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فصل اول
روابط عمومي چيست؟

2

روابطعموميدرمديريتشهري

اهداف 
هدفازمطالعهاينفصل،آشناييبامطالبزيرميباشد:

 .1تعريفروابطعمومي
اهميتروابطعموميبرايسازمانها

.2
 .3تفكيکتعاريفموردنيازروابطعموميدربخشمديريتشهريازتعاريفكلييروابيط
عمومي
 .2وظايفكليروابطعمومي
مهمترينوظايفدرونسازمانيووظايفدرونسازمانيروابطعمومي
 .1
 .1نقشروابطعموميدرمديريتشهري
 .2تفاوتارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازماني
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3
آشنا
يي
با
سي
.1-1تعاريفروابطعمومي 
ستم
ها
ي
اززاويهارتباطباسازمانبررسييشيود،
روابطعموميتعاريفمتعدديراپذيرفتهاست.اگر
...

تعاريفيمتفاوتازهمديدهميشوند:

-1چشمسازمان(چشمبينا)؛
-2گوشسازمان(گوششنوا)؛
-3زبانسازمان(زبانگويا)؛
-2آيينهتمامنمايسازمان؛
-1وكيلمدافعسازمان؛
-1تصويرسازسازمان؛
و...
درتعريفروابطعموميدركتاب"چگونهروابيطعميوميكنييم"آميدهاسيت(بيرزين،
:)1311
 مجموعهارتباطانسانيوفعاليتهاياداريدرراستايجلوهصيحي كارهيايييکفيردخاصيايکموسسهراازطريقوسايلارتباطجمعي،دراصطالحنزديکبهنيمقرناخير،

موميميگويند.

روابطع
 فنايجادحسنروابطوتفاهممتقابلبينافرادجامعهباهيئتمديرهموسسههنرياستبرايپذيراشدناينامربهمردمكهآنچهانجامدادهايم

 هنريافتنايجادحسننيتمتقابل كارصحي برنامهاست،توامباپيگيريبهمنظورشناساندنموسسهاستهرچهشفافتر،بهتر.

 -آيينهيکموسسه

2

روابطعموميدرمديريتشهري

راههياي
 فنياستبرايكوششدرراهيابيبرايپذيراساختنهدفوكارهابهمردمبيا گوناگونبرپايهواساسشناختجامعهوافكارعموميباآگاهيكاملازهدفموسسه.
روابطعموميرابهطورخالصهاينگونهتعريفمييكنيد:ييک

دايرهالمعارفآمريكايي،
زمينهفعاليتاستمربوطبيهروابيطسيازمانهيايصينعتي،شيركتهيا،مشياغل،دوليت،
اتحاديههاوياسايرسازمانهاكههريکبامردميچونكارمندان،مشتريان،سيرمايهداران،
تهيهكنندگانكاال،اعضاياحزابسياسيوياعامهمردمروبيهروهسيتند.كارهيايروابيط

عموميشاملبرتقويمافكارعميومي،ارزييابيوتفسييرآنبرحسيبمنيافعييکسيازمان،
شناساندنسازمانبهمردممربوطبهخودوهمچنينمعرفيآنمردمبهسازمانمييباشيد.
بهاينطريقروابطعموميدووظيفهداخليوخارجيدارد(برزين.)1311،
همچنيندايرهالمعارف"وبستر"مينويسد:حسنرابطهوايجادحسيننييتبيينييک
شخصيايکسازمانبااشخاصوگروهايديگرياباجامعهازطريقتوزيعمطلبوخبرو
توسعهرابطهآنبامطالعهوسنجشعكسالعملهاست(برزين.)1311،

،ضرورتاستنهلوكس،درخودمديريتاسيت


روابطعموميدرمتناستنهدرحاشيه
نهدربيرونآن.پسحقداريمبگوييمهرمديريتيسيزاوارروابيطعميومياسيتكيهدارد
(نطقي.)1321،
روابطعموميكوششمدبرانهاياستبرايترغيبوتشويقمردميانفوذدرافكارآنيان
بهوسيلهبهكاربردنوسايلارتباطيبرايآنكهمردمنظرخيوبنسيبتبيهييکمؤسسيه
داشتهباشندوآنرامحترمبشمارند،حمايتوپشتيبانيكنندودرفيرازونشييبهيايدر
كناراوباقيبمانند(اميني.)1314،
دكتريحييكماليپورميگويد:روابطعمومينوعيمديريتاستكههيدفآنايجياد
رابطهدوجانبهوسازندهدربيناعضايدرونيوبرونييکسازماناست)1321(.
ترينمشاورمديرانسازمانهاست"(فرهنگي.)1321،


روابطعموميبزرگ
"
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1
آشنا
يي
دكترمهديمحسنيانراد:روابطعموميعبارتاستازفعاليتهايارتباطيوتدابيري
با
سي
ستم
هاوموسساتبرايايجادوخلقنگرشمطلوبومقابلهبانگرشهايمختلفدر
كهسازمان
ها
ي
،تنهابخشيازفعاليتهايروابط

پيرامونكارخويشدنبالميكنند.برايناساس،تبليغات
...

عموميبهشمارميرود(.)1323

پروفسورحميدموالنا(استادعلومارتباطاتدانشگاهامريكنواشينگتنآمريكيا):روابيط
عمومييکنوعتبليغاتاست.تبليغاتبهصورتخيليبزرگترنهبهصورتآگهيي،آگهيي

ميباشد(.)1321
يکرشتهفرعيازتبليغات 
خالصهترينوموجزترينتعريف،عبارتازآناستكهروابيطعميومييعنيي"نفيوذدر
افكارعمومي"(خجستهنيا.)1321،
فلسييفهاياجتميياعيمييديريتياسييتكييهمييديران

برتراكانفليييد:روابييطعمييومي،
مسئوليتشناس،اينفلسفهراباكمالصراحتدرمقرراتوخطمشيخودبيانمييكننيد

وكليهاقداماتخودرابافلسفهاجتماعيمنطبقميسيازند،آنگياهكلييهاقيداماتواعميال

موسسهراكهناشيازفلسفهاجتماعيمديريتبيودهبيهاطيالعميردمميوردارتبياطخيود
ميرسانندتاحسننيتوتفاهممردمراجلبنمايند(سيدمحسني.)1321،

ورهبرحرفهايروابطعموميازتجزيهوتحلييل222

دكترركسالهارلواستادقديمي
تعريفازروابطعموميازآغازقرنبيستمتاكنون،تعرييفكياربرديوعمليياتيخيودرااز
روابطعموميدرقالبيکوظيفهمديريتيمطرحساختهوعنوانكردهاست:روابطعمومي
راههياوخطيوطمتقابيلارتبياط،
وظيفهمديريتيوروشناستكهبرايايجادونگهيداري 
،كمکميكنيد.

درك،پذيرشوهمكاريبينيکسازمانومردميكهباآنسروكاردارند
هاوموضوعاتيميباشيدكيهميديريترا


اينمسئلهمستلزمداشتنمديريتمسائلبابحث
براياطالعداشتنوپاسخگوييبهافكارعموميآميادهمييسيازد.درواقيعمسيئوليتهياي

مديريترابرايخدمتبهمنافععمومي،تعرييفوتككييدكيردهوييابيهميديريتكميک

1

روابطعموميدرمديريتشهري

ميكندكهبامسائلومشكالتپهلوبهپهلوباشدوتغييرسياستهارابهصيورتميؤثربيه
كارگيردوبهعنوانيکسيستمهشداردهندهاوليهبرايكمکبيهپييشبينييرونيدآتيي
سازمانخدمتنموده وتحقيقاتوارتباطسالمواخالقيرابهعنوانابزاراصليبهكاربيرد
(سيدمحسني.)1321،
تعاريفزيرنيزدريكيازمقاالتميرسعيدقاضياراييهشيدهاسيت(ميرسيعيدقاضيي،
:)1321
 روابطعمومي،عبارتاستازسلسلهاقداماتبهمنظيورايجيادارتبياطوحسينرابطيه،،مشتريهاوعموم.


آشناييبهمنظورجلبهمكاريمراجعهكنندگان
تفاهمو
 روابطعموميعبارتاستازواسطوميانسازمانومردم.كهجامعهراازكموكيففعاليتهايسازمانونتياي حاصيلازآنمطليع

 رابطياستميسازدوافكارعموميرادرراهكمکوپشتيابيمعنيوينسيبتبيهاجيرايبرناميههياي
مربوطبسي ميكند.
 روابطعمومي،عبارتاستازتالشهاييبهمنظورايجادرابطهمفيدبينيکمؤسسيهومشتريهايآندرراستايافزايشدرآمدشيركتونييزراضيينگيهداشيتنمشيتريهياو
افزايشعالقمنديكاركنانموسسه.
 روابطعمومياداره،قسمتياواحديازسازماناستكهبيهمنظيورانعكياس،انتشياروشناساندنفلسفهوجوديهدفوفعاليتهايمؤسسهياسازمانازطرييقرابطيهمنطقييو

راستينبامردمفعاليتميكندونيزمنعكسكنندهنظراتوافكيارميردمدربيارهدسيتگاه

خودبهمديرانسازماناست.
 نويسندهكتاب"ماهيتروابطعمومي"دربخشاولاينكتابكهبهبيانتعريفروابطچنينمي نويسيد:بييانتعريفييبيرايروابيطعميوميكياربسييار

عمومياختصاصدارد،
دشوارياست.كسانيكهنسبتبهاينحرفهجديدعالقمندويابهنحويدربارهآنصاحب
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2
آشنا
يي
اشتراكحرفهاينزدييکبيه

آگاهيهستند،تعاريفخاصيبرايخوددارند.روابطعمومي ،با
سي
صدهزارنفرانساناستكهوجهمشتركشانشغلوحرفهآنانميستم
باشدووجهاختالفشيان
ها
درايناستكهتعدادزياديدرميانآنانپيدانميشوندكهكامالي
ًدربارهماهيتحرفهخود
...

همعقيدهباشند.

ركسهارلو( )Rex Harlowكهازپيشقدمانروابيطعميوميدرجهياناسيتوتيكليف

گوناگوندراينرشتهدارد،اينتعريفراپيشنهادميكند":روابطعمومي،عبارتاسيتاز
دانشيكهبهوسيلهآن،سازمانهاآگاهانهميكوشندبهمسئوليتاجتمياعيخيويشعميل
نماينييدتابتوانندتفاهموپشتيبانيكسانيراكهبرايموسسيهاهمييتدارنيد،بيهدسيت
آورند.
 "دركتاب"ماهيتروابطعمومي"،يكيازتعاريفچنيناست:روابطعموميعبارتاستازهنريكهبهكمکآنميتيوانمؤسسيه،سيازمانوفيردراميوردعالقيهواحتيرام

،مشتريهاومردميكهباآنسروكاردارند،قرارداد.


كارمندان
 روابطعموميعبارتاستاز:داشتنرابطهخوبباديگران. روابطعموميعبارتاستاز:تالشهايييکمؤسسيهبيرايكسيبهمكياريميردموگروههايديگريكهبرايآنموسسهاهميتدارند.

