیــد،� ــه�ب ک ــه�آن�بــخــش�اســـت� ب
سازمان�دهی،�ذخیره،�بازیابی،�ترجمه،�انتقال،�
ــوط�مــی�شــود.� کــاربــرد�اطــالعــات�مــرب تــبــدیــل�و�

)ویکری،�1380(
در� را� رسانه�ها� اطالع�رسانی� کارکرد� کوئیل� مک�

جامعه�چنین�بیان�می�کند:
شرایط� و� ــدادهــا� روی دربـــاره� اطــالعــات� تأمین� �-

موجود�در�جامعه�و�جهان؛
-�اشاره�به�روابط�قدرت؛

-�تسهیل�نوآوری،�سازگاری�و�پیشرفت.
گ�هـــا�بــه�عــنــوان� ــه�وبـــال ــروزه�تــوجــه�زیــــادی�ب ــ امـ
است.� شــده� عمومی� ــط� رواب در� نوظهور� ابـــزاری�
به�صورت� می�توان� را� گ�ها� وبال می�رسد� نظر� به�

موقعیت�های� در� ارتباط� بــرقــراری� بــرای� ایدئال�
نگارش� سبک� که� ازآنجا نمود.� استفاده� بحرانی�
کوتاه� نوشته�های� با� به�خودی�خود،� گ�ها� وبال
و�اشخاص،�خاص� افراد� از�طریق� انتشار�مکرر� و�
گ�های� به�نظر�می�آیند،�بنابراین�می�توان�از�وبال
بــرقــراری� جهت� در� ابــزارهــایــی� به�عنوان� بــحــران�
ارتباط�سریع�در�طول�یک�بحران�استفاده�نمود�

)سویستر�و�متزگر،�2007(.
که�افرادی� تحقیقات�انجام�شده�نشان�می�دهد�
گ�هــا�مراجعه� کــه�بـــرای�بــررســی�بــحــران�بــه�وبــال
از� کمتر� را� بحران� گستردگی� میزان� نــمــوده�انــد،�

گزارش�نموده�اند. سایرین�

بخش� کــردن� فعال� طریق� از� عمومی�ها،� روابــط�
ــا�ســپــردن�آن�بــه�افـــراد� ــود،�ب ــور�رســـانـــه�ای�خـ امـ
ارتــبــاطــات،� رشــتــه�هــای� در� مــاهــر� و� متخصص�
کــار�بــردن�فــن�هــای�روابــط� روزنــامــه�نــگــاری�و�بــه�
گاهی�افکار� عمومی،�می�توانند�در�ارتقای�سطح�آ

عمومی�و�مخاطبان�خود�نقش�داشته�باشند.

ــزار روابـــط عمومی در  ابـ نــویــن،  فــنــاوری هــای 
مدیریت بحران

مــوردتــوجــه� هــمــواره� ــحــران� ب مــدیــریــت� مسئله�
ــــوده�اســــت.�بــحــران،� ــان�هــا�و�دولـــت�هـــا�ب ســازم
عاملی� که� است� غیرمترقبه� یا�حادثه�ای� رویــداد�
طبیعی،�فنی�یا�اجتماعی�آن�را�به�بار�آورده�است�
و� ج� هر� یا� و� تلفات� تخریب،� قبیل� از� نتایجی� و�
مرج�در�بردارد.�با�بیشتر�شدن�تعداد�و�پیچیده�تر�
شدن�بالیا�و�مخاطرات،�این�توجه�بیش�ازپیش�
چرخه� در� مقابله� مرحله� برای� آمادگی� معطوف�
و� دولت�ها� تالش� و� است� شده� بحران� مدیریت�
که�با�تمهیدات�الزم�اثرات� سازمان�ها�بر�آن�است�

کارکردهای  � یکی از 
اساسی رسانه ها، 

ازجمله شبکه های 
اجتماعی، اطالع رسانی 

از تحوالت و وقایعی است 
که در محیط اجتمـاعی 

واقع می شوند.
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فناوری های نوین  �
ارتباطی نظیر شبکه های 
گ ها به  اجتماعی و وبال

گی های  دلیل آنچه در ویژ
آن ها ذکر شد، می توانند 

سریع ترین راه در 
اثربخشی بر افکار عمومی 

باشند

کاهش�دهند� ایـن�پدیده�ها�را�به�حداقل�ممکن�
)زیب�ارزانی�و�سایرین،1392(

بــحــران�هــا� در� عــمــومــی� روابــــط� کـــاربـــردهـــای� از�
از� مــردم� عمومی� درک� شکل�دهی� بــه� مــی�تــوان�
مناسب� استفاده� با� حتی� نمود.� اشــاره� بحران�
بــرای� و�جـــهـــت�دار�مـــی�تـــوان�حــمــایــت�عــامــه�را�
به�عبارتی�»ایجاد� فعالیت�های�خود�شکل�داد.�
گفته�می�شود.� این�تالش�ها� به�مجموعه� معنا«�
و� مــدیــران� ــحــران�زده�عمومًا� ب ســازمــان�هــای� در�
این� از� استفاده� با� تا� تالش�می�کنند� سهامداران�
کاهش�دهند.�برای�انجام� ابزار،�عدم�اطمینان�را�
دارد� وجــود� داستانی� یک�خط� � معمواًل کار� این�
که�تالش�می�کند�توضیح�دهد�چه�اتفاقی�افتاده�
اتــفــاق�و�بــحــران�رخ�داده� اســـت،�چــرا�ایــن�گــونــه�
می�توان� آن�چیست،�چگونه� پیامدهای� است،�

کرد�و� کسی�می�توان�تکیه� آن�را�حل�نمود،�به�چه�
کرد.�در�این�فرایند�معنا� کسی�را�باید�سرزنش� چه�
�برای�هر�بحرانی� که�معمواًل سازی�و�یا�ایجاد�معنا�
مدیران� از� یــک� هــر� دانــســت� باید� مــی�دهــد،� رخ�
جهت�دهی� ــرای� ب اســت� ممکن� عمومی� روابـــط�
یا�سازمانش�تالش� و� نفع�خود� به� افکار�عمومی�

کند�)بوین،�2005(.
شبکه�های� نظیر� ارتباطی� نوین� فــنــاوری�هــای�
بـــه�دلـــیـــل�آنـــچـــه�در� ــا� ــ گ�ه ــال ــ اجــتــمــاعــی�و�وب
ویژگی�های�آن�ها�ذکر�شد،�می�توانند�سریع�ترین�
این� باشند؛� عمومی� افــکــار� بــر� اثربخشی� در� راه�
اخــتــیــار� در� را� ــات� ــالعـ اطـ ــه�ســرعــت� ب رســانــه�هــا�
براثر� درصــورتــی�کــه� و� می�دهند� قـــرار� مخاطبان�
روابــط�عمومی� ارتــبــاط،� بــودن� ویژگی�دوســویــه�

بتواند�اعتمادسازی�خوبی�را�انجام�داده�باشد،�
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