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چکید���ه
این پژوهش به تدوین مدیریت استراتژیک رسانه اي در روابط عمومي شرکت آب و 
فاضالب استان تهران مي پردازد و در این مسیر رسیدن به اهداف بلندمدت با یک برنامه 
مدون و بررسي مزایا، موانع و مشکالت موجود در مسیر اهداف روابط عمومي از زوایاي 
مختلف و همچنین ارزیابي فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت آن در حوزه رسانه 
را مورد تأکید قرار مي دهد. این تحقیق به روش کیفي )تحلیل محتوا( انجام شده است 
و براي جمع آوري اطالعات خود از تکنیک  مصاحبه نیمه  ساخت یافته با چهارده نفر از 
مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت بهره جسته است. در ابتدا با بیان اهمیت آب 
در تمام ابعاد زندگي انسان و این که یکي از مشکالتي که هم اکنون با آن روبه رو هستیم 
مشکل کم آبي یا بحران آب است آغاز و سپس به اهمیت مدیریت استراتژیک، ضرورت 
استفاده از آن و تدوین استراتژي رسانه اي روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
تهران مي پردازد. یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد که روابط عمومي با بهره گیري از 
توانمندي ها و ظرفیت هاي گسترده  رسانه ها، براي اطالع رساني، به عنوان ابزاري بسیار 
قدرتمند و مؤثر مي تواند در شکل دهي به افکار عمومي عمل کند. در دهه هاي اخیر با 
توجه به بحران هاي کم آبي، وجود استراتژي رسانه اي در روابط عمومي شرکت هاي 
آب و فاضالب از الزامات اساسي به شمار مي رود و براي مقابله با بحران کم آبي، ضمن 
کنترل بحران، مي تواند بر آن غلبه کند. در این زمینه کلید موفقیت روابط عمومي براي 
رسیدن به اهداف خود، داشتن استراتژي مناسب است که استراتژي رسانه اي براي 

مقابله با بحران آب استراتژي محافظه کارانه تدوین شده است. 

كلمات�كلید��ی
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 مقدمه 
کـه  مي کنـد  ایجـاب  اسـتراتژي ها  اجـراي 
سـازمان ها هدف هاي سـاالنه در نظـر بگیرند، 
سیاسـت ها را تعیین کننـد، در کارکنان انگیزه 
ایجـاد نماینـد و منابع را بـه گونه اي تخصیص 
دهنـد که اسـتراتژي هاي تدوین شـده بـه اجرا 

درآید )دیویـد، 138۰. 25(.
منفعـت اصلي مدیریـت اسـتراتژیک این بوده 
اسـت که به سـازمان کمک مي کند از مجراي 
اسـتفاده نمـودن از روش  منظم تـر، معقول تر و 
منطقي تـر راه هـا یـا گزینه هاي اسـتراتژیک را 
اسـتراتژي هاي  بدین گونـه  و  نمایـد  انتخـاب 
بهتـري را تدویـن نمایـد. تردیدي نیسـت که 
این یکـي از منافع اصلي مدیریت اسـتراتژیک 
اسـت، ولـي نتیجـه تحقیقـات کنونـي نشـان 
تصمیـم  نـه  )و  فراینـد  ایـن  کـه  مي دهـد 
مي تواننـد  اسـناد(  و  مـدارک  یـا  اتخاذشـده 
مهم تـر  نقشـي  اسـتراتژیک  مدیریـت  در 
ایفـا کننـد. ارتباطـات کلیـد اصلـي موفقیـت 
اسـتراتژیک اسـت. مدیران و کارکنان از طریق 
درگیرشـدن در ایـن فراینـد خـود را متعهد به 
از سـازمان مي نماینـد. گفت وگـو و  حمایـت 
مشـارکت در امـور از ارکان اصلـي به حسـاب 

مي آینـد )همـان، 138۰. ۴8(. 
بنابرایـن، مدیریـت اسـتراتژیک بـا تکیـه بـر 
راه حـل  جامـع  و  آینده نگـر  پویـا،  ذهنیتـي 
بسـیاري از مسـائل سـازمان ها اسـت. پایه این 
نـوع مدیریـت بر اسـاس میـزان درک مدیران 
از شـرکت، مـردم، دولت هـا و تمـام کسـاني 
اسـت کـه بـه نوعـي بـا شـرکت در ارتبـاط 
هسـتند که ایـن مهـم تعیین کننـده موقعیت 
شـرکت اسـت. پـس مدیریـت اسـتراتژیک بـا 
به کارگیـري شـیوه هاي خالقانـه و نـوآوري به 
شـرکت  کمک مي کنـد تا براي شـکل دادن به 
آینـده خـود به صـورت انفعالـي عمـل نکننـد. 
بنابرایـن ضـروري اسـت کـه مجموعـه  بزرگي 
مانند شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران که 
بـا زندگـي روزمـره مـردم در ارتبـاط اسـت و 
اهمیتـي حیاتـي دارد، از اسـتراتژي رسـانه اي 
برخـوردار باشـد )یخصـوص بـراي مقابلـه بـا 

بحـران آب(. 

آب یکـي از بااهمیت تریـن مواهب الهي اسـت 
کـه بسـتر حیات و تـدوام زندگي بـا وجود آن 
عجین شـده اسـت. امـروزه همه بـر نقش آب 
در شـکل دهي جوامع و نقشـي که در توسـعه 
ایفـا مي کنـد اذعان دارنـد. اهمیـت آب عالوه 
بـر این که عامل حیات بخش اسـت، بـه عنوان 
مهم تریـن عامـل توسـعه صنعتـي، اقتصادي، 
تمامـي  شـکوفایي  و  سیاسـي  اجتماعـي، 
بخش هـاي زیسـت محیطـي نقـش سـازنده 
نیـاز مسـتمر و  و غیرقابـل جایگزینـي دارد. 
ضـروري بـه دسـتیابي مطمئـن و مـداوم بـه 
منابـع آب شـیرین همـراه بـا محدویـت ایـن 
منابـع از یک سـو و ناهمگونـي توزیـع زماني و 
مکانـي این منابع از سـوي دیگر موجب شـده 
تـا بـا افزایـش جمعیـت و دگرگونـي نیازهاي 
فـردي و اجتماعـي و رشـد روزافـزون تقاضـا 
موضـوع آب بـه یکـي از چالش هـاي عمـده 

جهـان بـدل گـردد )یونسـلو، 139۴(.
در  قرارگرفتـن  دلیـل  بـه  ایـران  کشـور 
کمربنـد خشـک و نیمـه خشـک کـره خاکي 
و مسـتعدبودن بـراي وقـوع خشکسـالي هاي 
توزیـع  و  انـدک  بارندگـي  نیـز  و  متمـادي 
نامناسـب آب در سـطح کشـور و همچنیـن 
رشـد جمعیـت در مرحله بحران کـم آبي و در 
مناطقي بحران مطلق اسـت )همـان، 139۴(.  
بحـران آب در شـهر تهـران بـه دالیلـي چـون 
پرجمعیت تریـن  و  پایتخـت  کالنشـهربودن، 
شـهر کشـور از اهمیت خاصي برخوردار است. 
رشـد بي رویـه تهـران به تدریـج وضعیتـي را 
فراهـم آورده کـه منابـع آب موجـود یعنـي 
ماملـو  الر،  لتیـان،  طالقـان،  کـرج،  سـدهاي 
و چاه هایـي کـه قـرار بـود فقـط در ماه هـاي 
اوج مصـرف مـورد اسـتفاده قرار گیرنـد، دیگر 
پاسـخگوي نیاز شـهروندان تهراني  نبـوده و به 
ناچـار برداشـت آب از منابـع زیرزمینـي رو به 
افزایـش نهـاده به طوري کـه در شـرایط فعلـي 
تعـداد چاه هـاي حفرشـده از 25۰ حلقه فراتر 

اسـت.  رفته 
هنـوز  آب،  بحـران  جدي بـودن  برخـالف 
ایـن  مـورد  در  مـردم  بیـن  الزم  حساسـیت 
مسـئله وجـود نـدارد کـه طبیعتا نیـاز به فهم 
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مشـترک از این مسـئله و نقطه شـروع حرکت 
به منظـور شـکل گیري اجمـاع ملي بـراي حل 
ایـن بحـران اسـت که یک طـرف آن مـردم و 
طـرف دیگـر آن سیاسـتگذاران مرتبـط با آب 

 . هستند
در ایـن زمینـه نیـاز به وجـود یک اسـتراتژي 
مدیریتي اسـت که بتوانـد بحران آب را کاهش 
نـگاه فعـال و آینده سـاز،  دهـد. الزمـه یـک 
حرکـت بـر پایـه مدیریـت راهبردي اسـت که 
بر شـناخت وضع موجود و عوامـل آن، تحلیل 
محیـط ملي و بین المللي و سـرانجام، ترسـیم 
وضـع مطلـوب متکي اسـت. یعني بایـد توجه 
کنیـم که کجـا هسـتیم و چه مي کنیـم، کجا 
آینـده  بنابرایـن  برویـم.  چگونـه  و  مي رویـم 
جایـي نیسـت کـه بـه آن جـا مي رویـم بلکـه 
به وجـود مي آوریـم.  را  آن  کـه  اسـت  جایـي 

)لوسـي کونـگ، 1391(
در ایـن میـان، رسـانه ها بـا توجـه بـه نفـوذ و 
گسـترش خود در جوامع امـروزي و در تمامي 
ابعـاد حیـات بشـري، بـه جـزء جدایي ناپذیـر 
هنـگام  در  و  شـده اند  تبدیـل  بحران هـا 
بـروز بحـران از مهم تریـن نقـاط اسـتراتژیک 
محسـوب مي شـوند. نکتـه مهـم در این بحث، 
مسـئله مدیریـت بحـران اسـت که بخشـي از 
آن بـر عهـده رسـانه ها قـرار مي گیـرد؛ زیـرا از 
ایـن نظـر، رسـانه ها جـزء اولیـن ارگان هایـي 
محسـوب مي شـوند کـه بـه راحتـي مي تـوان 
بـا مـردم در ارتبـاط بـود و داده هـا و اخبار آن 
را مـورد تجزیـه و تحلیـل و ارزیابـي قـرار داد. 
بنابرایـن بـا توجـه به شـرایط ذکر شـده، باید 
بدانیـم در مقابلـه با بحـران آب وظیفـه روابط 
عمومي چیسـت؟ در این شـرایط رابطه روابط 
عمومـي بـا مدیریـت چگونـه بایـد باشـد؟ و 
فراینـد برقـراري ارتبـاط روابـط عمومـي بـا 
مـردم از طریـق رسـانه ها چگونـه باید باشـد؟ 

)شـکل شـماره 1(

آب 
سازمان مردم 

4 
 

  آب 

  سازمانمردم

  1شكل شماره                                                                                   

روابط عمومي بدون استراتژي . نياز دارد) عمومي روابط(به استراتژي ) ها فلش(ها  مديريت اين ارتباط
ان مانند بسياري از اكنون كشور اير. كند ذاري چنين حكم ميتگتواند باشد چون سياست و سياس نمي

رو شده است، بخصوص شهر تهران به عنوان  هكشورهاي منطقه و جهان با مشكل خشكسالي و بحران آب روب
  .شود تر مي جدي مسئلهرويم  اي برخوردار است و هرچه پيش مي پايتخت نيز كه از اهميت ويژه

شركت آب و فاضالب استان تهران  اي براي روابط عمومي هدف از انجام اين تحقيق تدوين استراتژي رسانه
ه استراتژي پيشنهاديبتوان آن را در روابطعمومي شركت آب و فاضالب تهران به ئشود با ارا است و تالش مي

  .صورت كاربردي استفاده كرد
  

  تاريخچه آب تهران 
ز آب مورد به همين دليل بخشي ا ،برخالف اغلب شهرهاي بزرگ دنيا، تهران در كنار رودخانه بنا نشده است

  . و منتقل شود تأمينهاي اطراف  نياز اين شهر بايد از نقاط دوردست و رودخانه
فوالدي به تن اجرا شد و دو خط لوله 900كشي تهران براي جمعيتي معادل  طرح اوليه لوله 1329در سال 

روز براي انتقال آب از آبگير بيلقان به نخستين  هزار متر مكعب در شبانه242اينچ و با ظرفيت  40قطر 
خانه  برداري از خط اول خطوط لوله فوالدي و تصفيه بهره. در نظر گرفته شد) جالليه(خانه تهران  تصفيه