 روابطعموميعبارتاستاز:اقدامبهكارهاييبرايافزايشوتقويترابطهمردم. روابطعموميعبارتاستاز:انجامكارخوبومفيدوبيانوتبليغايناقدامات. روابطعموميعبارتاستاز:چشموگوشسازمان. كتاب"روابطعمومي"نوشتهآقاي"ديباج"نخستينكتابياستكيهدرسيال،1321توسطشركتملينفتايرانمنتشرشد.نويسندهاينكتابدرصفحهسومايينتعرييفرا
پيشنهادكردهاست":روابطعمومي،عبارتاستازايجيادحسينتفياهموقبيولعاميهبيا
استفادهازقواعدواصولعلوماجتماعي".
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همچنيندركتاب"روابطعميومي "،ترجميهوتيكليفآقيايدكتير"رضياامينيي"،در
صفحه12تعريفزيرنقلشدهاست:
 " روابطعموميكوششيطرحشدهبراينفوذدرافكارعموميازطريقكاروعملقابيلقبولوارتباطدوجانبهاست".
دركتاب"مديريتروابطعمومي"،تاليفآقايدكتر"حميدنطقي"،تعاريفگونياگوني
نقلشدهاست،ازجمله:روابطعمومي ،آندسيتهازاعميالميديريتاسيتكيهميديربيه
دستياريآنبرخوردورفتارعامهراميسنجدودرنتيجهخطمشيهاوطرزعملهايفرد
يامؤسسهرابهصورتيكهمتضمنمنافععامهوفرديامؤسسهمزبورباشد،تعيينوبرناميه
عمليوفعاليت(ارتباطي)خودرا ،بهمنظيورحصيولحسينتفياهموقبيولجامعيهطيرح
ميكند.

درفرهنگ"علوماقتصادي"،زيرواژهروابطعموميچنينمييخيوانيم":روابيطمييان
افرادياواحداقتصاديبايکسازمانديگروبامردم".
درگزارشتحقيقيپيرامونروابطعموميدرايران،دربخشتعريفروابيطعميومي،در
نامهارساليبهروسايروابطعموميبخشخصوصيودولتي،پرسشيبهايينشيكل


پرسش
،تعريفروابطعموميچيست؟بررسيوطبقهبنيديپاسيخهيانشياندادكيه24

آمدهبود
درصدپاسخدهندگانچنينتعريفيراپيشنهادكردهبودند:

"روابطعمومي،عبارتاستاز:سلسلهاقداماتيدرراستايايجادارتباطوحسينرابطيه
،جلبمشتريهاوعموم".


كنندگان

،بهمنظورجلبهمكاريمراجعه

وتفاهموآشنايي
روابطعموميعبارتستازتالشهاواقيداماتيآگاهانيه،

انجمنروابطعموميانگليس":
برنامهريزيشدهوسنجيدهبهمنظوراستقراروكسبتفياهممتقابيلبيينييکسيازمانو
گروههايموردنظرآنسازمان".ايينتعرييفازسيوياكايرانجمينهيايروابيطعميومي

كشورهايمشتركالمنافعپذيرفتهشدهاست.


روابطعموميچيست؟
1
آشنا
يي
عبيارتاسيتازتيالشهيايمسيتمرو
انجمنروابطعموميدانمارك:روابيطعميومي،
با
سي
ستم
هيايبخيشخصوصييودولتييبيه
منطبقباروشهايعلميوعمليكهمديريتسازمان

ها
ي
منديوتحصيلپشتيبانيگروههاييكهسيازمان

منظورايجادتفاهموپيدايشحسنعالقه
...

باآنسروكاردارندويافكرميكننددرآيندهسروكارخواهندداشت،بيهعميلمييآورد
(متولي.)1322،
عبارتاستازتالشهايآگاهانيهوقيانوني،

انجمنروابطعموميآلمان:روابطعمومي،
بهمنظورتفاهمواستقراراعتمادوشناختمتقابلباعميومكيهبراسياستحقييقعلمييو
عمليصحي ومستمرمسيراست(متولي.)1322،
،1114

تعريفانجمنجهانيروابطعمومي:انجمنجهانيروابيطعميوميدرمياهميي
تعريفزيررابرايروابطعموميتدوينوتصويبكرد.همينتعريفدرنشستسال1132
مكزيكو،موردتاييدقرارگرفت:

روابطعموميبخشيازوظايفميديريتسيازماناسيت.عمليياسيتممتيد،ميداومو
هاميكوشندتاتفاهموپشيتيبانيكسيانيرا

حريزيشدهكهازطريقآنافرادوسازمان
طر 
كهباآنهاسروكاردارند،بهدستآورند(متولي.)1322،
اسكاتامكاتليپصاحبنظرروابيطعميوميدرجهيان":روابيطعميومي،ادارهكيردن

وظايف،شناساييوايجاد،حفظونگهداريروابطعموميمطلوبوبرجستهبينسيازمانو
جامعهاست،جامعهايكهتوفيقوناكياميييکسيازمانبيهآنوابسيتهاسيت"(سيفيدي،
.)1321
بسترمينويسد:عملايجادزمينهدركعامهازفرد،موسسهيانهادوترغييب

فرهنگو
آنانبرايداشتنحسننيتنسبتبهآن،همچنيندركوحسننيتعامهنسبتبهفيرد،
موسسهويانهاد.
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پروفسوربايرونكوليستان:روابطعمومي،كوششمديرانبرايترغيبمردميانفيوذدر
افكارآنانازطريقكاربردوسايلارتباطياستتاآنكيهميردمنظيرخيوبنسيبتبيهييک
موسسهداشتهباشندوآنرامحترمشمردهوحمايتوپشتيبانيكنندودرفرازونشيبها
دركنارآنباقيبمانند.
جامعهانجمنروابطعمومي:روابطعميوميبيهجامعيهپيچييدهوجميعگيرايكميک
كندكهبهتصميماتووظيفهاشدرمشاركتدردركمقابلبينگروههاومؤسسههابه

مي
صورتموثرتردستيابدودرراستايهماهنگكردنعمومباسياستهيايمردمييكميک

نمايد(سفيدي.)1322،
كنگرهجهانيروابطعموميدرسال1123درمكزيكو:روابطعموميكاربردي،عبيارت
،پيشبينييآثيارآنهيا،مشيورتبيا

استازهنرودانشاجتماعيتجزيهوتحليلگرايشها
رؤسايمؤسساتوتهيهواجرايبرنامههايعمليكههمدرراستايمنيافعموسسيهوهيم
همگانباشد(سفيدي.)1322،
انجمنروابطعموميامريكا:روابطعمومي،كوششيبرايتاثيرگذاريوايجادتغيييردر
افكارعموميازطريقنظارت،تحقيقوارزيابياطالعاتوفرآيندهاست(.سفيدي)1322،

ادواردبرنيز،يكيازبنيانگذارانرشتهروابطعمومي":روابيطعميومي،عبيارتاسيتاز
دادناطالعاتبهمردموانجامتالشهايترغيبيبهمنظورتغييرگرايشهاورفتارميردمو
كوششبرايهمبستهساختننگرشهاواقداماتيکمؤسسهبامخاطبيانخيودومتقيابالً

نگرشهاواقداماتمخاطبانبامؤسسه(سفيدي.)1322،

يكيازصاحبنظران11،تعريفبرايروابطعموميذكركردهكهتقريبياًتميامآنهيابيا

نمايند،همچنين(ميتزبيرگ)


همديگرمتفاوتاستوهركداميکبعدجديديراتبيينمي
تريننقشمديرانرانقشاطالعاتيوارتباطيميداندودريکكيالمارتباطياترابيه


مهم
منزلهخونيكهدررگهايسيازمانجريياندارد،تعرييفمييكنيدوتعبييرمينازروابيط


روابطعموميچيست؟
11
آشنا
يي
عموميايناستكهروابطعموميرگمشتركبينجامعهوسازمانمييباشيد(سيفيدي،
با
سي
ستم
.)1322
ها
ي

...

ب:نتيجهگيري

بهطوركليبابررسياجماليتعاريفمطرحشده،ميتوانآنهارادرشيشگيروهزييرقيرار
داد:
،علماست،فناست.


الف:روابطعموميهنراست
ب:روابطعموميآيينهتمامنمايسازمانوجايگاهدريافتوانتقالاطالعاتاست.
ج:روابطعموميوظيفهتبليغ،ترغيب،تشويقونفوذدرافكارعموميرابرعهدهدارد.
د:روابطعموميپلارتباطيمردموسازمانوجايگاهدريافتوانتقالاطالعاتاست.
هي:ايجادحسنتفاهموحسنرابطهمتقابل،وظيفهاصليروابطعمومياست.
و:روابطعمومياعمالمديريت،فلسفهمديريت،فلسفهاجتماعيمديريت،مشاورمديريتو
كاركردارتباطيمديريتاست.

 .2-1وظايفروابطعموميدرمديريتشهري 
حدودنيمقرنازپيدايشروابطعمومينيويندرآغيازدهيه34شمسييدرقيرنبيسيتم
طاليهداروپيشكسوتايينرشيتهدراييرانشيد.اميا
ميگذرد،زمانيكهشركتنفتايران 

نتوانستهاندتاكنونرويكردهيايمشخصييرابيرايفعالييتهياي

عموميها

متكسفانهروابط
يافتهانيد.بيراي
فعاليتهارا 

برنامهريزيشدهخودبيابندوتنها،ترسيميابتدايياز
روزمرهو 
ميانيدازيمكيهدرحيالحاضيردرروابيط
فعاليتهايي 

آشناييبيشترخوانندگان،نگاهيبه
ميشود.
عموميهاانجام 
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وظيفهايكهبهعهدهدارد،اهدافيرادنبالمييكنيدو

هرفرديياهرگروهي،دركارو
گروههاآنطوركهبايدوشايدنمييتواننيدسيالمبيهمقصيد
بدوناهدافيمشخص،افرادو 
برسند.
روانشناسياجتمياعي
روابطعمومييکگروهفعالدرارتباطاتعموميومتخصصدر 
است.امااينكهاينگروهچهاهدافيرادنبالمينمايدوچهوظايفيدارد،معمّايياستكيه
ميكند.قبلازهرچيزالزماستبدانيم،روابيطعميومييعنيي
هركسبهطريقيآنراحل 
چه؟آيا"روابطعموميآينهتمامنماييکمؤسسهاست.يااينكهروابطعميوميكوشيش
مدبرانهاياستبرايترغيبوتشويقمردميانفوذدرافكيارآنهيابيهوسييلهبيهكياربيردن

آنرا
وسايلارتباطي،برايآنكهمردمنظرخيوبنسيبتبيهييکموسسيهداشيتهباشيندو 
نشيبهيادركنياراوبياقيبماننيد

نياشكنندودرفرازو
محترمبشمارند،حمايتوپشتيبا 
(اميني.)1314،
اگرروابطعموميراآيينهتمامنماييکمؤسسهبدانيم،آياحقوقمؤسسهرادرمقابيل
همانگونهكهروابطعموميآيينه
نگرفتهايم.مابايددرنظربگيريم 

عموم(مخاطبان)ناديده
تمامنمايمؤسسهاست،بايدآيينهتمامنمايمخاطبانمؤسسهنيزباشد.
مدبرانهايبرايترغيبوتشويقمردمونفوذدرافكيار

ولياگرروابطعموميراكوشش
آنانبهوسيلهبهكاربردنوسايلارتباطيبراي...بيدانيم،آيياحقيوقمخاطبيانمؤسسيهرا
نگرفتهايموآيافقطروابطعموميشناختافكارميردموترغييبوتشيويقآنهيابيه

ناديده
پشتيبانيازموسسهاست؟
نميگذاردوتعرييفدوّم،بيراي
تعريفاوّل،جاييبرايشناختنمخاطبانمؤسسهباقي 
شناختمؤسسهجاييندارد.

