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 ضرورت و نیاز اجتماع به روابط عمومی
 

مدنی در جهت تسهیل ارتباطات دوطرفه بین عمومی به عنوان یک نهاد شبهامروزه از دانش و هنر روابط

ی این تر شدن نظان اجتماعی، بر ضرورت گسترش و توسعهپیچدهشود و با دولت و آحاد مردم یاد می

تر نهاد یا سازمانی خود را که امروز کمتا جایی ی جدید بیش از پیش اتفاق مظر وجود دارد.علم و حرف

 داند.نیاز از تشکیالت روابط عمومی میبی

ها و وظایف شوند، نقشمیدر کشورهایی مثل ایران که به عنوان کشورهای  در حال توسعه، شناخته 

گیرد  تر، نهادها و موسسات جدیدی شکل میشود و به اعتبار تقسیم کار بیشتر میرنگنهادهای سنتی کم

که در رشد فرآیند شهرنشینی، سوادآموزی، گسترش ارتباطات به مفهوم عام یا افزایش مشارکت سیاسی و 

 گو نیست.های قبلی دیگر پاسخت قالبدهد؛ در این وضعیتر نشان میاحتماعی خود را بیش

 

 

 عمومیوظایف روابط

-طبقه به شرح زیر قرار می 6است که در عنوان وظیفه شناسایی شده 49عمومی، حدود در بخش روابط

 گیرند:

 

 

 
 وظایف انتشاراتی 

 وظایف تبلیغاتی 
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 ایوظایف ارتباطات مردمی و رسانه 

 وظایف سمعی و بصری 

 ریزیوظایف مطالعات و برنامه 

 وظایف تشریفاتی و ارتباطات مردمی 

 

 مدیریت سازمان عبارت است از:عمومی به عنوان بخشی از وظایف روابط

های ذهنی و مسائلی که ممکن است به نحو مطلوب یا -بینی، تحلیل و تفسیر افکار عمومی، گرایشپیش-1

 نامطلوب بر عملیات و طرحهای سازمانی تاثیر بکذارد.

ی سطوح ها و ارتباطات در کلیهها، مراحل اجرای آنگیریی تصمیماداری در زمینههای مشورت -2

پذیری شهروندی اجتماعی سازمان در ها و مسئولیتگیریسازمان به نحوی عواقب عمومی آن تصمیم

 نظر گرفته شود.

مخاطبان و  یابی به تفاهمهای اجرایی و ارتباطی که برای دستبررسی، هدایت و ارزیابی برنامه -3

هایی برای ایجاد تواند شامل بازاریابی، برنامهها میاین برنامههای سازمان ضروری است. تحقق هدف

 های اجتماعی و دولت باشد.گذاران، کارمندان و کارگران گروههای مالی سرمایهرابطه با گروه

 های عمومی ر سیاستهای سازمان به منظور تاثیرگذاری یا تغییریزی و اجرای برنامهطرح -4

طور ی تجهیزات و بهبندی، استخدام و آموزش کارکنان، تهیهریزی،بودجهها، برنامهتعیین هدف -5

 ها.ی منابع مورد نیاز برای تمامی برنامهخالصه اداره

 

 های قوی و پایدار:عمومیعمده وظایف روابط

 مناسب ها و ابزارهایجانبه با استفاده از روشرسانی همهاطالع 

 ترغیب، تشویق، ترویج و تبلیغ 

 انجام تحقیقات اجتماعی و افکارسنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردم 

 هماهنگی مورد نیاز سازمان 

 ها به نحوی که برای موسسه یا سازمان اهمیت برقراری ارتباط با فرد، گروه، عموم و سازمان

 داشته یا در آینده خواهد داشت.

 

 عمومی روابط نقش

 و نظم ضرورت و دارد وجود تریبیش مطالبات و نیازها پیچیده، و پیشرفته یجامعه یک در

 این در. گیردمی شکل اجتماعی بعد در ویژه به کار تقسیم نوعی یافته، افزایش آن در قانون

  ارتباط برای فردی هر. کندمی پیدا معنا جدید اداری سازمان و جدید دولت نام به ایپدیده جوامع

 توانمی هاواسطه این جمله از. است هاییواسطه نیازمند دولت با ارتباط برای جامعه و جامعه با

 در فرد که است وظایفی همان دارعهده عمومی روابط یعنی. برد نام عمومی روابط نهادهای از

 .داد¬می انجام را آن خود گذشته

 

 ها توجه داشته باشند:باید به آنهای فعال و موثر عمومیاموری که روابط

 سازی سالم بدون در نظر ی کارکنان در ایجاد حرکت، اصالح و جریانتوجه جدی به افکار همه

 گرفتن 

 های موثر به مدیران ارشد سازمان ی مشاورهارائه 

 های غیر مسئوالنهعمومی در مقابل دخالتدفاع از جایگاه روابط 

 ها و تهدیدهاپردازیها، دروغبل جوسازیحفاظت از حریم سازمان در مقا 
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 عمومی از موضع انفعال به موضع فعالخروج روابط 