  .   آغاز شد 1334جالليه در سال 

از (غربي تهران  كيلومتري شمال 40 كبير دررها، مطالعات ساخت سد امي به منظور مهار بارش 1333در سال 
ساختن . جاده كرج به چالوس نزديك به روستاي واريان آغاز شد23، در حوالي كيلومتر )كوه ير خرسنگبگآ

  .     پايان يافت 1342شد و در اوايل سال  آغاز 1337اين سد در سال 

بنابراين  ،كرد را ايجاد مي نان ادامه داشت و نيازهاي جديديچرشد جمعيت و سيل مهاجرت به تهران هم
در اين . اي بينديشند چاره تأسيساتآب و توسعه  تأمينمتصديان امر برآن شدند كه براي افزايش ظرفيت 

ها و سد كرج، بخشي از نياز  زمينه استفاده از منابع آب زيرزميني مورد توجه قرار گرفت تا در كنار آب قنات
حفر  1342از سال . را جبران كند)خرداد، تير، مرداد، شهريور(هاي اوج مصرف  آبي تهران، بويژه در ماه

  .       ها افزوده شد عداد اين چاهروز بر ت هايعميق آغاز شد و روزبه چاه

شرق تهران به منظور مهار  كيلومتري شمال 32به دنبال افزايش نيازهاي آبي تهران، ساخت سد لتيان در 
هاي كوه كالن در  شرقي تهران در بلندي ساخت سد خاكي روي رودخانه الر در شمال ،آب رودخانه جاجرود

شکل شماره 1

بـه  )فلش هـا(  ارتباط هـا  ایـن  مدیریـت 
اسـتراتژي )روابط عمومـي( نیـاز دارد. روابـط 
باشـد  نمي توانـد  اسـتراتژي  بـدون  عمومـي 
چـون سیاسـت و سیاسـتگذاري چنیـن حکم 
مي کنـد. اکنـون کشـور ایـران مانند بسـیاري 
مشـکل  بـا  جهـان  و  منطقـه  کشـورهاي  از 
خشکسـالي و بحـران آب روبه رو شـده اسـت، 
بخصـوص شـهر تهران بـه عنـوان پایتخت نیز 
کـه از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت و هرچه 
مي شـود. جدي تـر  مسـئله  مي رویـم  پیـش 

هـدف از انجـام ایـن تحقیق تدوین اسـتراتژي 
رسـانه اي بـراي روابـط عمومـي شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان تهران اسـت و تالش مي شـود 
بـا ارائه اسـتراتژي پیشـنهادي بتـوان آن را در 
روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضـالب تهران 

بـه صورت کاربـردي اسـتفاده کرد.

تاریخچه آب تهران 
برخـالف اغلـب شـهرهاي بـزرگ دنیـا، تهران 
در کنـار رودخانـه بنا نشـده اسـت، بـه همین 
دلیـل بخشـي از آب مـورد نیاز این شـهر باید 
اطـراف  رودخانه هـاي  و  دوردسـت  نقـاط  از 

تأمیـن و منتقـل شـود. 
در سـال 1329 طـرح اولیـه لوله کشـي تهران 
بـراي جمعیتـي معـادل 9۰۰ تـن اجرا شـد و 
دو خـط لوله فـوالدي بـه قطـر ۴۰ اینـچ و بـا 
ظرفیـت 2۴2 هـزار متـر مکعب در شـبانه روز 
بـراي انتقـال آب از آبگیـر بیلقان به نخسـتین 
تصفیه خانـه تهـران )جاللیـه( در نظـر گرفتـه 
شـد. بهره بـرداري از خـط اول خطـوط لولـه 
فـوالدي و تصفیه خانه جاللیه در سـال 133۴ 

آغاز شـد.   
بارش هـا،  بـه منظـور مهـار  در سـال 1333 
 ۴۰ در  امیرکبیـر  سـد  سـاخت  مطالعـات 
آبگیـر  )از  تهـران  شـمال غربي  کیلومتـري 
خرسـنگ کوه(، در حوالـي کیلومتـر 23جـاده 
کـرج بـه چالـوس نزدیک بـه روسـتاي واریان 
آغـاز شـد. سـاختن ایـن سـد در سـال 133۷ 
آغاز  شـد و در اوایل سـال 13۴2 پایان یافت.     
رشـد جمعیـت و سـیل مهاجـرت بـه تهـران 
همچنـان ادامـه داشـت و نیازهـاي جدیدي را 
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ایجـاد مي کـرد، بنابرایـن متصدیان امـر بر آن 
شـدند که بـراي افزایش ظرفیـت تأمین آب و 
توسـعه تأسیسـات چاره اي بیندیشـند. در این 
زمینـه اسـتفاده از منابـع آب زیرزمینـي مورد 
توجـه قـرار گرفـت تـا در کنـار آب قنات هـا و 
سـد کـرج، بخشـي از نیـاز آبـي تهـران، بویژه 
در ماه هـاي اوج مصـرف )خـرداد، تیـر، مرداد، 
شـهریور( را جبـران کند. از سـال 13۴2 حفر 
بـر  روزبـه روز  و  شـد  آغـاز  عمیـق  چاه هـاي 

تعـداد ایـن چاه هـا افزوده شـد.       
به دنبـال افزایش نیازهاي آبي تهران، سـاخت 
شمال شـرق  کیلومتـري   32 در  لتیـان  سـد 
تهـران به منظور مهـار آب رودخانـه جاجرود، 
در  الر  رودخانـه  روي  خاکـي  سـد  سـاخت 
کـوه  بلندي هـاي  در  تهـران  شمال شـرقي 
کالن در دامنـه قلـه دماونـد در ناحیـه اي بـه 
نـام پلور در کیلومتـر ۶5 جاده هـراز )تهران ـ 
آمـل( در سـال 1353 بـا هدف تأمین بخشـي 
از آب آشـامیدني تهـران انجـام شـد )مطالـب 
تاریخچه آب تهران برگرفته از سـایت شـرکت 

آب و فاضـالب اسـتان اسـت(.
 

معرفي شـركت آب و فاضالب اسـتان 
ن تهرا

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران بــــه 
اسـتناد مـاده یک قانون تشـکیل شـرکت هاي 
آب و فاضـالب ایجاد و در تاریـخ 2۴/1/13۷1 
به شـماره 895۶1 در اداره کل ثبت شرکت ها 

ثبت و تأسـیس شـد.
وظیفـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهران، 
ایجاد تأسیسات تأمین و توزیع آب و تأسیسات 
تصفیـه  و  انتقـال  جمـع آوري،  بـا  مرتبـط 
فاضـالب، بهره بـرداري از تأسیسـات تأمیـن و 
توزیـع آب و تأسیسـات مربوط بـه جمع آوري، 
انتقـال و تصفیه فاضـالب در محـدوده قانوني 
 شـهرهاي اسـتان تهـران تعییـن شـده اسـت.

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران، از آغاز 
تأسـیس تـا سـال 13۷3 بـر مبناي سیاسـت 
عـدم تمرکـز و بـا هـدف ارائـه خدمـات بهینه 
زیـر  وسـیع  محـدوده  در  شـهروندان  بـه 
تهـران(،  اسـتان  )شـهرهاي  خـود  پوشـش 

بـه موجـب تبصـره 2 ذیـل مـاده یک قانــون 
تشـکیل شـرکت هاي آب و فاضالب با تقسـیم 
شـهرهاي حـوزه فعالیـت خـود ـ به جز شـهر 
تهـرانـ  در پنـج منطقه به تشـکیل »شـرکت 
آب و فاضـالب غرب اسـتان تهران«، »شـرکت 
آب و فاضـالب شـهرها و شـهرک هاي غـرب 
تهران«، »شـرکت آب و فاضـالب جنوب غربي 
فاضـالب  و  آب  »شـرکت  تهـران«،  اسـتان 
جنوب شـرقي اسـتان تهـران« و »شـرکت آب 
و فاضالب شـرق اسـتان تهـران« در هر یک از 

مناطـق اشـاره شـده اقـدام کرد.
بـا  تهـران  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
اتـکا بـه بیـش از یـک دهـه تجربـه و دریافت 
سیاسـت هاي کالن وزارت نیرو و شـرکت مادر 
تخصصـي »مهندسـي آب و فاضـالب کشـور« 
در سـال 1382 بـه مطالعـه اصـالح سـاختار 
خـود با اسـتفاده از خدمات مشـاور اقدام کرد.
بـر اسـاس نتایج مطالعـات و بررسـي هایي که 
صـورت گرفـت عملیـات مدیریـت آبرسـاني و 
آب  از  تهـران  شـهر  آب  تأسیسـات  توسـعه 
و فاضـالب اسـتان تهـران جـدا شـد، شـش 
شـرکت آب و فاضـالب مناطـق شـهر تهـران 
منحل شـد و مجموعه خدمـات آب و فاضالب 
شـهر تهران بـه عهـده شـرکت آب و فاضالب 
شـهر تهران گذاشـته شـد که در تاریخ ۴/1۶/ 

1383 تأسـیس شـد.
بـه ایـن ترتیب، شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
تهـران بـا رعایـت اصل تفکیـک و جداسـازي 
وظایـف عملیاتـي و مدیریـت سـهام خـود و 
همچنیـن بـا هـدف ارائـه خدمـات بهینـه بـه 
شـهروندان، بهره  بـرداري بهینـه از تأسیسـات 
و افزایـش بهـره وري در محـدوده وسـیع زیـر 
پوشـش خـود بـه موجب تبصـره 2 مـاده یک 
فاضـالب  و  قانـون تشـکیل شـرکت هاي آب 
اسـتاني و بـر مبنـاي سیاسـت عـدم تمرکـز، 
وظایـف خـود را بـه شـرکت هاي مسـتقل آب 
و فاضـالب زیـر مجموعه به شـرح زیر تفویض 

اسـت. کرده 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران، متشکل 
از شـش منطقـه داراي اختیـار در محـدوده 
مناطـق 22گانـه شـهرداري تهـران، شـرکت 
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شـرکت  تهـران،  آبفـاي  تصفیـه  و  تأمیـن 
فاضـالب تهران و چهار شـرکت  اقماري اسـت.
شـرکت آب و فاضالب شـهرها و شـهرک هاي 
غـرب تهران، به مرکزیت تهرانسـر در محدوده 

شهرسـتان هاي »شهریار«.
شـرکت آب و فاضـالب جنوب غربـي اسـتان 
تهـران، بـه مرکزیـت اسالم شـهر در محـدوده 
شهرسـتان هاي »ري«، »اسالم شـهر« و »رباط 

کریم«.
شـرکت آب و فاضـالب جنوب شـرقي اسـتان 
تهـران، به مرکزیت شـهر ورامیـن در محدوده 

شهرسـتان هاي »ورامیـن« و »پاکدشـت«.
شـرکت آب و فاضـالب شـرق اسـتان تهـران، 
محـدوده  در  رودهـن  شـهر  مرکزیـت  بـه 
»شـمیرانات«،  »دماونـد«،  شهرسـتان هاي 
»فیروزکـوه« و تهران )شـهر بومهن( )برگرفته 
از سایت شـرکت آب و فاضالب استان تهران(.

مأموریـت و چشـم انداز شـركت آب و 
فاضـالب اسـتان تهران

بیانیه مأموریت
تأمیـن، انتقـال، تصفیـه و توزیـع پیوسـته آب 
شـرب و جمـع آوري، انتقـال، تصفیـه و دفـع 
اسـتانداردهاي  براسـاس  فاضـالب  بهداشـتي 
ملـي و بیـن المللـي، توسـعه تأسیسـات آب و 
فاضـالب و ارتقـاي بهره بـرداري نظام منـد از 
آن هـا در راسـتاي توسـعه خدمـات شـهري و 
ارتقـاي سـطح سـالمت عمومـي در محـدوده 

جغرافیایـي اسـتان تهـران.