روابطعموميچيست؟
13
آشنا
يي
تعاريفرامطرحكرديمتابدانيماهدافكلييدرتعياريفينهفتيباهاسيتكيهبيرايييک
سي
ديدهاندوبههمين
ستمرا 
ميشود.تعاريفموجود،اكاراًيکطرفهموضوع
موضوعمطرحشدهو 
ها
نسبتاهدافووظايفييکطرفه،مطابقباتعريفبرايروابط ي
كردهاند.
عموميمشخص 
...

همجهت
ميآيدكهآياهدفروابطعموميدرجهتاهدافسازماناستيا 
سؤاليپيش 
بااهدافمخاطبان،يااينكهدرصدداستبيناهداف،نقاطمشتركراتقويتنمايد؟
مهمترينهدفروابطعموميبايداينباشدكه«:افكارعموميرابرايمقاماتدولتي،
آيا 
فعاليتهايخيودرابيه

تجزيهوتحليلكند،پشتيبانيمردمرابهسازمانخودجلبنمايد،
نحومؤثربهاطالعمردمبرساندو.»....
وظايفسهگانهايبهشرحزيربرشمرد:

شايدبتوانبرايروابطعمومي،
 )1اطالعازافكارعمومي
 )2اطالعازافكارمؤسسه(مديرانمؤسسه)
 )3ارتباطبينافكارعموميوافكارمؤسسه.
لذاروابطعمومي،ارتباطيدوجانبهبينافكارعموميومديراناست.
همچنينبرايشناختنوظايفروابطعموميبايدبيناعماليچونتبليغياتبازرگياني،
اشتهارطلبي،تبليغوحيطهكارروابطعموميتفاوتقايلشد.روابطعميوميصياحبنظير
درتبليغاتاست،وليواحدتبليغاتينيست.روابطعمومي،خيدماتديگيرانرابيهخيدمت
ميگيرد،وليواحدخدماتينيست.

ازمهمترينوظايفروابطعموميايناسيتكيهباييدسيعينماييدهمگيان(ميديرانو

مخاطبان)راباحقايقهمراهكندنهباخود.
اينكهروابطعموميدرچهشرايطوباچهتعيدادمخاطبيانوميديران،ارتبياطخواهيد
داشت،درجزيياتروابطش،تغييراتيبهوجودخواهدآمد.ولييدرهيرحيالهيمسيازمان،
مخاطبروابطعمومياستوهمهمگان.
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روابطعموميوظايفخودرادراطالعافكارعموميوافكارمديرانوارتباطبيناييندو
فكر،بايدمشخصومعينوبهآنانابالغنمايد.
بسياريازنويسندگان،وظايفرابهداخليوخارجيتقسيمميكنندووظايفداخليرا

شناساييمؤسسهوارائهخدمتبهمديرانووظايفخارجيراشناساييمخاطبانوجليب
ميدانند.
پشتيبانيوبرقراريارتباطباآنان 
اگربهمحتوايپاراگرافباالدقتكنيم،خواهيمديدنزديكيروابطعموميبهمؤسسيه،
واض وروشناعالمشدهاست.زيرامسايلمربوطبهمؤسسه،مسايلداخليروابطعميومي
ذكرگرديدهاست.امّاماميتوانيموظايفروابيطعميوميرابيهداخلييوخيارجيتقسييم
كنيم،بااينتفكيکكهوظيايفداخلييروابيطعميوميرامسيايلداخلييروابيطعميومي
بگيريم،نهمسايلداخليمؤسسهووظايفخارجيرامسايلمربوطبهمؤسسهومخاطبيان
مؤسسهبدانيم.
وظايفداخلي،عبارتاستازشناساييوسايل،امكاناتنيرويانسانيوچگونگيارتبياط
برقراركردنبينافكارعموميوافكارمديران(مؤسسه)ووظيايفخيارجيروابيطعميومي،
همانشناساييافكارعموميوافكارمديران(موسسه)است.
الف:وظايفداخلي(شناختروابطعمومي)
ب:وظايفخارجي(شناختسازمان+شناختمخاطبان)
محمّدبصيريانراددركتاب"روابطعموميتوانمند،بازويمديريت"مهيمتيرينوظيايفو
هايروابطعموميرابهشرحزيربرميشمارد(:)1331


فعاليت


روابطعموميچيست؟
11
آشنا
يي
.1-2-1وظايفوفعاليتهايدرونسازماني
با
سي
ستم
.1هدايتوتوسعةبهداشتروانيدرمحيطكار(امنيتفكري) ها
ي
نانوايجادهمكياريوارتبياطمتقابيلدرمييان
.2شناساييكاركنانوتعيينشخصيتآ
...

آنان
.3بهوجودآوردناحساسمسئوليتدرميانكاركنان
دلهيايكاركنيانو
.2رسيدگيبهشكايات،نيازها،درخواسيتهيا،پيشينهادهاوحتييدرد 
مديران
ها،خطمشيها،طيرحهيايدردسيت

.آگاهنمودنكاركنانازچگونگيسياستها،برنامه

1
نگريهاومسائليازاينقبيل
بينيشده،تغييراتاحتماليدرتصميمات،آينده 


اجراوپيش
.1كنترلونظارتبراموررفاهي،آموزشيتكميني،ورزشي،هنريكاركنان
.2چاپونشربولتن،بروشورونشريهداخليوارائهگزارشعملكردسازمانبرايكاركنان
..3شركتدرجلساتمهمدستگاهوارتباطمستقيمبامسئوليندستگاه
هاوبرنامههايواحدهايمختلف


ها،طرح

.دريافتگزارشفعاليت
1
.14ايجاددبيرخانهشورايمعاونيندستگاهوحضوردرجلساتمهم
احيدرزمينههايتبليغاتيونظارتبرامورانتشاراتيدستگاه

.11انجامامورخطاطيوطر
.تهيةعكس،اساليد،فيلمازفعاليتهايدستگاهوايجادآرشيوسمعيوبصري

12
.حضوردرسفرهايداخليوخارجيوشركتدرگردهماييها

13
.تنظيمشعائروبرگزاريمراسممذهبيومناسبتهاونمازجماعتوجلساتسيخنراني

12
مذهبي


11

روابطعموميدرمديريتشهري

.2-2-1وظايفوفعاليتهايبرونسازماني 
.1سنجشافكارعموميجامعهنسبتبهسازمان
.2آشنانمودنمردمجامعهباسازمانوفعالييتهيايمختليفآن،بيااسيتفادهازهيرروش
مناسبوممكن
.ارشادوراهنماييمردمباتوجهبهارزشهايحاكمبرجامعيهنسيبتبيهاميورومسيائل

3
سازمان
.2ايجادزمينةمناسببرايهمكاريدرمردمواستفادهازهمكاريآنان
.1ارتباطمستمرومنسجمباوسايلارتباطجمعيدرراستايمعرفيسازمانازطريقآنهيا
بهجامعهودرنتيجهنفوذدرافكارعمومي،مانندمطالعيهوبررسييمطاليبدرجشيدهوييا
پخششدهتوسطآنانوارائهپاسخالزم
ويژهبرپايينمايشگاهها،برنامههايبازديدمردم

.1تشكيلسمينارها،مجالسسخنرانيوبه
ازسازمان
.2چاپونشربولتن،بروشور،پوسترونشرياتمختلفو....
هاجهتهمفكريومشاورهوتبادلنظر


.ارتباطباديگرروابطعمومي
3
.1اختصاصيکياچندشمارهتلفنبرايارتباطمخاطبانباروابطعمومي
.14جمعآوريهرگونهاخبارواطّالعاتبيرونيموردنيازدستگاه
.11برقراريارتباطمستمربادبيرخانهشورايهماهنگيتبليغاتدولت
.پيگيريانجامبهموقعوعدههايمديردستگاهبهمنظورانعكاسنتاي حاصله

12
مههاجهتروشنشدناذهانعمومي
.سخنگوييدستگاهوتحليلوتوجيهبرنا 

13
.بررسيديدگاه هاوسنجشافكيارعميوميدرچيارچوبوظيايفمحوليهوارائيهنتياي 

12
حاصله

روابطعموميچيست؟
12
آشنا
يي
.نصبصندوقپيشنهاداتوانتقادات،اعالمصندوقپستيوپيامگيروپستصوتي
با
11
سي
ستم
كيومرثفالحيارتباطاتدرروابطعموميرابيهدوبخيشارتباطياتدرونسيازمانيو
ها
ارتباطاتبرونسازمانيبهشرحزيرتقسيمكردهاست( .)1321ي
...
نمودارشماره:1-1بخشاول:ارتباطاتدرونسازماني
سياستهاي

تشويقي

پيمانك
اران

بازديدها
انتشاراتو

خماطبان:مهكارانو
خانوادههايآن


تبليغات

امكانات
تفرحيي

امورديگر
گردشهايعلمي،سياحيت،

زيارتيوتفرحيي
فيلمخانهونوارخانه


مناسبته

ا

برگزاري
مراسم


گردمهايي
ها

سازمان

جلسات
تبليغ
اطالعرسا

ني

براساستقومي
مناسبتها

جلساتفوق
العاده
جلساتعلمي-
فرهنگي

ات

مالقاتعمومي

انتشا

ادواري

رات

رسانه
ها
اموراداري-
مايل

مهاهنگي

ستادهاو
كميتهها

دفرتمديريت

مهديلومهراهيدرقولو
دفرتومهكارانآن

عمل

برگزاريجلسات

جلساتآموزش
جلساتختصصي
جلسهعمومي

روابطعموميدرمديريتشهري

13
رسانهها





مردم

نشرياتوفيلم
مواردديگر

دولت

نشريه



فعاليتهايشركت

شناسايي

نمايه

بولتن
وآگاهيدادندرموردوضعيت



منابر



تلفن

 



رسانهها

پاسخگوييبهمطبوعاتو
اجيادامكاناتارتباطكتيب



اعالممشارهصندوقپسيتويژهروابطعمومي




غريحضوري
ارتباطات
مردمي




قراردادنصندوقپيشنهادوانتقاد

مراجعات
حضوري

پاسخگوييبهمراجعان
ودراختيارقرار
دادناطالعاتيمورد
نياز

مالقاتعمومي

هفتگيياماهيانه

نمودارشماره:2-1برونسازماني


بييهطييوركليبررسيييكاركردهيياووظييايفروابييطعمييوميازديييدگاهمتخصصييانو
نشانميدهيد

دستاندركارانروابطعموميوهمچنينبررسيرويكردهايمديريتشهري،

كهروابطعموميدرمديريتشهريچهاروظيفهاساسيزيررابرعهدهدارد:
الف:تحقيقات:نظرسنجيازكاركنيانومشيترياندرارتبياطبيااقيداماتوفعالييتهياي
سازمان.
امهايسازمانبهصورتبروشورونشيرو
ب:انتشارات:تدوينوانتشاراطالعاتواخباروپي 
...
هاوجشنوارههاو...