 تغییر فرهنگ سازمانی غلط 

 ایجاد حسن رابطه میان کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان 

 کمک در جذب استعدادهای درخشان کارکنان 

 های مطلوب انسانیها و ویژگیتقویت ارزش 

 سازمانیسازمانی و برونشی مناسب درونمعرفی الگوهای آموز 

 دهی خبری سازمانسازمان 

 تدوین نظام ارتباطی منسجم و تبلیغی روشن 

 عمومیتغییر نگرش مسئوالن به نقش روابط 

 دهی سازمان به سوی کارمندمحوریگیری و جهتجهت 

 هاهمکاری فعال و مستمر با رسانه 

 سازمانیبرون تاکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و 

 ریزی مدون و سالیانه برای عمل به شعائر و برگزاری مراسم ملی و مذهبیتنظیم برنامه 

 ها برای مسئوالن و دریافت انعکای انتقادات و اخبار به صورت شفاف و ممیزی نکردن آن

 بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان

  ماهیانه یل فصلیبرگزاران جلسات داخلی کارکنان و مدیران به صورت 

 های گروهیی فعالیت سازمان و نشر آن در رسانههای علمی در حوزهی مقالهتهیه 

 معرفی مطلوب کقاالت و تحقیقات کارکنان در سطح سازمان 

 های موفق کارکنان سازمانانعکاس تجربه 

 های سازمانیهای آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآوردهچاپ بروشور پیام 

 معرفی سازمان ی فیلم برایتهیه 

 های سازمان بدون تبعیضمند همدردی با خانوادهی نظامایجاد برنامه 

 عمومی سازمانتهیه و تنظیم منشور اخالقی روابط 

 

 کند: ها به سه نقش مهم اضافه میعمومی در سازماندر ارتباط با نقش روابط« جاسبی»

 گری، رصد و شناختنقش حس  -1

 های نظام در داخل و خارج از نظامفهایجاد توازن و تعادل میان مول -2

 هدایت ورود و خروج اطالعات -3

ها باید نظام تغییر و مهندسی مجدد ها و روابط عمومیهای باال، سازمانبرای محقق شدن نقش

 خود را بر مبنای سه حوزه تعریف کنند:

 ی منابع انسانیتوسعه 

 عمومیهای نظام روابطی تشکیالت و روشتوسعه 

 های اطالعاتی و ارتباطیآوریی فنتوسع 

 

توان داری در یک نظام سیاسی میساالری و مردمعمومی در گسترش مردمتر روابطبرای موفیت بیش

 پیشنهادهای زیر را ارائه داد:

 وشنود در درون و بیرون سازمان و برقراری ارتباط دو سویه مخاطبانگسترش اصل گفت 

 مخاطبان و مدیران و کارکنانمند با گسترش تماس و ارتباط هدف 

 های مردمیگسترش مشارکت 
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 هاگسترش جریان آزاد اطالعات و اندیشه 

 

 

 

ها در ارتباط با عمومیاز استادان ارتباطات در مورد اهمیت نقش روابط« محمدمهدی فرقانی»

 جهان امروز کمکدر ها عمومیروابطترین کارکرد مهمریان گردش آزاد اطالعات معتقد است ج

-سازی و علنیبه جریان گردش آزاد اطالعات، تامین حق دسترسی آزادانه با اطالعات و شفاف

کاری، تحریف و جعل واقعیت. سازی جریان امور به نفع آزادی و دمکراسی است و نه پنهان

ها و کمک با ارتقای درک و تفاهم متقابل به ها و رسانهعمومیروابطی مناسب بین ایجاد رابطه

های نوین آوریتر به مشتریان سازمان، استفاده ار ابزارها و فنگویی هرچه بیشپاسخ منظور

ارتباطی به منظور کمک به تولید و توزیع اطالعات به ویژه اطالعات متعلق به قلمرو عمومی و 

ها باید به سوی یک دولت الکترونیک حرکت کنند که به مشتریان خود دولت است. اکنون دولت

گویی گو باشند. دولت الکترونیک یعنی محقق ساختن شعار پاسخرآمدتر و بهتر پاسخبه نحو کا

-گویی تشکیالتی به جز روابطشود که آیا محور این پاسخدولت و این سوال در ذهن تداعی می

 (1335)شهسواری،  تواند باشد؟عمومی می

 

 اصول روابط عمومی

 شوند:گیرد به دو دسته تقسیم میانجام می عمومیهایی که از سوی روابطاقدامات و فعالیت

 است.ریزی شدهبینی و برنامههایی که از قبل پیشفعالیت -

 و اقداماتی اجرایی که بنا بر نیاز و بر اساس مصلحت روز، ضرورت آن وجود دارد.ها فعالیت -
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 ی دومی جلسهالصهخ

 

شدن و پیچیده عمومی پرداخته و گفتم که به ضرورت و نیاز اجتماع به روایی دوم در ابتدای جلسه

-است. توجه ویژه به روابطعمومی فزونی یافتهروابطپیشرفت نظام اجتماعی ضرورت و نیاز اجتماع به 

شده و سنجیده در جهت ایجاد ریزیمند، برنامهتواند به صورت نظامها به عنوان نهادی که میعمومی

 و گسترش تفاهم و تعامل مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.حفظ 

گری، رصد و شناخت محیط و ورود و خروج ها یعنی نقش حسدر ادامه  سه نقش مهم روابط عمومی

 ها پرداخته شد. اطالعات را برشمردم. در پایان هم به وظایف مختلف روابط عمومی

 

 ی دوماهداف آموزشی جلسه

 ی متن فوق دانشجو باید بتواند:پس از مطالعه

 عمومی را تشریح کندضرورت و نیاز اجتماع به روابط -8
 های روابط عمومی را برشمرد.وظایف و نقش -9

 

 موفق باشید.
 

 

 