بیانیه ارزشها
 جلـب رضایـت، شـفافیت و پاسـخگویي در 

ارتبـاط بـا مشـترکین؛
شایسته سـاالري  مشـارکت،  توانمندسـازي، 
بُعـد  در  کارکنـان  انسـاني  کرامـت  حفـظ  و 

روانـي؛  و  جسـماني 
پاسـخگویي در چارچـوب وظایف و همکاري و 

تعامـل مؤثر بـا سـازمان ها و نهادها؛ 
رابطـه  ایجـاد  و  دانـش  اشـتراک گذاري  بـه 
و  مشـاوران  تأمین کننـدگان،  بـا  بـرد  ـ  بـرد 

پیمانـکاران؛

تعامـل، جلـب اعتمـاد و همـکاري بـا نهادها و 
تشـکل هاي اجتماعـي؛

تأمین منافع و پاسخگویي به ذي نفعان؛
و  گروهـي  کار  دانش محـوري،  تعهـد، 
و  مأموریت هـا  انجـام  بـراي  کیفیت گرایـي 

یـف. وظا
و  آب  شـرکت  اسـترتژیک  و  کالن  اهـداف 
فاضـالب اسـتان تهـران بـه این شـرح اسـت:
توسـعه و احـداث مرکـز کنتـرل از راه دور آب 

)تله مترینـگ(؛
و  آب  تأسیسـات  مکانـي  اطالعـات  تهیـه 

فاضـالب؛
آبرسـاني  مکانیـزه کـردن مدیریـت خطـوط 

تهـران و شـهرهاي زیـر پوشـش؛
امـداد،  هوشـمند  نرم افزارهـاي  از  اسـتفاده 

شـبکه )PM(؛ تعمیـرات  و  نگـه داري 
اتوماسیون گردش اطالعات؛

فنـاوري  فرهنـگ  و  دانـش  از  بهره بـرداري 
)IT(؛ اطالعـات 

سـازماني  تعالـي  و  ارزیابـي  نظـام  اسـتقرار 
مـدل EFQM؛ براسـاس 

مدیریـت  سیسـتم هاي  حفـظ  و  اسـتقرار 
کیفیت براسـاس اسـتانداردهاي سـري ISO؛

تدویـن و ارتقـاي مقـررات، دسـتورالعمل ها و 
آیین نامه هـاي اجرایـي و عملیاتـي؛

ظرفیت سازي و برون سپاري کارها؛
آمـوزش همگانـي و ارتقـاي فرهنـگ مصـرف 

آب؛
شـرکت  انسـاني  نیـروي  ترکیـب  اصـالح 
برگـزاري  و  زیرمجموعـه  شـرکت هاي  و 
آن هـا؛ تجهیـز  بـراي  الزم  آموزش هـاي 

اصالح مسـتمر ساختار سـازماني براساس نیاز 
روز؛ 

کیفـي  سـطح  ارتقـاي  مهم تـر  همـه  از  و 
خدمات رسـاني بـه مشـترکان و جلـب رضایت 

آن هـا )سـایت آبفـا(.
تعاریـف و تاریخچـه روابط عمومـي در ایران و 

جهان 
تاکنـون تعاریـف متعـددي از روابـط عمومـي 
ارائـه شـده اسـت، در این جا به تعـدادي از این 
تعاریـف کـه صاحب نظـران مطـرح کرده انـد؛ 
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اشـاره مي کنـم. 
روابـط عمومـي عبـارت از تالش هـا و اقداماتي 
آگاهانـه، برنامه ریـزي شـده و سـنجیده، براي 
اسـتقرار و کسـب تفاهـم متقابـل بیـن یـک 
سـازمان و گروه هـاي مـورد نظـر آن سـازمان 

اسـت )میرسـعیدقاضي، 13۷۰(
وظایـف  از  بخشـي  عمومـي  روابـط  درواقـع 
مدیریـت سـازمان اسـت. عملـي اسـت ممتد، 
مـداوم و طرح ریـزي شـده کـه از طریـق آن 
و  تفاهـم  تـا  و سـازمان ها مي کوشـند  افـراد 
پشـتیباني کسـاني را کـه بـا آن هـا سـروکار 

دارنـد بـه دسـت آورنـد.
و  روزنامه نـگاري  مسـئول  کاتلیـپ  اسـکات 
پیشـگامان  از   UGA در  جمعـي  ارتباطـات 
تدریـس روابـط عمومي بـود و از سـال 19۷۶ 
روزنامه نـگاري  دانشـکده  رییـس   ،1983 تـا 
 Grady دانشـگاه  در  جمعـي  ارتباطـات  و 
پُرفروش تریـن  مسـئول  وي  بـود.   College
کتاب هـاي روابـط عمومـي در تاریـخ اسـت. 
همچنیـن بـه عنـوان یکـي از پیشـگامان ارائه 
درس روابـط عمومـي بـه عنـوان یـک رشـته 
از  یکـي  اسـت.  شـده  شـناخته  دانشـگاهي 
از چهره هـاي  یکـي  را  او  معتبـر،  مجله هـاي 
معتبـر روابـط عمومـي در قـرن 2۰ معرفـي 

کردنـد.
وي در سـال 1983، تا سـال 1985، به عنوان 
عمومـي  روابـط  مـدرس  و  دانشـگاه  اسـتاد 
 UGA بـه  این کـه  از  قبـل  کـرد.  فعالیـت 
بیایـد، 29 سـال را در هیـأت علمـي دانشـگاه 
و  جمعـي  ارتاطـات  رشـته  در  ویسکانسـین 
کـه  بـود  همان جـا  و  گذرانـد  روزنامه نـگاري 
رشـته روابـط عمومـي را بنیـان گذاشـت. او 
کتـاب  چـاپ  در   Allen H.Center دسـتیار 
»روابـط عمومـي مؤثـر« در سـال 1952 بـود 
کـه هفـت بـار تجدیـد چـاپ شـد و یکـي از 
بهترین کتاب ها در این زمینه اسـت. در سـال 
199۷ کتـاب او به نام »قـدرت نامرئي« اولین 
داسـتان تاریخي روابط عمومي در آمریکاسـت 
کـه آغـاز ایـن حرفـه تـا 19۶۰، چـاپ شـد. 

او نقـش بسـزایي در رشـد و تکامـل ایـن علم 
داشـت و مـرگ او مطمئنـا پایـان یـک دوره 

مهـم در تاریـخ روابـط عمومـي اسـت.
اسـت.  عمومـي  روابـط  در  اسـطوره  یـک  او 
سـختکوش و مخالـف فعالیت هـاي تئوریـک 
عمومـي  روابـط  عرصـه  وارد  را  مـا  او  بـود. 
رقابتـي کرد و بـه نظر ایـن کارش مهم ترین و 

ارثیـه اوسـت. ماندگارتریـن 
او بنیانگـذار آمـوزش روابـط عمومي بـود. وي 
روابـط عمومـي را فراتـر از یـک زیـر مجموعه 
او در کتـاب  ارتقـا داد.  رشـته روزنانه نـگاري 
»روابـط عمومـي مؤثـر« دانـش تحقیقاتـي و 
نظـم مدیریـت را بـا هـم ترکیب کرده اسـت.
یعنـي  عمومـي  روابـط  او  نظـر  بـه 
مسـئولیت پذیري اجتماعـي و نـه صرفا چیزي 
در خدمـت روزنامه نـگاري و تجـارت و علـت 
عالقـه او بـه بخـش تاریخچـه روابـط عمومي، 
شناسـاندن سـیر تکامـل و شـکل گیري روابط 
عمومـي بـود. او هـم اکنـون خـود بـه بخـش 
تاریخچـه روابـط عمومـي تبدیل شـده اسـت 

.)1393 شـارا،  )سـایت 
ادوارد برنیـز، پدر علـم روابط عمومي، از جمله 
نخسـتین افرادي بـود که روابـط عمومي را به 
عنـوان یـک حرفه اصیل و جـدي تعریف کرد. 
در تعریـف روابـط عمومـي مي گویـد روابـط 
عمومـي عبـارت اسـت از: 1. اطالعاتـي که به 
مـردم داده مي شـود؛ 2. تالش هـاي ترغیبـي 
بـه منظـور تغییـر گرایش هـا و رفتـار مـردم؛ 
3. کوشـش در همبسـته سـاختن نگرش هـا 
و اقدامـات یـک مؤسسـه بـا مخاطبـان خـود 
و متقابـال نگرش هـا و اقدامـات مخاطبـان بـا 

. مؤسسه
آگاه کـردن،  وي،  تعریـف  اسـاس  بـر 
متقاعدسـاختن و ایجـاد همبسـتگي، افعالـي 
هسـتند کـه بـر عمـل روابـط عمومـي حاکم 
اسـت و ایـن افعال بـر ارتباط و پیونـد یکایک 
اجـزا بـا همدیگـر )ارتبـاط بیـن یک سـازمان 
بـا یـک گـروه از مخاطبـان یـا گروه هایـي از 
»ادوارد  تعریـف  دارد.  داللـت  مخاطبانـش( 
ارتبـاط،  ایـن  کـه  مي کنـد  تصریـح  برنیـز« 
یک طرفه نیسـت و در عین حـال که اطالعات 
ذهنـي  برداشـت هاي  همچنیـن  و  عینـي 
مربـوط به یک سـازمان بازنگري مي شـود، در 
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تعییـن آنچـه انتشـار مي یابد نیز بایـد نیازها و 
دریافت هـاي مخاطبـان و گروه هـاي مورد نظر 
سـازمان و همگان مـورد توجه قـرار گیرند. به 
ایـن ترتیـب روابـط عمومي هـم تأثیرگـذار و 

هـم تأثیرپذیـر اسـت )کوهـن، 13۷۶(. 
شـده  موجـب  کـه  مهمـي  مسـائل  از  یکـي 
اسـت روابـط عمومـي از موقعیـت رهبـري و 
اسـتراتژیک برخـوردار باشـد، قـدرت و تـوان 
شـناخت عوامـل محیطـي سـازمان، تجزیـه 
تحـوالت  و  تغییـرات  در  آن  اثـر  تحلیـل  و 
اجتماعي و سـازماني اسـت، روابـط عمومي از 
ابزار محیط شناسـي مناسـبي برخوردار اسـت، 
تغییـرات  بررسـي  عمومـي،  افـکار  شـناخت 
اجتماعـي و بررسـي فرهنگ هـا، بینش هـا و 
نگرش هـاي مختلف اجتماعـي از ویژه کارهاي 
روابـط عمومي اسـت که بـا اتکا بـه آن، روابط 
عمومـي مي توانـد مسـیر حرکـت تحـوالت و 
تغییـرات اجتماعـي را تعییـن کنـد و نسـبت 
بـه آینـده و تحـوالت آن سـازمان را رهبـري 
کنـد، روابـط عمومـي بـه دلیـل ارتباطـش با 
رسـانه هاي گروهـي و نخبگان، سیاسـتمداران 
مصاحبـه،  طریـق  از  جامعه شناسـان  و 
گفت وگـو، مذاکـره، برگزاري جلسـات، تحلیل 
و تحقیـق مي توانـد نسـبت بـه تحوالتـي کـه 
ممکـن اسـت در جامعـه به وجـود آیـد مطلـع 
شـود و ایـن اطالعـات را در اختیـار سـازمان 
قـرار دهـد. روابط عمومـي با تحلیـل محتواي 
و  فرضیه هـا  اسـتخراج  و  رسـانه ها  مطالـب 
نظریه هـا مي توانـد تحوالت اجتماعـي را درک 
کنـد و آثار آن را بر سـازمان بسـنجد )نصیري 

.)85 قیـداري، 138۷، 
دنیـاي امروز بدن هیچ شـبه اي پذیرفته اسـت 
کـه روابـط عمومـي در سـطوح اسـتراتژیک و 
عالـي سـازمان قـرار دارد و جایـگاه کارگـزار 
روابـط عمومـي در درون تیم رهبري سـازمان 
یـا هیـأت مدیـره سـازمان یـا شـرکت اسـت، 
یـک  عمومـي  روابـط  ذاتـاً  و  اصـوال  چرا کـه 
مدیریـت اسـتراتژیک اسـت یـا در مدیریـت 
دارد  اساسـي  نقـش  سـازمان  اسـتراتژیک 

ص193(.  )همـان، 

اسـتراتژي  و  اسـتراتژي  تعاریـف 
بحـران  مواقـع  در  رسـانه اي 

تدویـن،  علـم  و  هنـر  اسـتراتژیک  مدیریـت 
اجـرا و ارزیابي تصمیمات وظیفـه اي چندگانه 
کـه سـازمان را قـادر مي سـازد بـه هدف هـاي 
بلندمـدت خـود دسـت یابـد )دیویـد،1381، 

.)2۴
شـرکت  کـه  هسـتند  ابـزاري  اسـتراتژي ها 
مي توانـد بـدان وسـیله بـه هدف هـاي بلنـد 