ج:تبليغات:برگزاريمراسم،جلساتعمومي،جشن
د:ارتباطات:درواقعوظايفسهگانهقبلي(تحقيقات،انتشاراتوتبليغيات)،وظيفيهاصيلي
راپشتيبانيميكند.

روابطعمومي،يعنيارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازماني

روابطعموميچيست؟
11
آشنا
يي
منظورازوظيفهارتباطيروابطعمومي،سازماندهيوهدايتارتباطياتسيازمانيدردو
با
سي
ستم
بعدارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازمانياست.
ها
ي
ارتباطاتدرونسازمانيدرسهحوزهكليشكلميگيرد:

...

 -1ارتباطمديرانبامديران(جلسات)
 -2ارتباطمديرانباكاركنان(مراسم)
ارتباطكاركنانباكاركنان(جشنهاواردوها)

-3
ارتباطاتبرونسازماني(مردمي)دراشكال:
ها،راديووتلويزيون،سايتهاو)...


ها،خبرگزاري

اي(روزنامه

ارتباطاترسانه
-1
ارتباطاتبينسازماني(دولت،توزيعكنندگانخدماتو)...

-2
باطبامشتريان)بايستيسازماندهيميشود.

-3ارتباطاتمردمي(ارت

 .3-1نقشروابطعموميدرمديريتشهري 
امروزهبهدليلگسترشفرهنگشهرنشينيوافيزايشجمعييتسياكندرشيهرها،تيامين
مايحتاجزندگيجامعهشهريازجملهمهمترينمسايلياستكهموردتوجهسيازمانهياي

شهرداريقرارميگيرد.

هاينسازمانها،

مرتبطباامورشهريودرراسهم
دراينمياننقششهرداريبهعنوانمتوليمديريتشهرييكيازاصليتيرينعواميل

بهگونهايكيهتعليلدرانجياماميورشيهري

تاثيرگذاردرجامعه،بسيارتعيينكنندهبوده،
تهديديجديبرايسالمتروانيوجسمي،امنيتاجتماعيوسايرابعادزندگياجتمياعي
محسوبميشود.

شهرداريهاراازييکسيازمان

توسعهروزافزونشهرهاومسايلومشكالتناشيازآن،
صرفاًخدماتي،تبديلبهسازمانيگستردهباابعاداجتماعي،فرهنگيي،اقتصياديوسياسيي
نمودهاستوروزبهروزبهنقشاجتماعيايننهادمردميرونقبيشترمييدهيد.سيازماني

24

روابطعموميدرمديريتشهري

عدمارتباطاينرگهايحيياتي

شرياناصليورگهايحياتيآنهستندو

كهشهروندان،
وشهرداريهاناگزيربهبرقراريارتباطمنطقيوتنگاتنيگبيا

وسازمان،مشكلآفريناست
مردمهستند.
بدونهمكاريومشاركتشهروندان،ادارهمطلوبيکشيهرتقريبياغييرممكنخواهيد
بود.اگرمردمعوارضوحقوحقوقشهرداريراپرداختنكننيد،اگيرنسيبتبيهحفيظو
نگهداريفضايسبزشهريبيتفاوتباشند،اگرقوانينومقيرراتراهنمياييوراننيدگيرا

ناديدهبگيرند،اگردرنظافتشهرباشهرداريهمكيارينكننيدوصيدهااگيرديگيركيهدر
تشهروندان،موانعومشكالتعديدهايدررونداجراياميور

صورتعدمهمكاريومشارك
ووظايفشهرداريايجادكردهوسيستماجرايياينسازمانبيماروفل خواهدشد.
دراينميانبرقراريارتباطصحي وتعاملمنطقيباشهروندان،حيائزاهمييتاسيتو
كنندهبهنظرميرسدكهبه


تعيين
هادرچنينسازمانينقشيبيبديلو


نقشروابطعمومي
هيچعنوانقابلمقايسهباروابطعمومينهادهايدولتيوبخشخصوصينيست،چيراكيه
بودجهواعتبارازطريقدولتتكمينوتوسطاداراتوسازمانهياي

درنهادهايدولتياكارا
دولتيهزينهميشودومعموالنقشمردمورضايتآنهاچندانتيكثيريدراميوراتچنيين

كهدرشهرداريها،رضايتوعدمرضايتشهروندانمستقيما

سازمانهاييندارد.درصورتي

درنحوهادارهشهرهاتكثيرميگذارد.

واض ومبرهناستكيههرگونيهاخيتاللدرارتبياطبيينشيهرداريهياوشيهروندان،
مشكالتجبرانناپذيريرابرمديريتشيهريواردخواهيدنميود.ليذا روابيطعميوميدر
شهرداريها،بايستيباايجادوحفظخطوطدوجانبهارتباطيودركمتقابلبيينميردمو

سازمانپايهواساسهمكاريمتقابلوتعاملسيازندهراپييرييزينماييدوبيااسيتفادهاز
پيوستهازخواستههاونظريياتعميومميردمآگياهو

تكنيکهايارتباطيمعقولومناسب،

پاسخگوينيازآنهاباشد.


روابطعموميچيست؟
21
آشنا
يي
بايسيتيبيهعنيوانوكييلميدافعازييکسيو،سيعيدر
روابطعموميدرشهرداريها،

با
سي
ستم
رسانيوتبليغعملكردمديرانوكاركنانمجموعهنمودهوازسيوييديگير،بيهعنيوان

اطالع
ها
ي
نيازهاونظراتوپيشنهاداتشيهروندانرابيهميديران
مدعيالعمومدرمجموعهشهرداري،

...

انتقييالوپيييگيييرخواسييتههييايآنييانباش يند.خواسييتههيياييكييهبعضييافراتييرازوظييايف
شهرداريهاستوسرمنشكاصليايينخواسيتههيا،تنيوعكيارشيهرداريهاسيت.چيراكيه

شهرداريهامتولياموراتمتعدددرشهرهاميباشندوعالوهبراين،اكارنواقصومشكالت

هاگذاشتهميشود.


ماتينيزبهحسابشهرداري
سايرارگانهايخد

روابطعموميدرمديريتشهرينيزامروزهباتوجهبهنتاي تحققجامعيهاطالعياتيدر
هايشهرداريهيا


هاوبرنامه
عالوهبراينكهبايددراطالعرسانيصحي وسريعطرح

جوامع،
وپديدآوردنزمينهمشاركتشهرونداندربرنامههايشهرداريبهطيورشيبانهروزيفعيال

ميبايستبهعلتافزايشانتظاراتشيهروندانوسيازمانهيايموجيوددرجامعيهاز
باشد ،
شهرداريهاومديرانشهري،بهسمتايجادوتحققروابيطعميوميميردمگيرا،كيهدرآن

هايحرفهايبهشهروندانورسانههااصلعمده


آگاهيازمحتوايافكارعموميوارائهپاسخ
گامبردارندوباانجامنظرسنجيهيايعلمييواصيولي،نيازهياواولوييتهياياصيلي

است،
شهروندانرابيرايميديرانشيهرداري هيامشيخصنماينيدتيافاصيلهميياناييننيازهياو
اولويتهاياجراييمديرانكاهشيابد.

لذاتوجهبههردوبعيدارتباطيات،يعنييارتباطياتدرونسيازمانيوارتباطياتبيرون
سازماني،ضرورتيبرايانجيامبهينيهفعالييتهيايروابيطعميوميدرشيهرداريمحسيوب
همگراييسازمانراميدنظيرقيراردادهودربعيد
ميشود.دربعدارتباطاتدرونسازماني ،

هاومشاركتمردميراموردتوجهقرارميدهد.


همراهيرسانه
ارتباطاتبرونسازماني،

روابطعموميدرمديريتشهري

22



حراست
آموزشوپژوهش




امور
اداري

مشاور
ان






تدارك
ات

روابط
عمومي

خبشفين

واحدهاي
تابعه

روابط
عمومي

كاركن
ان

تعاون
يها
……

شوراها
وكميته
ها



(يحياييايلهاي)

نمودارشماره:3-1ارتباطاتدرونسازمانيدرروابطعمومي



پيمان
كاران



رسانه
ها


سازماهنا
يدوليت

سازماهنا
يخصوصي

مردم




روابط
عمومي

دولت



اجنمنهاي
علمي





جملس

خربگزار
يها


اينرتن
ت

……


نمودارشماره:2-1ارتباطاتبرونسازمانيدرروابطعمومي





روابطعموميچيست؟
23
آشنا
يي
با
خالصه 
سي
ستم
ها
تعياريفبيهشيشگيروهزيير
دراينفصل،پسازبررسياجماليتعاريفروابيطعميومي،
ي
...
تقسيمشدهاست:

،علماست،فناست.


روابطعموميهنراست
الف)
ب)روابطعموميآيينهتمامنمايسازمانوجايگاهدريافتوانتقالاطالعاتاست.
ج)روابطعموميوظيفهتبليغ،ترغيب،تشويقونفوذدرافكارعموميرابرعهدهدارد.
د)روابطعموميپلارتباطيمردموسازمانوجايگاهدريافتوانتقالاطالعاتاست.
ايجادحسنتفاهم،حسنرابطهمتقابلوظيفهاصليروابطعمومياست.

ه)
و)روابطعمومياعمالمديريت،فلسفهمديريت،فلسفهاجتماعيمديريت،مشاورميديريت
وكاركردارتباطيمديريتاست.
سپسباتاكيدبروظايفروابطعموميدرمديريتشيهري،چهياروظيفيهاساسييزيير
برايمديريتروابطعموميطرحشدهاست:
الف -تحقيقات:نظرسينجيازكاركنيانومشيترياندرارتبياطبيااقيداماتوفعالييتهياي
سازمان.
انتشارات:تدوينوانتشاراطالعاتواخباروپيامهايسازمانبصورتبروشيورونشيرو

ب-
...
هاوجشنوارههاو...

ج-تبليغات:برگزاريمراسم،جلساتعمومي ،
جشن
ارتباطات:درواقعوظايفسهگانهقبلي(تحقيقات،انتشياراتوتبليغيات)،وظيفيهاصيلي

د-
روابطعمومييعنيارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازمانيراپشتيبانيميكند.

همچنيننقشروابطعموميدرمديريتشهريتوضي دادهشدهاست.

22

روابطعموميدرمديريتشهري

خودآزمايي 
 .1كداميکازتعاريفروابطعميوميرابيرايروابيطعميوميشيهريمطليوبتشيخيص
ميدهيد.آنرابنويسيدوتشري كنيد؟

مهمترينوظايفدرونسازمانيووظايفبرونسازمانيروابطعموميكدامند؟
 .2
 .3نقشروابطعموميرادرمديريتشهريتوضي دهيد؟
 .2تفاوتارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازمانيدرروابطعموميچيست؟
 .1اينتعريفكه"روابطعموميچشمبينا،گوششنواوزبيانگوييايسيازماناسيت"را
تجزيهوتحليلكنيد؟






2

فصل دوم
تبليغات محيطي
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اهداف 
هدفازمطالعهاينفصل،آشناييبامطالبزيرميباشد:

 .1تعريفتبليغات
اهميتونقشرسانههادرتبليغات

.2
 .3آثارمنفيومابتتبليغاتدرجامعه
هايرسانههايچاپيوصوتيوتصويريدرتبينتبليغ


ويژگي
.2
 .1انواعتبليغات
دستهبنديانواعتبليغاتتجاري

.1
 .2اصولتبليغاتمحيطي
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آشنا
يي
با
سي
.1-2تعاريفتبليغات
ستم
ها
ي
دهندهنقطهبلوغومعرفينقطهبلوغيکپديدهاست.

هايياستكهنشان
واژهتبليغ،ازواژه
...

يعنيوقتيپديدهايبهكمالخودشميرسد،تبلييغبيرايتعرييفوتبييينآنپدييدهدر
وسيلهايبيراي

كارميرو.دتبليغبرايپوشاندننقصپديدهنيستواگرتبليغ،

نقطهبلوغبه
پوشاندننقصيکپديدهگردد،بهاغوامبدلميشيودوديگيرتبلييغنيسيت(.مهياجراني،
)1321
درنخستينهمايشونمايشگاهصنعتتبليغاتايران،تعاريفزيرازتبليغاتارايهشيده
است(همايون:)1321،
تالشبرايارايهآموزهها،ايدهها،داليل،شواهدياادعاهاازطريقرسيانههيايارتبياطي،

-1
برايتقويتهدفييامبارزهباهدفضدآن.
-2هرنوعمعرفيغيرشخصيوتروي ايدهها،كاالهاويياخيدماتدرمقابيلپيولكيهبيه
وسيلهفرديامؤسسهمشخصيانجامميگيرد.

-3عمليکآگهيروزنامهوياآگهيديواريوياتلويزيوني،ايجادارتباطبياميردم،انتقيال
اطالعات،ياايجادبحثياگذاشتنتكثيردرافراداستكهدرنتيجه،فكرخوانندهييابيننيده
رانسبتبهكاالوياخدمتيكهآگهيشده،عيوضنميودهيياآنراتقوييتمييكنيدودر
نتيجهاينتكثير،رفتارآنهانيزتغييرمييابد.

-2كليهخدماتبازرگانيوهنريبرايازديادفروشمحصول.
پيشبينيوتهيهپيامهايسمعيوبصريكهدرازايپرداختبهاينشر،توسطيکييا
 -1
شود.اينپيامها،حاملخبريازخصوصييات


چندعاملتبليغاتيبهاطالعمردمرسانيدهمي
وامتيازاتيکكااليايکخدمتيايکفكرويايکشيوهعموميخواهندبودكيهاطيالع
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ازآنها،موجبازديادفروشكااليااستقبالعموميازخدمتوفكر،ياقبولواجيرايشييوه
عموميموردنظرازطرفمردمخواهدبود.
گيريفردفردانسانهاياگروهيازآنان.


جميعاقداماتمؤثردرعقيده،تصوروتصميم
-1
ايكهانسانهاراازرويميل،واداربهانجامعمليبنمايد.


هرگونهوسيله
-2
-3نمايشيكهبهوسيلهيکشخصيايکمؤسسهمعينانتشاريابيدوهيدفآن،نفيوذدر
عقايدواعمالمردماست.
 -1انتشاراطالعاتيكهمبتنيبيرعقاييدووصيفخيدماتوكاالهياباشيد،بيهطيوريكيه
عكسالعملآنبتواندباقصدآگهيكننده،هماهنگيداشتهباشد.

-14ايجاداعتقاددرمردمبهآنچهكهماخودنيزبداناعتقادداريم.
-11پيامهايديداري-گفتاريكهازطريقوسايلتبليغاتيباپرداخيتوجيه،ميردمرابيه
طريقيعالقمندوموافقيکنوعمحصول،يکخدمت،يکفكر،يکنقطيهنظيرويياييک
خصوصمينمايد.

ماركبه
-12دستيازيدنبهاقداماتي،استفادهازراههاييوبهكاربيردنوسيايلي،بيهقصيدجليب
توجهگروههايانسانيبهحقانيتآيينييااصالتپديدهايودعوتايشانبهگرويدنبيدان
آيينوبهرهگرفتنازشيئيكهدرفعالييتهيايتبليغياتي،كوشيشدر«اثبيات»صيحتو
برتريآنبهعملآمدهاست.
-13پياميكهبهمنطورتروي عقيدهوياكاالييازطرفيکمنبع-كهبيهوسييلههميان
آگهيبهجامعهمعرفيميشودبهكمکوسايلتبليغاتيبيهگيروههيايخاصيييياجامعيه
منتقلشدهوبرايانجامآن،پولپرداختميگردد.

-12يكيازپن عاملاساسيارتباطكهبهوسيلهتاجرانوصاحبانصينايع،بيرايترغييب
نپولبهخاطركاالياخدمت،بهكارميرود.

مردمدرخروجكرد

تبليغاتمحيطي
21
آشنا
يي
اشكالترغيبعمومي،برايايجادتقاضاوبازاربراييکمحصولياييکخيدمت
-11كليه
با
سي
ستم
كهبهوسيلهصاحبكااليامؤسسه،برايخريداراناحتماليبهوسيلهارسالپياممستقيمو
ها
ي
ياازطريقهوسايلتبليغاتي،انجامميشود.

...

-11مجموعهايازفعاليتهايمختلفكهبهاشكالودرجاتمتفاوت،برايعمليسياختن
هاياصاحبانكارخانجات،انجامميگيرد.


هايتجارتيمديرانشركت

هدف
فعاليت خاصيدربازاركههدفآن،آگاهساختنمردمازمحصوالتوخيدماتياسيت

-12
رسد.تبليغدرحاليكهمردمراآگاهوكاالرامشهورميسيازد،آنهيارانييز


كهبهفروشمي
غيبمينمايد.

بهامريتر
 -13تكنيكيكهبرايتكثيرگذاردنبررفتارانسان،ماهرانيهازنمادهياونشيانههيااسيتفاده
مينمايد.

-11پياميكهبهمنظورتروي عقيدهايياكاالييازطرفيکمنبعمعرفيشدهبهاجتماع
ياعدهمعينيوتوسطوسايلتبليغاتيانتقالمييابدومخارجآن،ازطرفصياحبآگهيي،
پرداختميشود.

-24تكنيکهاييكهبهمنظورانتقالپيامازفرستندهيامنبيع،بيهگيرنيدهييامخاطيب،از
طريقوسايلارتباطي،بهمنظورايجادمفهيوميمشيابهدرذهينمخاطيب،بيهكيارگرفتيه
كننده،پسفرستيابازخوردايين


كنندهوفروشتوليد

شود.دراينارتباط،خريدمصرف

مي
جريان(فراگرد)است.اينتكنيکها،توسطمؤسساتوآژانيسهيايتبليغياتيويياتوسيط
هايمطبوعات،راديووتلويزيوندرمقابلدريافتپول،بهكارگرفتهميشود.


بخشآگهي
-21فراگردجلبتوجهعامهبهدردسترسبودنكاالهاياخدمات.
ايبرايرسيدنبههدفهايبازيابي.


بهعنوانوسيله
-22فراگرداستفادهازآگهي
-23تالشبرايمتقاعدساختنمردم،نسبتبهنشاندادناختيياريييکالگيويرفتياري
(مانندخريديکمحصول)بهوسيلهارائهيکپيامبازتوليدشدهباسفارشدهندهمشخص،
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كهمعموالًازطريقمجله،روزنامه،راديووتلويزوينياتابلو،درمقابلپرداختوجه،انتشيار
مييابد.

-22ارتباطيياتغيييرشخصييياطالعيياتدرمييوردمحصييوالتييياعقايييد،بييهوسيييلهيييک
سفارشدهندهمشخص،ازراهرسانههايتودهاي،باهدفاقناعياتكتيربررفتاركهدرمقابل

پرداختوجه،صورتميگيرد.

يکفعاليتادارينظاممندكهبرايارتباطاقناعيتكثيريمشخص،روشهاييابتكاري

-21
رابرميگزيندوازطريقرسانههايتودهاي،باهدفباالبردنسط تقاضابرايكااليتبليغ

شده،برآوردننيازهايمخاطبانوتوسعهرفاهاجتماعيواقتصادي،عملميكند.

-21وسيلهايغيرشخصيبرايارائهافكاروتشويقنسبتبيهكاالهياوخيدمات،بياهيدف
مشخصودرمقابلپرداختوجه.
-22يكيازاشكالغيرشخصيارتباطاتكهبياهيدفمعينيي،دربرابيرپرداخيتوجيه،از
طريقوسايلتخصصي،صورتميگيرد.

-23تماميفعاليتهاييكهبهانتشارپيامهايتبليغاتيسمعييابصري،بياهيدفتشيويق
ردمبهخريدكاالياخدماتيازسوييکمنبعاعالمشده،ميانجامد.

تودهم
كاركردتبليغايناستكهبهمابگويد:شماكياالييراانتخيابمييكنييدكيهتبليغيات
بيشتريدرموردآنشدهباشديابهكانديداييرايميدهيدكهبيشيتردرميورداوشينيده

خصميشود.درميوردآثيارتبليغيات،آراونظيرات

باشيدواينجاستكهاهميتتبليغمش
متفاوتيابرازشدهاست.
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.2-2رسانههاوتبليغات 
.1-2-2اهميترسانه هادرجوامعمعاصر 
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ستم
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درجهانامروز،وسايلارتباطجمعيازجملهروزنامه،راديو،تلويزيون،سينماواينترنيتبيا
انتقالاطالعاتومعلوماتجديدومبادلهافكاروعقايدعمومي،درراهپيشيرفتفرهنيگو
تمدنبشرينقشبزرگيرابهعهدهگرفتهاند.بهطوريكيهبسيياريازدانشيمندان،عصير

ناميدهاند.فراوانيجمعيت،تمركيزگيروههيايوسييعانسيانيدر

كنونيرا«عصرارتباطات»
اجتماعي،وابستگيهيا

شهرهايبزرگ،شرايطخاصتمدنصنعتيوپيچيدگيوضعزندگي
ها،تحولنظامهايسياسييواجتمياعي،


هايمليوبينالمللي،ناامنيوبحران

بستگي

وهم
دگرگونيمبانيفرهنگي،تركسنتهايقديميومخصوصياًبييداريوجيداناجتمياعي،از

جملهعوامليهستندكهروزبهروزنيازانسانرابهآگاهيازتميامحيوادثووقيايعجياري
محيطزندگيبيشترميكندتاجاييكهپيشرفتوسايلارتباطجمعيوتوسعهاقتصاديو

اجتماعيوتحكيممبانيدموكراسيوتفاهمبينالملليالزموملزوميكديگرشدهاند.