)همـان، ص38(. یابـد  دسـت  خـود  مـدت 
اطالع رسـاني نخسـتین فصل مشـترک روابط 
مي شـود  محسـوب  رسـانه ها  و  عمومي هـا 
در  رسـانه ها  افـزون  روز  نقـش  اهمیـت  و 
حیـات اجتماعـي انسـان و سـازمان ها امـري 
اجتناب ناپذیـر اسـت. رسـانه ها بـا توجـه بـه 
نفـوذ و گسـترش خـود در جوامـع امـروزي 
و در تمامـي ابعـاد حیـات بشـري، بـه جـزء 
شـده اند  تبدیـل  بحران هـا  جدایي ناپذیـر 
و در هنـگام بـروز بحـران از مهم تریـن نقـاط 
اسـتراتژیک محسـوب مي شـوند. نکته مهم در 
ایـن بحث، مسـئله مدیریـت بحران اسـت که 
بخشـي از آن برعهده رسـانه ها قـرار مي گیرد؛ 
زیـرا از ایـن لحـاظ، رسـانه ها اولیـن ارگانـي 
محسـوب مي شـوند کـه بـه راحتـي مي توانند 
بـا مـردم در ارتباط باشـند و روابـط عمومي ها 

بـه ایـن امـر واقف هسـتند. 
و  جوامـع  توسـعه  سـیر  بـا  همزمـان 
بـر  آن هـا،  درون  فرایندهـاي  پیچیده شـدن 
تعـداد و پیچیدگـي بحران ها افزوده مي شـود، 
امـا از سـوي دیگـر، بشـر توانسـته بـا طراحي 
علـم  و  مناسـب  شـیوه هاي  به کارگیـري  و 
کاربـردي مدیریت بحران، تبعـات و آثار منفي 
ناشـي از بحران هـا را در مقایسـه بـا گذشـته 
بـه شـدت کاهـش دهـد و در مـوارد متعـدد 
به واسـطه بـه کارگیـري همیـن علـم از بـروز 

آن هـا جلوگیـري کنـد.
از  یکـي  کشـور  هـر  جمعـي  رسـانه هاي 
آن  فرهنگـي  زیرسـاخت هاي  مهم تریـن 
محسـوب مي شـوند کـه در تعامـل بـا سـایر 
بیشـتر  توسـعه،  مؤلفه هـاي  و  زیرسـاخت ها 
تأثیرگذارنـد تـا تأثیرپذیر )روشـندل اربطاني، 
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ایرنـا(. سـایت 
بایـد  سـازمان،  در  اسـتراتژي  تدویـن  بـراي 
ابتـدا چشـم انداز و مأموریـت سـازمان، عوامل 
خارجـي و داخلـي آن در نظـر گرفتـه شـوند 
و متناسـب بـا آن اهـداف بلندمـدت تعییـن 
و اسـتراتژي هاي مناسـب انتخـاب شـوند تـا 

مسـیر موفقیـت سـازمان ترسـیم شـود.

2. مباني نظري پژوهش
 SWOT ماتریس

ایـن ماتریـس یکـي از ابزارهـاي مهمي اسـت 
کـه مدیران به وسـیله آن اطالعات را مقایسـه 
مي کننـد و مي تواننـد بـا اسـتفاده از آن چهار 
نـوع اسـتراتژي را ارائه نمایند )اسـتراتژي هاي  

)Wt .St .WO.SO)دیویـد،1381،3۶۰(.
قـوت ،  کلمـات  مخفـف  لغـت  در   SWOT
ضعـف، فرصـت  و تهدیـد بـه زبـان انگلیسـي 

اسـت و برگرفتـه از ایـن لغـات اسـت:
S: Strength به معني قوت؛ 

W: Weakness به معني ضعف؛
O: Opportunity به معني فرصت؛

T: Threats به معني تهدید.
برگرفتـه  این کـه  بـه  توجـه  بـا  مـدل  ایـن 
بدیهـي  اسـت،  اسـتراتژیک  برنامه ریـزي  از 
اسـت، مي توانـد یکـي از مفیدتریـن روش هـا 
باشـد. پژوهشـگران الگوهاي مختلفـي را براي 
شناسـایي عوامل مؤثر بـر فعالیت ها و عملکرد 
یـک سـازمان ارائـه کرده انـد کـه در بیشـتر 
مـوارد بـا عنوان هایـي چـون تجزیـه و تحلیل 
نقـاط ضعـف و قـوت ، فرصت هـا و تهدیدها یا 
SWOT مطـرح کرده انـد. معمـوال اسـتراتژي 
هر سـازمان متأثر از فرایند تعامل آن سـازمان 
بـا محیـط بیرونـي اسـت، بنابرایـن پیش بیني 
فراینـد  در  اساسـي  نقـش  آینـده  وضعیـت 
شـناخت  میـان  ایـن  در  دارد.  آن  موفقیـت 
عوامـل محیطـي و همچنین شناسـایي عوامل 
درونـي بسـیار مهـم و ضـروري اسـت. تجزیه 
و SWOTلـيلحت  یکـي از ابزارهاي اسـتراتژیک 
درون  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  تطابـق  بـراي 
بـرون  تهدیدهـاي  و  فرصت هـا  بـا  سـازماني 

سـازماني اسـت.

در برنامه ریـزي راهبـردي، اصـوال چشـم انداز 
اهـداف   ،)Mission( رسـالت   ،)Vision(
 ،)Strategies( راهبردهـا   ،)Objectives(
عنوان هـاي برنامه هـا )Projects( و فعالیت هـا 
)Activities( بـراي یـک سـازمان یـا شـرکت 

مي شـود. تعریـف 
چشـم انداز و مأموریـت یـک سـازمان معمـوال 
مرجـع  یـا  مقـام  باالتریـن  نظـر  مبنـاي  بـر 
تصمیم گیـر در آن سـازمان، تعییـن و تأییـد 
رسـالت  اسـاس  بـر  نیـز  اهـداف  مي شـود. 
درواقـع  مي شـود.  مشـخص  تعیین شـده، 
 )vision( رسـالت یا مأموریـت، دورنماي کلـي
فعالیت هاي سـازمان یا یک شـرکت اسـت که 
اهـداف، مسـیرهاي رسـیدن به این رسـالت را 

مي کنـد. مشـخص 
ابتـدا نقـاط قـوت،  بـراي تعییـن راهبردهـا، 
 Strenght( نقـاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهـا
بـا   ).Weaknes Opportunity. Threats
نگاهـي بـه فضـاي داخلـي و عوامـل بیرونـي 
بـا  و  آن  مبنـاي  بـر  کـه  مي شـود  بررسـي 
راهبردهـا   ،  SWOT ماتریـس  از  اسـتفاده 

.)1381 )دیویـد،  مي شـود  اسـتخراج 

روش پژوهش
تدویـن  منظـور  بـه  پژوهشـي حاضـر  طـرح 
اسـتراتژي رسـانه اي روابط عمومي شرکت آب 
و فاضالب اسـتان تهران بـراي مقابله با بحران 
آب اسـت کـه به روش تحلیـل محتواي کیفي 
انجـام شـده و از تکنیـک مصاحبـه حضوري و 
کتابخانـه اي بهـره جسـته و بـا بررسـي نقـاط 
ضعـف و قـوت و فرصـت و تهدیـد )سـوات( و 

بـه روش کدگـذاري عمل شـده اسـت. 
در روش تحلیل محتواي اسـتقرایي پژوهشـگر 
تعیین شـده  قبـل  از  طبقـات  به کارگیـري  از 
اجتنـاب مـي ورزد و در مقابـل اجـازه مي دهد 
کـه طبقـات و نام شـان از درون داده هـا بیرون 
آینـد. در ایـن روش بـه جـاي این کـه شـروع 
گـردآوري داده هـا بـا اتـکا بـه فرضیاتي باشـد 
کـه از دل یـک نظریـه بیـرون آمـده اسـت، 
هـدف  و  سـؤال  براسـاس  آن  شـروع  نقطـه 
پژوهـش اسـت. بنابرایـن پژوهشـگر در داده ها 
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کامـال غـرق شـده تا به یـک درک یـا بصیرت 
جدیدي دسـت پیدا کند. ابتـدا تحلیل داده ها 
بـا خواندن مکرر متـن براي غوطه ورشـدن در 
آن هـا و یافتـن یـک درک کلي آغاز مي شـود. 
سـپس متـون کلمه بـه کلمه خوانده مي شـود 
تـا کدها اسـتخراج شـوند. ایـن فراینـد به طور 
پیوسـته از اسـتخراج کدها تا نام گـذاري آن ها 
براسـاس  از آن کدهـا  تـداوم مي یابـد. پـس 
داخـل  بـه  شباهت هایشـان  یـا  تفاوت هـا 
بخـش  در  مي شـوند.  دسـته بندي  طبقـات 
پایانـي نیـز یافته هـاي برخاسته از متن، ارائه 

و تجزیـه و تحلیـل ميشوند.
بـا  تـا  اسـت  پژوهـش سـعي شـده  ایـن  در 
اسـتفاده از تحلیل محتوا نسـبت به توصیف و 
تفسـیر پیام هـاي افـراد مصاحبه شـونده، اقدام 

 . د شو
ایـن  در  مطالعـه  مـورد  جامعـه  بـه  باتوجـه 
پژوهـش نمونه گیـري مـا متوجـه متخصصان 
و کارشناسـان حـوزه روابـط عمومـي شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان تهـران اسـت. بنابرایـن 
بـا اسـتفاده از نمونه گیـري هدفمنـد از عناصر 
یادشـده تـا سـطح اشـباع نمونه گیـري شـد. 
بـرآورد تخمینـي بین 12 تا 2۰ نفـر بود که با 
1۴ نفر به اشـباع رسـید. قلمـرو زماني تحقیق 
از مهر سـال 139۶ تا شـهریورماه سال 139۷ 

بود.
روایي و پایایي مصاحبه ها 

بـدون وجـود دقـت علمـي پژوهـش )کمي یا 
کیفـي( بـي ارزش بـوده و مطلوبیت خـود را از 
دسـت مي دهـد. بنابرایـن دغدغـه نسـبت بـه 
پایایـي و روایـي در همـه شـیوه هاي پژوهش، 
مورد توجه بسـیاري از پژوهشـگران قـرار دارد 

 .)138۷ )دانایي فـرد، 
پژوهـش  فراینـد  در  اصـول  برخـي  رعایـت 
کیفـي مي توانـد در تضمیـن دقـت علمي این 
پژوهش ها مؤثر باشـد. اسـتدالل آن اسـت که 
اسـتراتژي ها بـراي تضمیـن دقت علمـي باید 
در نفـس فراینـد پژوهش کیفي تزریق شـوند. 
حساسـیت  از  عبارت انـد  اسـتراتژي ها  ایـن 
پژوهشـگر، انسجام روش شناسـي، نمونه گیري 
نظـري و کفایت نمونه گیـري تحلیل گردآوري 

اصـول  تئوریـک.  اشـباع  و  داده هـا  هم زمـان 
مـورد اشـاره زمانـي به طـور مناسـب اسـتفاده 
مي شـوند کـه پژوهشـگر را وادار بـه اصـالح 
جهـت تحلیـل و درنتیجـه تضمیـن روایـي و 

پایایـي پژوهـش کنـد. )همـان، 138۷(.
اسـت  شـده  سـعي  پژوهـش  ایـن  در 
اسـتراتژي هاي اعالم شـده ازجمله حساسـیت 
کفایـت  روش شناسـي،  انسـجام  پژوهشـگر، 
هم زمـان  گـردآوري  تحلیـل  نمونه گیـري، 
تـا  تئوریـک رعایـت شـود  اشـباع  داده هـا و 
تضمینـي بـراي روایـي و پایایـي ایـن تحقیق 

باشـد.
در پژوهـش کیفـي، براي رسـیدن بـه پایایي، 
کاربـرد چهـار راهکار ضروري اسـت: اسـتفاده 
همگـرا،  و  یافتـه  سـاختار  مصاحبه هـاي  از 
بـراي  فرایندهـاي سـاختاریافته  سـازماندهي 
ثبـت و تفسـیر داده هـا، وجـود حداقـل دو نفر 
بـراي انجـام مصاحبـه بـه صـورت مـوازي بـا 
یکدیگـر و مقایسـه یافته هـا و وجـود کمیتـه 
راهنمـا بـراي ارزیابي و اجـراي برنامه مصاحبه 
مـورد  در  کمیتـه  اعضـاي  چنانچـه  اسـت. 
موضـوع بررسـي بـه اجمـاع برسـند، ارزیابـي 
جمعـي آن هـا صـورت علمي و معتبـر به خود 

خواهـد یافـت )رضاپـور نصرآبـاد،139۶(.
در ایـن پژوهـش بـراي دسترسـي بـه پایایي، 
بهـره  زیـر  نحـو  بـه  روش  ایـن  از  نیـز  مـن 

جسـته ام:
و  سـاختاریافته  مصاحبه هـاي  از  اسـتفاده 
همگـرا، سـازماندهي فرایندهاي سـاختاریافته 
بـراي ثبـت و تفسـیرداده ها و وجـود کمیتـه 
راهنمـا بـراي ارزیابي و اجـراي برنامه مصاحبه 

ست. ا

یافته هـاي  و  مصاحبه هـا  جمـع آوري 
هش  و پژ

بـراي تدویـن اسـتراتژي بـا مقایسـه عوامـل 
اسـتراتژي هاي  سـازمان  خارجـي  و  داخلـي 
امکان پذیـر را شناسـایي مي نماینـد. مدیران و 
کارکنانـي که در تجزیه و تحلیل اسـتراتژي ها 
و مرحلـه گزینـش آن هـا مشـارکت مي کننـد 
انـواع اسـتراتژي ها را پیشـنهاد مي کننـد. هـر 
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مقایسـه  نتیجـه  در  کـه  دیگـري  اسـتراتژي 
شـود  مطـرح  خارجـي  و  داخلـي  عوامـل 
مي شـود.  اضافـه  پیشـنهادها  فهرسـت  بـه 
بررسـي ها  ایـن  در  مشـارکت کنندگان 
اولویت بنـدي  را  اسـتراتژي ها  مي تواننـد 
نماینـد کـه در نتیجه بهترین اسـتراتژي ها که 
داراي باالتریـن اولویـت مي شـوند، مشـخص 

 .)385 )همـان،1381،  مي گردنـد 
در  اسـتفاده  مـورد  روش هـاي  از  یکـي 
سـازمان ها،  بـراي  اسـتراتژیک  برنامه ریـزي 
اسـتفاده  بـا  اسـت.   SWOT ماتریـس  روش 
از ایـن روش نقـاط ضعـف و قـوت، فرصـت و 
تهدید سـازمان یا شـرکت تعیین و اسـتراتژي 
مناسـب انتخاب مي شـود. تحلیل SWOT در 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران اهمیت 
زیـادي دارد چراکـه نقـاط قـوت، بـه عنـوان 
رسـیدن  بـراي  سـازمان  کـه  قابلیت هایـي 
بـه اهـداف خـود نیـاز دارد؛ نقـاط ضعـف یـا 
محدودیت هایـي که در سـازمان مانع رسـیدن 
بـه اهداف مي شـود؛ فرصت، وضعیـت مطلوب 
بـراي رسـیدن بـه اهـداف سـازمان و تهدیدها 
ایجـاد  باعـث  کـه  را  نامطلـوب  وضعیتـي 
مشـکالتي در روند رسـیدن به اهداف شـرکت 

اسـت بـه خوبـي مشـخص مي کنـد. 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  عمومـي  روابـط 
اسـتان تهـران بـراي تحقـق اهـداف خـود و 
ارائـه خدمـات بهتـر، نیاز بـه تفکـر و اقدامات 
اسـتراتژیک دارد تـا بـا اسـتفاده از شناسـایي 
نقـاط قـوت و فرصـت بـه آسـاني بـر نقـاط 
ضعـف و تهدیـد با تدوین اسـتراتژي مناسـب 
غلبـه کنـد. در جدول هـاي زیـر ایـن ارزیابـي 
ارائـه  انجـام شـده  اسـاس مصاحبه هـاي  بـر 

مي شـود: 
مراحل ارزیابي عوامل داخلي و خارجي 

الف ـ مرحله ورودي: 
هـر سـازمان در قلمـرو واحدهـاي وظیفـه اي 
خـود داراي نقاط قوت و ضعف اسـت. در هیچ 
شـرکتي نقـاط قـوت و ضعـف همـه دوایـر و 
واحدها یکسـان نیسـت. استراتژیست ها هنگام 
تعییـن هدف هـاي بلند مدت و اسـتراتژي هاي 
سـازمان مي کوشـند از نقاط قوت داخلي سود 
جوینـد )آن هـا را تقویت کننـد( و نقاط ضعف 
را از بیـن ببرنـد. در نمـودار زیـر از نظر فرایند 
بررسـي  موضـوع  بـه  اسـتراتژیک  مدیریـت 
عوامـل داخلـي و خارجـي توجـه شـده اسـت 

)دیویـد، 1381، 28۰(.

عوامـل  بررسـي  از  پـس  ماتریـس،  ایـن  در 
تـا  و مشـخص کردن 1۰  و خارجـي  داخلـي 
2۰ عامـل عمـده آن هـا )تعـداد ایـن عامل هـا 
هیـچ اثـري بـر جمع نمـره نهایـي نـدارد زیرا 
همیشـه مجمـوع آن هـا بـه یـک مي رسـد(، 

بـه عوامـل قـوت و ضعـف، فرصـت و تهدیـد 
انتخـاب شـده، ضریـب صفـر )بي اهمیـت( تـا 
یـک )بسـیار مهـم( داده مي شـود، بـه گونه اي 
کـه مجمـوع ایـن ضرایـب، عـدد یـک شـود 
.سـپس به هـر یـک ازعوامل انتخابـي، رتبه اي 
بیـن یـک )واکنش ضعیـف( تا چهـار )واکنش 
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بسـیار عالـي( داده مي شـود که بیانگـر میزان 
اثربخشـي راهبردهـاي کنونـي در نشـان دادن 
بـا  بـه عوامـل مزبـور اسـت. آن گاه  واکنـش 
هـر  رتبـه  در  اهمیـت  ضریـب  ضري کـردن 
عامـل، نمـره نهایي آن عامل به دسـت مي آید 
نمره هـاي  مجمـوع  آن،  از  اسـتفاده  بـا  کـه 
سـازمان عـددي بیـن )1تـا ۴ و میانگین 2.5( 

)دیویـد، 1381، 339(. تعییـن مي شـود 

در ارزیابـي عوامـل داخلي و خارجي، براسـاس 
نقـاط  اسـتخراج  و  انجام شـده  مصاحبه هـاي 
یـازده  تهدیـد،  و  فرصـت  قـوت،  و  ضعـف 
نقطـه ضعـف داخلـي و چهـارده نقطـه قـوت 
کـه شـرکت را تحت تأثیـر قـرار مي دهنـد و 
پانـزده تهدیـد،  همچنیـن هشـت فرصـت و 
از  حاصـل  امتیـاز  اسـت.  شـده  مشـخص 
ایـن عوامـل در جدول هـاي زیـر نشـان داده 

۴-1. جدول ماتریس ارزیابي عوامل داخلي )نقاط ضعف(

امتیاز نهایيرتبهوزنعوامل داخلي

ف
ضع

ط 
نقا

W1 عدم اعتماد در بین مردم، نتوانستیم در بین
4درصد14درصدمردم اعتمادسازي کنیم

W24درصد14درصدوجود دیدگاه مقطعي براي عبور از بحران آب

W33درصد13درصدنبود خبرنگار متخصص در حوزه آب

W4285درصد0953درصدنبود نیروهاي زبده و متخصص در روابط عمومي

W53درصد13درصدنبود مدیران متخصص در حوزه روابط عمومي آب

W64درصد14درصدنبود آینده نگري در حوزه آب

W709درصد0452درصدعدم ثبات در حوزه مدیریت آب

W8 نبود مدیران روابط عمومي در جلسات
12درصد0403درصدتصمیم گیري کالن شرکت

W94درصد14درصدنبود استراتژي در حوزه روابط عمومي

W10 عدم وجود انگیزه کافي براي پروژه هاي بهبود
19درصد0952درصدمدیریت به خصوص مدیریت استراتژیک

W11375درصد1253درصدعدم شفافیت در پاسخگویي

1/00353/26جمع امتیازهاي نقاط ضعف

مي شـود.
رتبـه: بیـن 1 تـا ۴ بیانگـر میـزان اثربخشـي 
 .2 ضعیـف،   .1 اسـت.  کنونـي  اسـتراتژي 

متوسـط، 3. متوسـط باالتـر و ۴. بسـیار عالي 
وزن: از صفـر )بي اهمیـت(، تا 1 )بسـیار مهم( 

اسـت و مجمـوع باید عدد یک شـود. 
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وزن )ضریب( * رتبه= نمره نهایي 
۴-2. جدول ماتریس ارزیابي عوامل داخلي )نقاط قوت(

امتیاز نهایيرتبهوزننقاط قوت

ت
قو

ط 
نقا

S1 تأکید بر نقش مؤثر روابط عمومي در ارتباط بین سازمان
4درصد14درصدو مخاطبان

S23درصد13درصدروابط عمومي به عنوان منبع کسب خبر
S33درصد103درصدجایگاه و ارزش آب در جامعه
S41درصد052درصدنقش روابط عمومي در جریان سازي
S515درصد053درصددسترسي راحت روابط عمومي به کانال هاي ارتباطي
S63درصد103درصدهمه مي دانند که آب کم هست و باید نگران باشند
S72درصد054درصدهمه مي دانند که آب بي بدیل است
S815درصد053درصداستفاده از پیام هاي سازگاري با کم آبي
S914درصد072درصدبهره گیري از تجربیات پیشکسوتان
S1006درصد032درصدحفظ شفافیت
S1106درصد032درصدمستندسازي فعالیت ها

S12 کسب ایده هاي جدید براي آموزش در قالب مفاهیم
14درصد072درصدفرهنگي

S133درصد103درصدوجود نیروهاي متخصص در زمینه بحران آب

S144درصد104درصداستفاده از فناوري هاي نوین

1/00403/00جمع امتیازهاي نقاط قوت

۴-3. جدول ماتریس ارزیابي عوامل خارجي )نقاط تهدید(
امتیاز نهایيرتبهوزنعوامل خارجي

ید
هد

ط ت
نقا

T1)8درصد24درصدوجود خشکسالي و کاهش ذخایر آبي )محدودیت منابع آبي
T24درصد14درصدنبود مدیریت پایدار در حوزه آب
T305درصد051درصدعدم پایش سرزمین

T4 انتظار مسئوالن از روابط عمومي باالست ولي از نیروي
انساني توانمندي برخوردار نیست و بودجه ضعیفي دارد

16درصد044درصد

T512درصد062درصدنبود کارشناس متخصص در حوزه روابط عمومي
T62درصد054درصدعدم مخاطب شناسي در روابط عمومي
T721درصد073درصدنبود تیم رسانه اي قوي در روابط عمومي
T816درصد082درصدعدم ارتباط مستمر و نزدیک بین روابط عمومي با رسانه ها
T93درصد13درصدعدم مشارکت روابط عمومي در تصمیمات مهم سازماني
T1002درصد012درصدتقلیل جایگاه روابط عمومي تا حد بنر و پالکارد زدن
T1102درصد012درصدمصلحت اندیشي مسئوالن و مدیران در این حوزه
T121درصد052درصدپایین بودن قیمت آب
T1315درصد053درصدنبود قانون براي جلوگیري از هدر رفت آب توسط مشترکان

T14 نبود یک جمع هم خوان فرهنگي و اجتماعي در بین
سازمان ها و ارگان ها در زمینه بحث آب

1درصد052درصد

T1524درصد083درصدهمکاري ضعیف دیگر سازمان ها با شرکت آب و فاضالب
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1/003/03جمع امتیازهاي نقاط تهدید

۴-۴. جدول ماتریس ارزیابي عوامل خارجي )نقاط فرصت(

امتیاز نهایيرتبهوزنعوامل خارجي 

ت 
ص

فر
ط 

نقا

O1 آگاهي افزایش  براي  است  فرصتي  آبي  کم 
42درصد073درصدعمومي با هدف سازگاري با کم آبي 

O28درصد204درصدبحران آب فرصتي است براي جلب اعتماد مردم

O38درصد204درصدموضوع آب خود نقطه فرصت است

O4 21درصد0703درصدوجود افراد متخصص در حوزه آب و روابط عمومي

O506درصد203درصددسترسي به شبکه هاي گسترده ارتباطي

O608درصد204درصداستفاده از فناوري هاي نوین

O7
آگاهي رو به رشد مسئوالن دولتي در سازمان هاي 
مختلف براي هم فکري در زمینه مقابله با بحران 

آب
06درصد0302درصد

O8 09درصد0303درصدتعامل با مردم

2/5 1/00جمع امتیازهاي نقاط فرصت

یکـي از روش هـاي مـورد اسـتفاده در برنامه ریـزي اسـتراتژیک بـراي سـازمان ها، روش ماتریس 
SWOT اسـت. با اسـتفاده از این روش نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهدید سـازمان یا شـرکت 
تعییـن و اسـتراتژي مناسـب انتخـاب مي شـود. اکنـون با توجه بـه نتایج به دسـت آمـده از این 
تحقیـق، بـر اسـاس جـدول ارزیابي عوامـل داخلي و نتایج به دسـت آمـده، نقاط ضعـف )3/2۶( 
بـر نقـاط قـوت )3( بـا فاصله کمـي برتـري دارد )3>3/2۶(. همچنین براسـاس جـدول ارزیابي 
عوامـل خارجـي و نتایـج به دسـت آمـده، نقاط تهدیـد )3/۰3( بر نقـاط فرصـت )2/5( با فاصله 
برتـري دارد )2/5< 3/۰3(. ایـن ماتریس ها نشـان مي دهد شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران، 
اسـتراتژي را کـه در قبـال عوامـل خارجـي بـه کار گرفتـه، بایـد تغییـر دهـد. تهدیدها بـر نقاط 
فرصـت غلبـه دارد و غلبـه چشـمگیر بـوده و نیاز بـه چاره اندیشـي دارد ولي نقاط قـوت و ضعف 

تقریبـا بـه هم نزدیک هسـتند.
ایـن ماتریـس داراي چهار خانه اسـت، آن ها عبارت اند از اسـتراتژي هاي تهاجمي، محافظه کارانه، 

تدافعي و رقابتي. 