.2-2-2آثاررسانهها 
آثاروسايلارتباطجمعياززوايايگوناگونيموردتوجهقرارگرفتهاست:
-1نقشمنفيوسايلارتباطجمعي:گروهيازمتفكرانودانشمندانمعتقدندكيهوسيايل
درجهتتحكيمقدرتحكاموسرمايهدارانهستند.

ارتباطجمعيوسيلههايي

عنوانصنايعفرهنگييادميكنند.هوركهايمروآدرنيو

ازرسانههابه

آدرنووهوركهايمر
درانتقادازصنايعفرهنگيبراينباورندكهسياختارهايبوركراتييکوعقالنييشيبكههياي
ارتباطجمعيفرهنگنوين،انسانمدرنراكنترلميكنندوفرهنگيرابهوجودمييآورنيد

كهغيرخودجوش،هدايتشدهومصنوعياست،نهيکفرهنگذاتيوواقعي.بيهطيوركلي

32

روابطعموميدرمديريتشهري

بيشترينانتقادبهرسانهايندربارهانجاممييشيودكيهبيهعنيوانابيزارتبليغياتتجياريو
تبليغاتسياسيدرآمدهاند.

-2گروهيديگر،نقشوسايلارتباطجمعيرابيهصيورتمنفعيلدانسيتهومعتقدنيدكيه
هاونقشسرگرمسازيبرايميردمرا


تنهانقشخبررسانيبرايدولت
وسايلارتباطجمعي،
دارند.
باطجمعيبهخاطرپتانسيلهيايسيرعتو

-3نقشفعالوسايلارتباطجمعي:وسايلارت
پراكندگيوسيعمي توانددرجهتايجاداتحادوپيوستگيبيناقوامگونياگونميردمنقيش

كامالفعاليراداراباشد.
كهازطريقرسانههابه

معتقدانبهآثارمابترسانهها،براينباورندكهآگاهياجتماعي

شمارميرود.همينآگاهياستكهانسان

ترينويژگيهايزمانمعاصربه


ازمهم
دستآيد،
هاومسئوليتهيايوي


سازدوتوجهاورابهآزادي

مندمي
رابهزندگيفرديوجمعيعالقه
جلبميكند.

.3-2-2رسانههاوتبليغات
كهبرايرسانههابرشمردهمييشيود،كياركردرسيانههيابيرايتبليغيات

نقشمابتديگري
هرچنداززواياييبهآنحملهشدهوهجمههايتبليغاتيرابهعنوانخطيري

تجارياست.
اماتبليغاتبدونرسانههياكياركردخيودرااز

برايغيرسياسيشدنجامعهتلقيميكنند،

دستميدهد.

گيردتاامكاندسترسيبهمشتريانراسادهتركند.


رسانهدرخدمتتبليغاتقرارمي

پذيرميسازد.


صورتانبوهامكان
سانهدسترسيبهمشتريانرابه
 ر 
درخدمتتبليغاتقرارميگيردتاامكاندسترسيبهمشيتريانراكيمهزينيهتير

رسانه


كند.
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رسانهميزانتاثيراتتبليغاتراتعيينمينمايد.


با
سي
اگررسانهاينباشد،تبليغاتكاركردخودراازدستدادهو ستم
مييابد.
يابهشدتكاهش 


ها
ي
...

.3-2ويژگيهايرسانههابرايتبليغات 

سالگذشتهرتبهبندي

دراستفادهازرسانههايمختلف،نوساناتيوجودداردودرخالل21

رسانههابهشرحزيربودهاست(بختايي:)1331،

يهمچنانبيشترينسهمتبليغاترابهخوداختصاصميدهند.البتيهدر

نشرياتچاپ،
كهتبليغاتدستهبنديشدهرانيزدراينگروهقراردهيم.

صورتي
تلويزيوندرردهدومقراردارد.تلويزيوندارايرشد14درصدينسبتبهنشرياتبيوده
بهعنوانيكيازبزرگتريننهادهايتبليغاتي،گاهينشرياتراهيمپشيتسيرگذاشيته

و
ميباشد.
است.همچنيناولينرسانهانتخابيبرايتبليغكاالهايمصرفي 
پستمستقيم،سومينرسانهبزرگتبليغاتيمحسيوبمييشيودودرخيالل11سيال
گذشته،ميزاناستفادهازآنسهبرابرشدهاست.
دفترهايراهنما،درردهچهارمقرارداردودرطول11سالگذشيتهمييزاناسيتفادهاز
آنششبرابرشدهاست.
گروهبعديمربوطبهتبليغاتمحيطياستكهازرشدثابتبرخورداربودهاست.
گيرياست.هماكنونرادييو14درصيدمييزانتبليغيات


راديودارايرشدوسيعوچشم
محيطيراداراست.بااينحالوجوداحتمالرشدوتوسعهبيشترآنوجوددارد.
ترازهمهقرارميگييرد.امياازدهيه1124واواييلدهيه


بنديپايين

سينمادراينرده
1134تاكنون،رشداندكيراتجربهكردهاست.
اطالعاتبازاريابيتلفني،درابهاماسيت،چيراكيهجيداكيردنتمياسهيايشخصييو
يكيازازبخشهايدرحالرشداست.

بازرايابي،امريدشواراست.امابههرترتيب،

روابطعموميدرمديريتشهري
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رازرسانههايسنتيميباشيد،اميا

هزينههايصرفشدهدرتبليغاتاينترنتيهنوزكمت

اكنونوبسايتهابهعنوانبخشيآميختهارتباطيات

رشداينبخشبسيارسريعاست .
هم
شناختهميشوند.

هايرسانههايمختلفدرزمينهآگهييوجيدول2-2


هاوضعف
جدولشماره 1-2
قوت
شرايطوتاثيراتابزارهايتبليغاتيرانشانميدهد.


هايرسانههايمختلفدرزمينهآگهي(مزروعي)1321،


هاوضعف
جدولشماره :1-2
قوت
نوعرسانه

قوتها

روزنامهها


پوششگسترده
قابليتانعطاف
اعتبار
هماهنگيميانصاحبرسانهوصاحبآگهي

كوتاهيعمر
مطالعهشتابزده
كيفيتمتوسطياضعيفچاپ

مجالت

انتخابيبودنبازار
عمرطوالني
كيفيتمناسبپارچوب
اعتبار
خدماتجانبي

انعطافناپذيريمحلوزمانچاپآگهي

انعطييافناپييذيريدرزمينييهتغييييرآگهيييدر
شمارههايمختلف

محدوديترخنهدربازارتوزيعگسترده

تلويزيون

پوششانبوه
تاثير
تكرار
اعتبار
قابليتانعطاف

گذرابودنپيام
استهالكتجاري
عامبودنمخاطبان
هزينهزياد

قابليتانتخابمخاطب
سرعتفوقالعاده
قابليتانعطاف
تحرك

پراكندگي
گذرابودنشنوندگان
عدمجذابيتكافي

راديو


.1-3-2انواعتبليغات 

ضعفها

تبليغاتمحيطي
31
آشنا
يي
خصوصپيروانمكتبفرانكفورتدربارةسيير
بابررسيديدگاههايانديشمندان،مكاتبوبه
با
سي
ستم
آنيعنييتبليغياتميذهبي،تبليغياتسياسييوتبليغيات
تحولتبليغاتواشيكالعميده
ها
ي
شودكهتبليغاتاقتصاديدرحالحاضرانيواعديگيرتبليغياتراتحيت
اقتصاديتككيدمي
...

شارهايبهتبليغاتسياسيداشتهباشيم.
الشعاعقراردادهاست.اماالزماستا 

جدولشماره2-2

نوعتبليغ

مذهبي

سياسي

اقتصادي

عصر
وزمان

تارنسانس

ازرنسانستااختراع
تلويزيون

باگسترشرسانههاي

سمعيوبصري


عنصرارتباطي

گفتاري

نوشتاري

ديداري


پروپاگاندا)(propagandaاولينبياردرسيال1122مييالدي،توسيطپياپگريگيوري
پانزدهمدرواتيكانبهكاررفت،اوگروهي(مجمعمقيدستيروي ايميان)رابيرايتبلييغو
تروي مسيحيتدربيناقشاروسيعجامعهومتقاعيدكيردنآنهيابيرايگروييدنبيهديين
درآغازنزدبسياريازكاتوليکهياداراي

مسيحيت،سازماندهيكرد .اصطالح"پروپاگاندا"،
هايبعديازاينلفظبهميرورازاعتبيارآن


اماسوءاستفاده
يکمفهومضمنيومحترمبود،
توجايآنرابهتنفرنزدتودههايمردموافكيارعميوميسيپرد.درقيرنهجيدهمو

كاس
ازانحصارفعاليتهايمذهبي،خارجوكياربردآندرزمينيههياي

نوزدهم،واژه"پروپاگاندا"
اجتماعي،سياسيوبازرگانيراي شد.باگسترشدموكراسيوبهويژهحيقرأي،ايينواژه
بهعرصهمبارزاتانتخاباتيواردگرديد.
هايجهانياولودوم،باگسترشدامنهرقابتهيايسياسييواقتصيادي


درطولجنگ
داري،فاشيستيوكمونيستيبه منظورسيرعتبخشييدنبيهاهيداف


هايسرمايه

بيننظام
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ايدئولوژيوتعقيبسياستهايامپرياليستيدرخارجازمرزهابرحجم،وسيعتوكيفييت

تبليغات(پروپاگاندا)وايدئولوژيبهنحوچشمگيريافزودهشد(دادگران.)1332،

ايننوع
واژه"پروپاگاندا"،ازريشهالتينپروپاگارهمشتقشدهاست.كلميهپروپاگيارهبيهمعنياي
پخشكردن»«،نشاءكردن»و«چيزيراشناساندن»استكهدرواقعسهمرحليهكاشيت،
« 
يدهد(محسنيانراد.)1332،
داشتوبرداشترانشانم 
شاملتكنيکهاييميگرددكيه

ژاكالولدرتعريفپروپاگاندامينويسد":پروپاگاندا"،

به وسيلهيکدولت،يکحزب،يکسازمانيايکگروهفشاربرايتغييررفتارعامهوتيكثير
كاربردهميشود(همايون.)1321،


برآنهابه
درادامهبحثانواعتبليغاتبراساستبليغاتتجاريتوضي دادهميشود.
.2-3-2انواعتبليغات تجاريبرمبنايهدفتبليغات 
توانبراساسهدفازتبليغاتدستهبنديكرد.هدفازانجامتبليغات


تبليغاتيرامي
«انواع
ممكناستاطالعدادن،متقاعدكردنيايادآورديكردنباشد.براساسآنچهكيهدرمتيون
علميبازاريابيوتبليغاتآمدهاست:
الف:تبليغاتآگاهكننده(اطالعدادن)برايدورانمعرفيازمنحنيعمركاالميورداسيتفاده

قرارميگيرد.همچنينزمانيكههدف،ايجاديکتقاضاياوليهباشد،ازاييننيوعتبليغيات

بهرهگرفتهميشود.

ب:تبليغاتمتقاعدكننده،زمانيكهرقابيتتشيديدشيدهوهيدفشيركتايجيادتقاضياي
انتخابي(درمقايسهبارقبا)است،مورداستفادهقرارميگيرد.

كنندهبهتبليغاتمقايسهايتبيديلمييشيود.درايينگونيه


ج:درموارديتبليغاتمتقاعد
تبليغاتيکماركتجاريبهطورمستقيمياغيرمستقيمبايکماركياماركهايتجياري

ديگرمقايسهميشود.


تبليغاتمحيطي
32
آشنا
يي
ايبرايكاالهايينظيرانواعنوشيدني،كامپيوتر،خميردندان،اتومبييلو


تبليغاتمقايسه
با
سي
ستم
مسكنمورداستفادهقرارميگيرد.

ها
ي
د:نهايتاتبليغاتيادآوريكننده،برايتبليغكاالهايبالغ(درمرحليهبليوغازسييكلعمير
...

ميگيرند،زيراايننيوعتبليغيات،كياالراهميشيهدرذهينو
كاال)بسيارمورداستفادهقرار 
كنندگاننگاهميدارد.


خاطرمصرف
ه:يکشكلمرتبطتبليغات،تبليغاتتقويتكنندهاستكهبرايحفظخريدارانجاريكيه

اند،انجامميشود.جدولشماره،3-2انواعتبليغاتواهيدافگونياگون


كاالراانتخابكرده
اترانشانميدهد(".رابطي.)1321،

تبليغ

جدولشماره:3-2اهدافانواعتبليغات
اهدافتبليغات

انواعتبليغات

آگاهكننده
تبليغات 


تبليغاتمتقاعدكننده


ادآوريكننده

تبليغاتي

-

آگاهكردنبازارازوجودكااليجديد
اعالمموارداستفادهجديديکكاال
آگاهكردنبازارازتغييرقيمت
ايجادتقاضاياوليه
توضي درموردنحوهكاركاال
مناسببرايدورانمعرفيازسيكلعمركاال
شرحخدماتموجود
اصالحيابرطرفكردنتاثيراتمنفي
تعديلاضطرابمصرفكنندگان
ايجاديکتصورذهنيبرايشركت

-

ايجادرحجاننسبتبهمارككاال
تشويقمصرفكنندگانبهاستفادهازمارك

ايجادتقاضايانتخابيكااليشركت
مناسببرايمرحلهرقابتيارشد
هايذهنيمشترياننسبتبهويژگيهايكاال


تغييردريافت
تبليغاتمقايسهاي

براي
متقاعدكردنمشتريبهخريدكاالدرزمانحاضر
متقاعدكردنمشتريبرايپذيرشفروشندهشركت

يادآوريبهمصرفكنندگاندربارهاينكه

-

روابطعموميدرمديريتشهري
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اهدافتبليغات

انواعتبليغات
-

احتمالبروزنيازبهكاالدرآيندهنزديکوجوددارد
ايجادتقاضايمجدد
يادآوريمحلخريدكاال
مناسببرايدورانبلوغوپختگيازسيكلعمركاال
بهخاطرسپردنكاالدرطولفصول
روشيبرايتقويتتبليغات
حفظآگاهيمشتريان


درهمينزمينهوباتوجهبهسيكلعمركاال،الگيويپيشينهاديبيرايتيدويناهيداف
تبليغاتبرمبنايجدولزيرارايهشدهاست:

جدولشماره:2-2الگويپيشنهاديبرايتدويناهدافتبليغاتدرمراحلمختلفازسيكلعمركاال(رابطي،
)1321
مراحلسيكلعمركاال
معرفي

نوعتبليغات
كننده(ترغيبكنندهومقايسهاي)


آگاه

رشد

آگييياهكننيييده(ترغييييبكننيييدهومقايسيييهاي)و
كنندهوتقويتكننده)


(يادآوري

بلوغ

آگييياهكننيييده(ترغييييبكننيييدهومقايسيييهاي)و
كنندهوتقويتكننده)


(يادآوري

نزول

آگييياهكننيييده(ترغييييبكننيييدهومقايسيييهاي)و
دهوتقويتكننده)

(يادآوريكنن



.3-3-2انواعتبلي غاتتجاريبرمبنايمحتوايتبليغ(شعارغفاري)1321،
انگيزاستوبهمنظورايجاددگرگونىبيهكيارگرفتيهميىشيودوگياهى


تبليغگاهىتحريک
انفعالىاستوبراىحفظوضعموجودبهكيارميىرود.ازنظيرآشكارسياختنمنبيعپييامو

،تبليغرابهسهنوعسفيد،سياهوخاكسترىتقسيممىكنند:

صحتاطالعات

تبليغاتمحيطي
31
آشنا
يي
كندوبهانتشاراطالعاتصحي ميىپيردازد.نمونيه

تبليغسفيد،منبعپيامرامعرفىمى
با
سي
ستم
توانازصداىآمريكاوياازصداىمسكودرزمانصل شنيد.در

گاهمى

ايننوعتبليغراگه
ها
ي
شدهصحتدارند،نحوهارائهاطالعاتبهشيوهاىاسيت


ايننوعتبليغباآنكهاطالعاتپخش
...

كهمخاطب،فرستندهپيامراخيرخواهوصاحببهترينانديشه،تصورمىكند.هيدفتبلييغ

سفيد،ايجاداعتمادواطميناندرمخاطبودرواقعنيوعىسيرمايهگيذارىبيراىبيرآوردن
نياتآتىمُبلّغاست.
دهرابهمنبعكاذب،نسبتمىدهيدوبيهقصيدفرييبو

تبليغسياه،اطالعاتمنتشرش
نيرنگمخاطبعملمىكند.تبليغسياه،همان«دروغبزرگ»استكههمهنيوعنيرنيگرا

هاىموفقتبليغسياهمىتوانتجربه«راديوىآزادمجارسيتان»


گيرد.ازنمونه

بهخدمتمى
رانامبرد.اينفرستندهتوجهوحسهمدردىجهانيانرادرسال1111بههنگامپيشروى

هاىروسىكهبه منظورسركوبشورشيانمجاربيهبوداپسيتاعيزامشيدهبودنيد،بيه


تانک
روزباپخشجزئياتخشونتروسها،ازآمريكا

شدتبرانگيخت.راديوىآزادمجارستانهر
هاىغرب،تقاضاىكمکمىكرد.بعدهامعلومشدكهاينايستگاهراديويىدرواقيع


ودولت
تشرمساركردنآمريكابهراهافتيادهبيود.

توسطسازمانجاسوسىشوروى(كا.گ.ب)وباني
هدفاينبودكهبهدنيانشاندادهشيود،علييرغيموعيدههياىرادييوىآزاداروپيا(رادييو
تبليغاتىآمريكايى)درحمايتوتشويقشورشيان،آمريكاپشتيبانىقابيلاتكياواطمينيان
نيست.اينكارتبليغى،بهحدىموفقومؤثربودكهحتىسازمانجاسوسىآمريكيا(سييا)
تامدتهابعدازختمغائله،نميىدانسيتكيهرادييوىآزادمجارسيتاندرحقيقيتيكيىاز

ابزارهاىتبليغاتىروسهابودهاست.

تبليغخاكسترى،چيزىبينتبليغسفيدوتبليغسياهاست.درايننيوعتبلييغ،منبيع
خبربهدرستىاعالممىشود،ولىدرموردصحتاطالعاتبايدشيکداشيت.مياالًصيداى

آمريكادرجريانتصرفخلي خوكهادركوبا،دخالتآمريكاراانكاركردوييامياالًرادييو
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مسكودرجرياناشغالافغانستانبيههميينشييوهدسيتزد.دسيتكيارىآميارازطيرف
شركتها،تبليغاتتجارىوادعاهاىكاذبياغلوآميزدرميوردمحصيوالتوييافييلمهياى

منظورجادادنمحصوالتمشخصدرفيلموتبليغآنهاتهيهمىشوند،جيزء


سينمايىكهبه
تبليغاتخاكسترىهستند.
 .2-3-2انواعتبليغاتتجاريبرمبنايشيوهارسال(غفاريآشتياني )1333،
-1تبليغاتكتبي(ديداري–بصري)
تبليغاتيكهدرآنحسبيناييبيشازسايرحسهافعالشدهوازطريقروزنامهومجليه


ياهررسانهديگرديداريونوشتاريپخشميگردد؛مخاطبانضمنديدنعكسياطرحي

هايمربوطآنراميخواننديياايينكيهتنهياازطرييقنمادهياي


ازامرموردتبليغ،نوشته
شتاريپيامموردنظرمبلغرادريافتميكنند.درايننوعتبليغكهبهتبليغاتبصرينيز

نو
هايزيراستفادهميشود:


مشهوراستازشيوه
الف:روشالقايحسگناه(اگرنخريدكارخوبينكردهايد).

ب:روشاستفادهازتصاويرغيرقابلانتظار(تصاويرترسناكونامعقول).
انتظاريياسريالي(آگهيدرچندقسمتمنتشرميشود)

ج:روش
د:روشنمايدرشت(تصويربزرگ)
ه:روشاستفادهازطنزوكاريكاتور
و:روشاستفادهازنماد(حيوانو)...
ز:روشايجادحسنگراني(هشداردهندهونگرانكننده)
ح:روشآشنايي(هنرمندانمورداعتماد)
(همهميخرند،شماهمبخريد)

ط:روشدنبالهروي

ي:روشبهكارگيريآماروارقام


تبليغاتمحيطي
21
آشنا
يي

با
سي
ستم
-2تبليغاتديداري–شنيداري(تلويزيوني)
ها
ي
تراست،اطالعاتيكهدرقاليب

ازآنجاكهحافظهديداريافرادازحافظهنوشتاريآنانقوي

...