 2/5 ñ 3/۰3 = -5درصد 
 3 ñ 3/2۶ = 2۶درصد

19 
 

  

كارانه، تدافعي و  هاي تهاجمي، محافظه ند از استراتژيا ها عبارت خانه است، آن راين ماتريس داراي چها
  . رقابتي

  

  

  

   5/2 – 03/3=  -درصد5 

   3 – 26/3=  درصد26

  

است كه دهد اين  دهد براي شركت آب و فاضالب استان تهران نشان مي ها نشان مي كه اين ماتريس اي نتيجه
همچنين با . كار گيرد و رويه خود را تغيير دهد شركت بايد استراتژي مناسبي را در قبال عوامل داخلي به

انديشي  در هر صورت نياز به چاره) ولي غلبه چشمگير نبوده(ها بر نقاط قوت غلبه دارد  كه ضعف توجه به اين
  . خواهد شدتوضيح بيشتري داده  »تدوين استراتژي«دارد كه در فصل پنج 

در هر يك از . شود براي تجزيه و تحليل عوامل موجود استفاده مي 4در  4در روش سوات، از يك ماتريس 
شود كه در ارتباط با يكديگر مورد تجزيه و  در سيستم قرار داده مي مؤثرهاي ماتريس يكي از عوامل  خانه

ها موجود براي استفاده سازمان و  ، فرصتدر هر يك از اين موارد نقاط ضعف و قوت. گيرند تحليل قرار مي
. اند عوامل تهديدكننده، در بعد داخلي و خارجي به صورت درون و برون سازماني مورد بررسي قرار گرفته

  : ند ازا شوند كه عبارت دست آمده چهار دسته استراتژي از ماتريس استخراج مي باتوجه به عوامل به

عوامل داخلي        
 خارجي 

  ضعف قوت

WO استراتژي رقابتيSOاستراتژي تهاجمي  فرصت

WTاستراتژي تدافعيSTاستراتژي واكنشي  تهديد
  

ها براي  ها، شركت به دنبال استفاده حداكثر از قوت با استفاده از اين استراتژي: SOاستراتژي  ـ الف
  . هاست گيري از حداكثر فرصت بهره

 

نتیجه اي کـه ایـن ماتریس هـا نشـان مي دهـد بـراي شـرکت آب و فاضالب اسـتان تهران نشـان 

الب
ض
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مي دهد این اسـت که شـرکت باید اسـتراتژي 
مناسـبي را در قبال عوامـل داخلي به کار گیرد 
و رویـه خـود را تغییر دهـد. همچنین با توجه 
بـه این کـه ضعف ها بـر نقـاط قوت غلبـه دارد 
)ولـي غلبـه چشـمگیر نبـوده( در هـر صورت 
نیـاز بـه چاره اندیشـي دارد کـه در فصـل پنج 
»تدویـن اسـتراتژي« توضیـح بیشـتري داده 

خواهد شـد. 
 ۴ در   ۴ ماتریـس  یـک  از  سـوات،  روش  در 
بـراي تجزیـه و تحلیل عوامل موجود اسـتفاده 
مي شـود. در هـر یـک از خانه هـاي ماتریـس 
یکـي از عوامـل مؤثـر در سیسـتم قـرار داده 
مي شـود که در ارتباط بـا یکدیگر مورد تجزیه 
و تحلیـل قـرار مي گیرنـد. در هـر یـک از ایـن 
مـوارد نقـاط ضعف و قـوت، فرصت هـا موجود 
براي اسـتفاده سـازمان و عوامـل تهدیدکننده، 
در بعـد داخلـي و خارجـي به صـورت درون و 
بـرون سـازماني مـورد بررسـي قـرار گرفته اند. 
باتوجـه بـه عوامل به دسـت آمده چهار دسـته 
اسـتراتژي از ماتریس اسـتخراج مي شـوند که 

از:  عبارت انـد 

عوامل 
داخلي  
خارجي 

ضعفقوت

استراتژي فرصت
SO تهاجمي

استراتژي 
WO  رقابتي

استراتژي تهدید
ST  واکنشي

استراتژي 
WT تدافعي

ایـن  از  اسـتفاده  بـا   :SO اسـتراتژي  ـ  الـف 
اسـتفاده  دنبـال  بـه  شـرکت  اسـتراتژي ها، 
از  بهره گیـري  بـراي  قوت هـا  از  حداکثـر 

فرصت هاسـت.  حداکثـر 
ایـن  به کارگیـري  بـا   :ST اسـتراتژي  ـ  ب 
اسـتراتژي ها، شـرکت تـالش مي کند بـا توجه 
بـه نقـاط قـوت خـود، تهدیدهـاي محیطي را 

کند. خنثـي 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا   :WO اسـتراتژي  ـ  ج 
اسـتراتژي ها، شـرکت بـه دنبال کاهـش نقاط 
ضعـف و بهره گیـري از فرصت هـاي محیطـي 

 . ست ا
ایـن  بهره گیـري  بـا   :WT اسـتراتژي  ـ  د 

اسـتراتژي ها، شـرکت سـعي مي کند تـا آن جا 
تهدیدهـا  و  ضعـف  نقـاط  بـا  مي توانـد  کـه 

مبـارزه کنـد. 
دسـت  بـه  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  به طورکلـي 
آمـده از تجزیـه و تحلیـل سـوات و قرارگرفتن 
 ،)WO( محافظه کارانـه  قسـمت  در  شـرکت 
حفـظ،  اسـتراتژي  انتخـاب،  مناسـب ترین 
ثبـات و نگهـداري اسـت. یعنـي سـازمان باید 
شایسـتگي هاي اصولـي خـود را حفـظ کـرده 
و خـود را در معـرض خطرهـاي بـزرگ قـرار 

. هد ند

افـراد  ویژگي هـاي  و  مشـخصات 
منتخـب

ایـن تحقیـق بـه تدویـن اسـتراتژي رسـانه اي 
روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
تهـران براي مقابله بـا بحران مي پـردازد. براي 
تدویـن اسـتراتژي نیـاز بـه دانـش و تجربـه 
افـراد آگاه و متخصـص در ایـن زمینـه بـود 
کـه بـا اجـازه و هماهنگـي آن هـا مصاحبـه تا 
حـد اشـباع نظـري )1۴ نفر( انجام شـد. نتایج 
مصاحبه هـا مورد تجزیه و تحلیـل قرار  گرفت.
گـروه کارشناسـان، مدیران و مسـئوالن روابط 
عمومـي شـرکت هاي آب و فاضـالب اسـتان 

ن تهرا
و  مدیـران  از  نفـر   1۴ شـامل  گـروه  ایـن 
روابـط  حـوزه  در  متخصـص  کارشناسـان 
عمومـي شـرکت هاي آب و فاضـالب هسـتند 
یـا  مدیـر  کارشـناس،  حاضـر  درحـال  کـه 
دیگـري  حـوزه  در  یـا  شـده اند  بازنشسـته 
شـامل  پاسـخ دهندگان  کارنـد.  بـه  مشـغول 
تعـداد هفـت نفـر مـرد و هفـت نفـر خانـم 
انتخـاب شـدند. در ایـن گـروه ۴3 درصـد از 
و ۴3 درصـد  لیسـانس  مـدرک  داراي  افـراد 
داراي مـدرک فـوق لیسـانس و دو درصـد از 
افـراد داراي مـدرک دکتـري و باالتر هسـتند. 
در ایـن گـروه 3۶ درصـد از افـراد داراي سـن 
بیـن 3۰ تـا ۴۰ هسـتند و 21 درصـد بین ۴1 
تـا 5۰ سـال و ۴3 درصـد 5۰ سـال و باالتـر 
هسـتند. اکثر افـراد ضمن داشـتن تحصیالت، 

داراي تجربـه در کار خـود هسـتند.
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اسـتخراج نکات كلیـدي مصاحبه ها و 
كدگذاري

بـا توجـه بـه ارزیابي و اسـتخراج نقـاط ضعف، 
قـوت، فرصت و تهدیـد از مصاحبه هـاي انجام 
شـده و اعـالم نتایـج در جـدول ارزیابي عوامل 
داخلـي و خارجـي، جـدول SWOT و جـدول 
ماتریـس ارزیابـي موقعیـت و اعـالم نتایـج به 
دسـت آمـده اکنـون ضمـن اعـالم ماحصـل 
نقـاط ضعـف و قـوت، فرصت و تهدید نسـبت 
بـه کدگـذاري، مقوله بنـدي و اسـتخراج نکات 

کلیـدي مصاحبه هـا اقـدام مي شـود. 

اهم نقاط قوت
دارابـودن پتانسـیلي قوي از افـراد متخصص و 
تأثیرگـذار، وجود واحدهـاي کارآمد و تکنیکي 
بـا افـرادي متخصـص، بـا تجربـه و آشـنا بـه 

علـوم روز جهان.

اهم نقاط ضعف 
عدم بـه کارگیري افـراد تأثیرگذار و متخصص 
در مشـاغلي کـه بتواننـد در جهـت نیـل بـه 
اهـداف اسـتراتژي مفیـد واقـع شـوند، عـدم 
ایجـاد ارتباطـي پویـا با رسـانه ها، خبرنـگاران 
و مؤسسـاتي بـا موضـوع کاري مشـابه توسـط 
روابـط عمومي، عدم اسـتفاده از پتانسـیل هاي 
رادیـو  تبلیغـات  ماننـد  مرسـوم  تبلیغاتـي 
تلویزیونـي، بیلبوردهـا، شـبکه هاي اجتماعي، 
تبلیغـات  سـمینار،  و  نمایشـگاه  برگـزاري 
ناشـیانه و غیراصولـي که باعـث دوري از هدف 
اصلـي اسـتراتژي و بـي اعتمـادي مخاطبـان 

مي شـود.
اهم نقاط تهدید

یکـي از بزرگ تریـن تهدیدهایي کـه در رابطه 
بـا موضـوع آب وجود دارد، خشکسـالي اسـت. 
خشکسـالي هاي مداوم باعث اسـتفاده بیش از 
حـد، از منابـع آبي سـطحي و زیرزمیني شـده 
اسـت. سـاخت سـدهاي بزرگ، حفـر چاه هاي 
مطالعاتـي  زمـان  صـرف  بـدون   ... و  عمیـق 
اثـرات خشکسـالي  افزایـش  باعـث  مناسـب، 
مي شـوند. حفـر چاه هـا بـه تعـداد زیـاد باعث 

تخلیـه سـفره هاي زیرزمینـي و تغییـر شـکل 
آن هـا و ایجـاد فروچاله هایـي شـده اند کـه از 
تهدیدهـاي بـزرگ زیسـت محیطـي به شـمار 
مناسـب  ارتباطـات  وجـود  عـدم  مي رونـد. 
شـهرداري ها  ماننـد  شـهري  ارگان هـاي  بـا 
و ارگان هـاي رسـانه اي ماننـد صـدا و سـیما، 
تبلیغـات ناشـیانه و غیـر حرفـه اي مي تواننـد 
تهدیدهایـي بـزرگ باشـند. یکـي از هنرهـاي 
اسـتراتژي  تبدیـل کلیـه ایـن تهدیدهـا بـه 
فرصت اسـت که دسـتیابي به آن جـز با ایجاد 
بـرون سـازماني،  ارتباطـات مناسـب درون و 
تبلیغـات حرفـه اي شـهري و رسـانه اي، به کار 
گمـاردن افـراد متخصص در واحدهـاي روابط 
عمومي، اسـتفاده از اسـتادان دانشـگاه ها براي 
ارتقـاي سـطح علمـي دسـت اندرکاران، انجام 
مطالعـات زیربنایـي دراز مـدت قبـل از انجـام 
هر پـروژه بـزرگ، اسـتفاده از فناوري هاي روز 
جهـان و از همـه مهم تـر آموزش هاي مناسـب 
زیـر سـاختي در مـدارس میسـر نخواهد شـد.

اهم نقاط فرصت
کـم آبـي فرصتي اسـت بـراي افزایـش آگاهي 
عمومـي با هـدف سـازگاري با کم آبـي، بحران 
آب فرصتـي اسـت براي جلـب اعتمـاد مردم، 
موضـوع آب خـود نقطـه فرصت اسـت، وجود 
افـراد متخصص در حـوزه آب و روابط عمومي، 
دسترسـي بـه شـبکه هاي گسـترده ارتباطـي، 
رو  آگاهـي  نویـن،  فناوري هـاي  از  اسـتفاده 
بـه رشـد مسـئوالن دولتـي در سـازمان هاي 
مختلـف بـراي همفکـري در زمینـه مقابلـه با 

بحـران آب و تعامـل بـا مردم.

بررسي سؤال اصلي
همان طـور کـه در ابتـداي تحقیـق گفته شـد 
هـدف از انجـام ایـن تحقیق تدوین اسـتراتژي 
رسـانه اي بـراي روابـط عمومـي شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان تهران اسـت و تالش مي شـود 
بـا ارائه اسـتراتژي پیشـنهادي بتـوان آن را در 
روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضـالب تهران 

به صـورت کاربـردي بـه کار برد. 
بـا توجـه به اطالعـات به دسـت آمـده پس از 
انجـام مصاحبه هـا و کدگـذاري طـي فرایندي 
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و  مفهوم سـازي  داده هـا،  تحلیـل  و  )تجزیـه 
مقولـه بندي( و بـا عنایت بـه چارچوب نظري 
تحقیـق، نقاط قوت و ضعـف داخلي، فرصت ها 
و تهدیدهـاي محیطـي، اسـتراتژي ها در قالب 
ماتریـس SWOT بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه در منطقـه 2 اسـتراتژي )محافظه کارانـه( 
قـرار گرفته ایـم و ایـن بـه آن معني اسـت که 
سـازمان بایـد شایسـتگي هاي اصولي خـود را 
حفـظ کـرده و خـود را در معـرض خطرهـاي 
اسـتراتژي هاي  اغلـب  و  ندهـد  قـرار  بـزرگ 
محافظه کارانـه شـامل رسـوخ در بازار، توسـعه 
بـازار و توسـعه محصـول را مـد نظـر داشـته 
باشـد. همچنیـن بیشـترین کدهاي اسـتخراج 
عمومـي  روابـط  مدیریتـي،  دسـته  در  شـده 
و اسـتراتژي رسـانه اي اعـالم شـده اسـت کـه 
بایـد  اعالمـي  مـوارد کدهـاي  بـه  توجـه  بـا 
مـوارد مذکـور کامـال رعایـت شـود )جـدول 
زیـر(. باتوجـه بـه این کـه بـازار کاال و خدمـت 
ارائه شـده شـرکت آبفـا، کاالیـي اسـتراتژیک 
بـه  بنابرایـن  انحصـاري اسـت  و بـه صـورت 
نظـر محقـق رسـوخ در بـازار، توسـعه بـازار و 
محصـول شـامل فرهنگ سـازي بـراي مصرف 

بهینـه آب اسـت. 

نتیجه گیري و پیشنهادها
در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه مصاحبه هایـي 
کـه بـا افـراد متخصـص در ایـن حـوزه انجـام 
مدیـران  دیدگاه هـاي  از  اسـتفاده  و  شـد 
ایـن  در  متخصـص  کارشناسـان  و  باتجربـه 
حـوزه توانسـتیم نقـاط ضعـف و قـوت، تهدید 
و فرصـت را بـه دسـت آوریـم و بـا اسـتفاده از 
ماتریـس SWOT بـه این نتیجه رسـیدیم که 
سـازمان در قسـمت محافظه کارانـه قـرار دارد 
و برایـن اسـاس بایـد شایسـتگي هاي اصولـي 
خـود را حفـظ کـرده و خـود را در معـرض 

خطرهـاي بـزرگ قـرار ندهـد. 
اسـتراتژي محافظه کارانـه: در ایـن اسـتراتژي 
هـدف این اسـت کـه از مزیت هـاي موجود در 
فرصت هـا بـراي جبران نقـاط ضعف اسـتفاده 
 ))WO محافظه کارانـه  اسـتراتژي  در  شـود. 
سـازمان با بهره بـرداري از فرصت هـاي موجود 

در محیـط خارجـي مي کوشـد نقـاط ضعـف 
داخلـي را بهبـود بخشـد. گاهـي در خـارج از 
دارد  وجـود  مناسـبي  فرصت هـاي  سـازمان 
ولـي سـازمان بـه دلیـل داشـتن ضعف هـاي 
داخلـي نمي توانـد از ایـن فرصت هـا بـه خوبي 
بهره بـرداري کند؛ یکـي از راه هـاي امکان پذیر 
بـراي اجـراي اسـتراتژي WO ایـن اسـت کـه 
شـرکت از طریـق جلب مشـارکت هاي مردمي 
یـا از طریق اسـتخدام نیروهـاي متخصص )در 
ایـن تحقیـق در حـوزه روابـط عمومـي( یـا از 
طریـق آمـوزش، چـه بـه کارکنان خـود و چه 
بـه مخاطبـان، مي توانـد، شایسـتگي هاي خود 
را حفـظ نمایـد. در این اسـتراتژي هـدف این 
اسـت کـه از مزیت هـاي موجـود و فرصت هـا 

بـراي جبـران نقـاط ضعف اسـتفاده شـود.
از آن جایي کـه پایـه و اسـاس روابـط عمومـي 
بخصـوص روابـط عمومـي نویـن، ارتباطـات و 
همـکاري متقابـل بـراي درک و تفاهم متقابل 
اسـت، روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان تهـران در کنـار فعالیت هـاي روزمـره 
و جـاري خـود بایـد در مدیریـت بحـران )در 
حـوزه رسـانه( نقـش مهـم و تأثیرگذارتـري را 
ایفـا کنـد. نتایـج این تحقیـق نشـان مي دهد 
کـه روابـط عمومـي بایـد بـراي ایفـاي نقـش 
خـود و افزایـش قـدرت تأثیرگـذاري، جایـگاه 
خـود را ارتقـا بخشـیده و نظام مدوني داشـته 
باشـد. همچنیـن از لحـاظ حضور در جلسـات 
تصمیم سـاز و تصمیم گیـري شـرکت به طـور 
مؤثـر عمـل کـرده و انتخـاب مدیـران روابـط 
عمومي براسـاس تخصص مرتبط آن ها باشـد. 
همچنین تیم رسـانه اي قوي تشـکیل شـود و 
کارشناسـان از آموزش هـا و تخصص هاي الزم 
و بـه روز برخـوردار باشـند و مؤلفه هایي مانند 
تحصیـالت غیرمرتبط مدیـران روابط عمومي، 
نیـز جبـران  را  نیروهـاي متخصـص  کمبـود 

. کند
روابـط عمومـي مي تواند با بهره گیـري از نقاط 
قـوت ماننـد منبـع کسـب خبربـودن، جایگاه 
ارزش آب در جامعـه، تأکیـد بـر نقـش روابـط 
عمومـي در ارتبـاط بیـن سـازمان و مخاطبان 
و نقـش آن در جریان سـازي؛ بـه تقویـت نقاط 



شماره 46
آذر و دي 98

99

قـوت خـود اقـدام کـرده و از بحـران آب بـه 
عنـوان فرصتـي بـراي جلـب اعتمـاد عمومـي 

کند.  اسـتفاده 
نتایـج  مشخص شـدن،  از  پـس  ادامـه  در 
و   SWOT اسـتراتژي  از  آمـده  دسـت  بـه 
بـا  محافظه کارانـه،  قسـمت  در  قرارگرفتـن 

انجـام مصاحبه هـا و کدگـذاري در پنج دسـته 
مدیریتـي،  رسـانه اي،  اسـتراتژي  اسـتراتژي، 
بـه  توجـه  )بـا  بحـران  و  عمومـي  روابـط 
الگـوي جامـع مدیریـت اسـتراتژیک و مراحل 
چارچـوب تحلیلـي تدویـن اسـتراتژي(، اقدام 
اهـداف  و  مأموریـت  تعریـف چشـم انداز،  بـه 

بـراي تدویـن اسـتراتژي رسـانه اي روابـط عمومـي شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران بـراي 
مقابلـه بـا بحـران آب کـردم. 

چارچوب تحلیلي تدوین استراتژي

مرحله اول ـ ورودي

ماتریس ارزیابي عوامل داخلي

ماتریس ارزیابي عوامل خارجي

ماتریس بررسي رقابت

مرحله دوم ـ مقایسه

ماتریس تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت

ماتریس ارزیابي موقعیت و اقدام استراتژیک

ماتریس گروه مشاوران بوستون

ماتریس داخلي و خارجي 

ماتریس استراتژي اصلي 

ماتریس برنامه ریزي استراتژیکمرحله سوم ـ تصمیم گیري

تعریـف چشـم انـداز و مأموریـت روابـط عمومـي 
شـرکت آب وفاضـالب اسـتان تهـران

چشم انداز
در ایـن تحقیـق ابتـدا بـراي تدوین اسـتراتژي نیاز 
بـه تعریـف چشـم انداز، مأموریت و اهداف شـرکت 
اسـت که ابتدا چشـم انداز شـرکت تعریف مي شود. 
در سـند مربوط به چشـم اندازهاي سـازمان به این 
پرسـش پاسـخ داده خواهـد شـد: »مـا مي خواهیم 
چـه بشـویم؟«. هنگامي کـه کارکنان و مدیـران به 
کمک یکدیگر چشـم اندازهاي سـازمان یا مأموریت 
آن را مشـخص مي  کننـد یا به آن شـکل مي دهند، 
سـند حاصـل، بازتابـي از چشـم اندازهاي شـخصي 
اسـت کـه در قلـب و مغـز مدیـران و کارکنـان 
)درباره آینده( وجود دارد. دانسـتن چشـم اندازهاي 
مشـترک موجـب مي شـود کـه اشـتراک منافع به 
وجـود آورد، یعنـي پدیده اي کـه مي تواند کارکنان 
را از یکنواختـي کار کسـالت آور روزانه بیـرون آورد 
و آن هـا را در دنیـاي جدیـد قـرار دهـد کـه نویـد 

از آینـده اي روشـن مي دهـد و آن هـا فرصت هـا، 
موقعیت هـا و چالش هـاي جالبـي را در برابـر خود 

مشـاهده مي نماینـد )دیویـد، 1381،1۷۴(.
به طورکلـي چشـم انداز، توصیفـي اسـت از شـرایط 
آینـده سـازمان کـه همـه نیروهـاي مجموعـه را 
هم سـو و هم جهـت مي سـازد و آرمانـي مشـترک 
را بیـن اعضاي سـازمان فراهم مي کند. چشـم انداز 
بایـد دسـتیابي بـه ارزش هـاي شـرکت را سـهولت 
بخشـد و ضمـن ایجاد انگیـزه پیامدهـاي مثبت را 
بیـان کنـد. ترسـیم چشـم انداز داراي مزیت هایـي 
اسـت از جملـه ایجـاد اتفـاق نظـر بـراي آینـده اي 
مطلـوب در شـرکت یا سـازمان کـه مقصد حرکت 
مشـخص و فعالیت هـاي سـازمان نیـز داراي جهت 
اسـت و در مواجهـه با مسـائل پیش آمده سـازمان، 
فعـال خواهـد بـود و از بروز بحران هـاي احتمالي و 

اتـالف منافـع جلوگیـري مي کند. 
عمومـي  روابـط  رسـانه اي  اسـتراتژي  چشـم انداز 
بـراي  تهـران  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
مقابلـه بـا بحـران آب در حـوزه رسـانه بـا توجه به 
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بررسـي هاي انجام شـده )بررسـي عوامـل داخلي و 
خارجـي و نقـاط ضعـف و قوت و فرصـت و تهدید( 

بـه شـکل زیـر تعریـف مي شـود: 
تبدیـل شـدن به بهتریـن روابط عمومي کشـور در 
حـوزه ارتباطـات رسـانه اي )بـراي مقابله بـا بحران 

آب(.
مأموریت:

عمومـي  روابـط  رسـانه اي  اسـتراتژي  مأموریـت 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهران بـراي مقابله 

بـا بحـران آب:
روابط عمومي با آگاهي از سیاسـت ها و خط مشـي 
شـرکت، در پاسـخگویي، تعامل )با کارکنان، مردم 
طریـق  از  بموقـع  اطالع رسـاني  و  رسـانه ها(  و 
رسـانه ها )بـا اسـتفاده از پیشـرفته ترین فناوري ها( 
در راسـتاي اهداف شـرکت اقدام و عالوه بر کسـب 
رضایتمنـدي مـردم، نسـبت بـه جلب مشـارکت و 
اعتمـاد آن هـا اقـدام کنـد )بـا داشـتن نیروهـاي 

متخصـص، متعهـد و پُرتالش(.

بیانیه ارزش ها
 جلـب رضایت، شـفافیت و پاسـخگویي در ارتباط 

با مشـترکین؛
توانمندسـازي، مشارکت، شایسته سـاالري و حفظ 
کرامت انسـاني کارکنان در بُعد جسـماني و رواني؛ 
پاسـخگویي، همـکاري و تعامـل مؤثـر با رسـانه ها، 

سـازمان ها و نهادهـا )در چارچـوب وظایـف(؛
اشـتراک گذاري دانـش و ایجـاد رابطـه بـرد ـ بـرد 

در محیـط کار؛
تعامـل، جلـب اعتمـاد و همـکاري بـا سـازمان ها و 

نهادها؛ دیگـر 
تعهـد، دانش محـوري، کارگروهـي و کیفیت گرایي 

بـراي انجـام وظایـف و مأموریت ها.

اهداف کالن روابط عمومي شرکت
1. سیاسـتگذاري و برنامه ریزي بـه منظور انعکاس 
بـه  شـرکت  فعالیت هـاي  و  سیاسـت ها  اهـداف، 

مخاطبان؛
2. ایجـاد همبسـتگي در جامعه براي مصرف بهینه 

و مقابله با بحران آب )با اسـتفاده از رسـانه ها(؛
3. انجـام نقش رهبري در ارشـاد افـکار عمومي )با 

اسـتفاده از رسانه ها(؛ 

)بـا  خبررسـاني  طریـق  از  مـردم  ۴.آگاه سـازي 
اسـتفاده از رسـانه ها( و )آمـوزش همگاني و ارتقاي 

فرهنـگ مصـرف آب(؛
5. پیش بینـي برنامه هـاي مقابلـه بـا بحـران آب و 

دادن آموزش هـاي مسـتمر؛
انعـکاس  بـراي  قـوي  رسـانه اي  تیـم  داشـتن   .۶

شـرکت؛ اهـداف  و  برنامه هـا 
در حـوزه  نرم افزارهـاي هوشـمند  از  اسـتفاده   .۷

روابـط عمومـي؛
8. اصـالح ترکیـب نیـروي انسـاني روابـط عمومي 
و برگـزاري آموزش هـاي الزم بـراي ارتقـاي آن هـا؛
9. اصالح مسـتمر ساختار سـازماني روابط عمومي 

براسـاس نیاز روز.

پیشنهادهاي اجرایي استراتژي
همان طـور کـه قبـال نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد 
داشـتم و در کتـاب »مدیریـت اسـتراتژیک« فـرد 
آر. دیویـد نیـز به آن اشـاره شـده، استراتژیسـت ها 
هیـچ گاه همـه راه هـاي امکان پذیـر را کـه بـه نفع 
سـازمان هسـتند مورد توجـه قـرار نمي دهند بلکه 
مجموعـه اي از مزیت هـا، ضررهـا، هزینه ها و منافع 
سـازمان را مشـخص کـرده و سـپس اسـتراتژي 

مناسـب را مـورد بررسـي قـرار مي دهنـد. 
گزینـش  و  اسـتراتژي ها  بررسـي  مسـئله 
براسـاس  زیـادي  حـد  تـا  آن هـا  مناسـب ترین 
تصمیمـات ذهنـي و اطالعـات ذهنـي )یـا اعمـال 
نظـر شـخصي( قـرار دارد، ولـي اصـول و مفاهیـم 
تـا  مي کنـد  کمـک  استراتژیسـت ها  بـه  مهمـي 
مناسـب ترین اسـتراتژي ها را شناسـایي و آن هـا را 
مـورد ارزیابـي قرار دهند و یـک راه عملي خاص را 

.)3۴8  ،1381 )دیویـد،  کننـد  انتخـاب 
در ایـن تحقیـق سـعي کـردم بـا توجـه بـه نتایـج 
بـه دسـت آمـده از تحلیـل مصاحبه هـا و جـدول 
SWOT، کمکـي هرچنـد کوچک به همـکاران و 
مدیـران محتـرم در حـوزه روابـط عمومي شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان تهـران کنـم تـا مدیـران بـا 
اسـتراتژي هاي الزم، ضمـن کنتـرل  به کارگیـري 
کـم آبي در کنـار شـهروندان عزیز تهرانـي بتوانیم 

بـه مصـرف بهینـه آب کمـک کنیم.
حـال بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمـده از تحقیق 
بـراي فهـم بهتـر اسـتراتژي پیشـنهادي، ضمـن 
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ارائـه پیشـنهادها، مطالـب را در جـدول 5-1 بـه 
صـورت اسـتراتژي   وWO در جدول 5-2 به همراه 

راهکارهـاي اجرایـي بیـان کردم. 
فرهنگ سـازي در جلـب اعتمـاد عمومي، تـا آینده 

نزدیک، انجام شـود؛
افزایـش روحیه همکاري و جلب مشـارکت عمومي 
بـراي مصـرف بهینـه آب از طریق رسـانه، تا آینده 

نزدیـک، انجام گیرد؛
داشـتن برنامه براي آموزش مسـتمر بـه مخاطبان 

)مردم(؛ 
آگاهـي عمومـي نسـبت بـه مسـئله کـم آبـي در 
سـطح شـهر تهران، تا آینده نزدیـک، افزایش یابد؛

بـه  بـراي آمـوزش  بـا رسـانه ها  ارتبـاط مسـتمر 
مخاطبـان، تـا آینـده نزدیـک، برقـرار شـود )نه به 

صـورت مقطعـي(؛
جایـگاه روابط عمومي در سـطح شـرکت ارتقا یابد و 
همچنیـن قدرت تأثیرگـذاري و تصمیم گیري روابط 
عمومـي در شـرکت، تا آینده نزدیـک، افزایش یابد؛

انتخـاب مدیـران روابـط عمومي براسـاس تخصص 
مرتبـط آن ها، تـا آینـده نزدیک، انجام شـود؛

روابـط  حـوزه  در  متخصـص  نیروهـاي  کمبـود 
شـود  برطـرف  نزدیـک،  آینـده  تـا  عمومـي، 
روابـط عمومـي  )بهینه سـازي سـاختار سـازماني 

شـرکت(؛
تیـم رسـانه اي قـوي، تـا آینـده نزدیـک، تشـکیل 

. د شو

فهرست منابع:
الوانـي، سـّیدمهدي. )1383(. »مدیریت عمومي«، 

تهران: انتشـارات ني.
اساسـي  »روش هـاي   .)13۷9( رونالـدار.  پـاول، 
پژوهـش بـراي کتابـداران«، ترجمه نجـال حریري، 

تهـران: دانشـگاه آزاد اسـالمي. 
خاشـعي، وحید، میرحاجي، سـّیدمهدي. )139۶(، 
»مهارت هاي مدیریت رسـانه«، تهران: نشـر فوژان.

خانیکـي، هـادي. )13۷۶(، »مقالـه یـازده نقـش 
روابـط عمومـي در عصـر اطالعات«، نشـریه روابط 

عمومـي شـماره 5.
»مدیریـت   ،)1393( حسـن.  باقـرزاده،  خجسـته 

رسـانه«، تهـران: انتشـارات تیسـا.
 .)1382( میرسـعیدقاضي.  فیـروز،  دیندارفرکـوش، 

»روابط عمومي و رسـانه«، تهران: نشـر سـایه روشن.
دانایـي فـرد، حسـن. )138۷(، »مقاله ارتقـا روایي 
و پایایـي در پژوهش هـاي کیفـي مدیریتـي: تأملي 
نشـریه  پژوهشـي«،  ممیـزي  اسـتراتژي هاي  بـر 

پژوهش هـاي مدیریـت، سـال اول، شـماره اول.
روشـندل اربطاني، طاهر. )139۶(، »سیاسـتگذاري 
انتشـارات  و  چـاپ  مؤسسـه  تهـران:  رسـانه اي«، 

تهران.  دانشـگاه 
»نقـش   ،)138۷( طاهـر.  اربطانـي،  روشـندل 
مدیریـت رسـانه در تحـول بحـران از تهدیـد بـه 
فرصـت«، مجلـه پژوهش هـاي ارتباطـي. شـماره 

.1۶2-1۴1 صـص   ،55
»چیسـتي   ،)139۴( طاهـر.  اربطانـي،  روشـندل 
سـازمان هاي رسـانه اي«، فصلنامه علميـ  ترویجي 

رسـانه، شـماره 1۰1.
مدیریـت«،  »اصـول   .)1383( علـي.  رضاییـان، 

سـمت. انتشـارات  تهـران: 
رضاییان، مجید. )1393(، »اسـتراتژي رسـانه ه  ا در 
ایـران«، یکصـدو شـصت و نهمین نشسـت انجمن 

روابط عمومـي ایران.
روزنامـه دنیـاي اقتصـاد، شـماره 393۷، 3۰ آذر 

.1395
»معیارهـاي   .)139۶( رفعـت.  رضاپورنصرآبـاد، 
اعتبـار و پایایـي در پژوهش هـاي کیفـي«، مجلـه 
تحقیقـات کیفـي در علـوم سـالمت، شـماره ۴، 

پ139۶. زمسـتان 
رحمتـي رودسـري، وحیـد، علـي محمـد مزیدي. 
)139۴(، »پژوهـش الگـوي روابط عمومي بحران«، 
فصلنامه علميـ  پژوهشـي امدادونجات، شـماره ۴. 
رعیتـي. زهـرا. )1388(،  »فرهنگ سـازي اصـالح 
الگوهـاي  ملـي  همایـش  آب«،  مصـرف  الگـوي 

پایـدار در مدیریـت آب. توسـعه 
سـکاران، اومـا. )138۶(، صائبـي، محمـد، محمود 
مدیریـت«،  در  تحقیـق  »روش هـاي  شـیرازي، 
تهران: انتشـارات مؤسسـه عالي آمـوزش و پژوهش 

برنامه ریـزي. و  مدیریـت 
صلواتیان، سـیاوش. )1389(، »رسـانه ها و مدیریت 

بحران«، نشـر دانشـگاه امام صادق)ع(.
صلواتیـان، سـیاوش. »نقـش رسـانه ها در مدیریت 

بحران«. 
عبدالحمیـد، مهـدي و مهـدي  محمـدي. »تبییـن 

الب
ض

 فا
ب و

ت آ
رک

 ش
مي

مو
ط ع

واب
ي ر

نه ا
سا

ي ر
تژ

ترا
اس

ن 
دوی

ت
آب

ان 
حر

با ب
له 

قاب
ي م

برا
ان 

هر
ن ت

ستا
ا



شماره 46
آذر و دي 98

102
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