تصاويركسبميشوند،درذهنازماندگاريبيشتريبرخوردارند.ازاينرو،اثراتبيشيتري

بررفتارهايانتخابگرايانهافراددارند.
ترينوقدرتمندترينرسانهاياستكهبااسيتفاده


تلويزيونپربيننده
درسالهاياخير،

ازدوحسبيناييوشنواييمخاطبياندرعرصيهتبليغياتعميلمييكنيد.ايينرسيانهبيا
ميتواندرسانهبسييارمهمييدرتبليغياتبيه
بهرهگيريازصدا،تصوير،رنگ،نوروحركت ،

رسانههايتبليغاتياست.
شمارآيد.ازاينرويبرخيبراينباورندكهتلويزيون"سلطان" 

-3تبليغاتشفاهي(غفاريآشتياني)1333،
عبارتتبليغاتشفاهي،اولينبارتوسط«ويليامواييت»حيدود24سيالپييش،طييييک
درمجلهفورچونمنتشرشد.اگرچهمطالعهشبكههاياجتمياعي

مطالعهكالسيکبازاريابي
درجامعهشناسيبهطورمفصلموردبحثقرارگرفتيه،اميادرسيالهياياخييربيهدلييل

مكشوفشدناثراتبارزآنبررفتارمصرفكنندهموردتوجهپژوهشگيرانبازارييابيقيرار

گرفتهاست.
اعتقادبرايناستكهتبليغاتشفاهيمابت،عاملميوثريدرجيذبمشيتريانجدييد
ميباشد.ادبياتمعتبروقابلتوجهيدربارهاهميتتبليغاتشيفاهيدرزمينيهبازارييابيو
زمانيمعلومميشيودكيهپياميدهاو

رفتارمصرفكنندهوجوددارد.ارزشتبليغاتشفاهي،
اثراتآنبررويخريدارانبالقوهوواقعيرامشاهدهكنيم.
امروزهازتبليغاتشفاهيمابت،بهعنيوانابيزاريبسييارقدرتمنيددرپيشيبردفيروش
محصوالتيادميكنند،بهطوريكهمحصوالتگمناموناشيناختهرابيهسيرعتدرمسيير
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ايقرارميدهد.بازاريابانبسيارينيزتبليغياتشيفاهي


شهرتوآوازهتجاريلجامگسيخته
هايارتباطاتبازاريابيموردتوجهقراردادهاند.


ترينشكل

ازقديمي
مابترابهعنوانيكي
دليلخوبيوجودداردكهتبليغياتشيفاهي،اثيربيالقوهبيشيتريدرمقايسيهبياديگير
هايارتباطيبرجايميگذارد«.كتز»و«الزارسفلد»،معتقدنيدكيهنفيوذشخصييو


كانال
ليغاتمجالتوروزنامههادرترغييبزنيانخانيهدار

تبليغاتشفاهي،هفتبرابرموثرترازتب
برايتغييرماركمحصوالتخانگياست.بهطورمشابهاي«بيل»و«روجيرز»،دريافتيهانيد

هادرترغيبوتشويقزنانخانهداربرايامتحانكيردن


كهمنابعبينفرديازموثرترينراه
محصوالتجديدونيزتغييرسوپرماركتهاهستند.همچنين«هيرر»وهمكيارانشاظهيار

داشتهاندكهتبليغاتشفاهي،موثرترازمنابعچاپيحاوياطالعاتدربيارهمحصيولاسيت.

ايكوششميكنندتاازقيدرتونفيوذتبليغياتشيفاهي


هابهطورفزاينده

بنابراينشركت
بهرهبردارينمايند.

ميتوانازمواردزيريادكرد:
ازجملهانواعتبليغاتشفاهي(حضوري) ،
 نمايشگاه(لباسو)...گردهمايي(سازمانهاياقتصادي)

 تورتفريحي فروشگاه(لوازمخانگي)جشنها

 ميهماني(رستورانو)...كالسآموزشي(باشگاههايورزشيو)...

و...

.2-2تبليغاتمحيطي 

تبليغاتمحيطي
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آشنا
يي
خواندهميشدوحياالبيهباتبليغياتبييرونازخانيه

ياخياباني

بيروني

درآغازتبليغات

آنچه

سي
كهگرافيستهاتيرجي ميستميدهنيدآنراگرافييک
است 
صنعتي 

همان
است ،
معروفگرديده 
ها
امكاناتينظيررنگ،نيور،حجيم

ازهمه

خيابانيياگرافيکمحيطيبنامند.تبليغاتمحيطي

...

است.
قرارگرفته 

وردتوجه

حركتنيزبسيارم

گيردواخيراافزودن

و...بهره 
مي

،هرچيزملموسيميتوانيدجياييبيرايتبلييغبيهحسيابآييد.

تبليغاتمحيطي

براي

ديوارها،بدنهاتومبيلهيا،قطارهيا،متروهيا،سياختمانهيايبلنيد،پارچيههياييكيههنگيام

هايعيابر
زشتنكند،پل 
شودتاقيافهشهررا 

كشيده

ساختمان

بايدبرروي

سازي
ساختمان 

ويامخصوصاتومبيلها،ايستگاههياياتوبيوس،نيمكيتهيايپياركهيا،سيالنهياي

پياده

شمارميآيند.


مواردبه
جزواين

وهمه

همه
ها،ترمينالهاو ،...


فرودگاه
بهتعبيريسادهتر،تبليغاتمحيطيوياشهريبهتبليغياتياعيمازدييواري،پارچيهاي،

يشيودكيهبيراي
پالستيكي،فلزي،ماكتوتصاويرمنقوشبررويوسيايلنقلييهگفتيهمي 
معرفيمحصوالتوتوليداتمختلفوياتبليغكاال،تبليغاتخدماتي،آموزشي،بهداشيتيو
يطهيايتفريحيي،ورزشيي،
ياهرفعاليتديگربراياطالعرسانيواعيالنعميوميدرمحي 
يگيرد.
ها،فرودگاهها،متروهاو...مورداستفادهقرارم 

يابانهاو 
جاده
علمي،سط خ 

.1-2-2انواعتبليغاتمحيطي 
تبليغياتمحيطيييبييهتبليغياتمحيييطبيياز(خييارجي)وتبليغياتمحيييطبسييته(داخلييي)
تقسيمبنديديگري،ايينتبليغياترابيهثابيت(ديوارهيا)ومتحيرك

دستهبنديميشوند.

.تقسيمبنديديگرينيزوجوددارد.

(اتوبوس)تقسيمكردهاست
ها،بزرگراههاو...


ها،خيابان

مال:پارك
الف:تبليغاتدرمسيرهايحركتوترددمردم.
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ب:تبليغاتبررويوسايطنقليهوايستگاههايحملونقل.مال:قطارها،اتوبيوس،متيروو

...
انواعتبليغاتمحيطيكهدراختيارشماستعمالنامحدوداست.برخيازآنهياعبارتنيد
از:
،ترنهواييوبالونها

 كشتيهواييصندليهاياتوبوسوكارتاتوبوس

ايستگاههايسرپوشيدهاتوبوس،اتوبوس،

 پمپگازوپمپبنزيندكمههايموجوددرمراكزخريد

وپاركينگها

 كارتپارك مراكزاستراحتعموميديواراتاقهاياستراحتعمومي

هاوسالنهايعمومي


استاديوم
 تاكسي،سقفتاكسي آسانسوروپلهبرقيهاوجادهها


هاوجنگل

پارك
ها،كفپيادهروهاوراهروهاياداراتعمومي


كفخيابان
هاوتابلويمغازهها


مغازه
و.....
.2-2-2مزايايتبليغاتمحيطي 
تبليغاتمحيطيازمزايايزيربرخورداراست(بختايي:)1331،
 پوششجغرافياييوسيع -تواناييدرتمركزوتبليغاتمحلي

تبليغاتمحيطي

 قابليتتكراربسيارباالتواناييحمايتازتوزيعكنندگان

تاحدياقتصاديودارايقابليتصرفهجويي

-

21
آشنا
يي
با
سي
ستم
ها
ي
...

 تعدادزيادمخاطبان.3-2-2اصولتبليغات محيطي 
تعادل،تناسب،تاكيد،تداوم ،وحيدتوتنيوعاصيولييکسيازمانبنيديدرسيتتبليغيات
فضابهكمکآنهاميآيندتااثيري

محيطياست.رنگ،نور،شكل،خط،نقطه،سط  ،بافتو
مطلوبوزيباپديدآيد(سايتآفتاب).

تعادل:تعادلازاصولاساسيهنر است.هنردربرقراريارتباطبامخاطيبنيوعيتعيادلرا
بنديمتوازناجزاءصورتميگييرد.رنيگ،


وسيلهتقسيم
جستجوميكندوتعادلدرهنر ،به

نوروبافتنيزدرحفظتعادل ياعدمتعادلنقشدارند.البتهتاكييدزييادبرتعيادلموجيب
ميشوداثرجذابيتخودرا ازدستدادهوايجادكسالتكند.


تناسب:برايطراحيسردريک فروشگاهباييدبيهاييننكتيهتوجيهداشيتكيهدربعضيي
مكانهايوسيعوفضايخالي اطرافيکفروشگاهيايكمكانعمومي،دسيتطيراحبياز

استوميتواندتناسباتمعموليراتغييردهد.بهطورمايال،سيردرييکمكيانعميوميييا

فروشگاهراخيليبلندترو باالترازحدمعمولبگيرد،چراكهبهواسيطهبيازبيودنمحييط،
كاملداشتهوميتواندبهراحتييسيردررادييدهوآنراتشيخيص

بينندهبهمحيطاش 
راف
دهد.
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تداومدرمحيط:تكراروتصاعدوتناسب،سه جزءتداومدرهنر،عناصراساسيبهشمارمي
روند،تناسبكهبهصورتتكراريکياچنيددرمييانواحيدهايمختليفشيكلميييابيد،
پيچيدگيوحركتبيشتريدرخوددارد.اثربخشيتكراروتناوب،بهمناسببودنموضيوع
كارگيريآنهابستگيدارد،چنانچه تكرارعنصريبهتدري تغييركند،وزناثر،


ومهارتبه
تصاعدميتواند بهسمتباال،پيايينويياماييلجهيتداشيته

دچاررشدوتصاعدميشود.

باشد.تصاعدرادرتغييراندازهكوچکو بزرگدرتغييرشيكلازچهيارگوشييبيهداييرهو
رنگبهپررنگميتوانمشاهدهكرد.


رنگازكم
غيرهودرتغيير

تاكيددرمحيط :چنانچهباكماهميتكردن اجزاءييکتركييبومتميايزنميودنيكيياز
اجزاء،توجهبينندهبهبخشخاصيازكارجلب شود،آنبخيشرانقطيهتاكييدميينامنيد.
اميتوانبااستفادهازرنگوبافتپديدآورد.اجيزاييكسيان،نقطيهتاكييدكياررا
تاكيدر 
نمايد.شكلهاي مشخصوواض ،نسبتبهاشكالمبهمواشياءعجيبنسبتبه


ضعيفمي
نحوهدستهبندياجزاءنيزبرتاكييدييکمجموعيه

اشياءساده،خودنماييبيشتريدارندو
ميافزايد.

اميتوان،همبرايوحدتبخشيدنوهمايجادتنيوعميورداسيتفادهقيرار
اصلتاكيدر 
داد.تاكيدروييكي ازعناصردرجلبمخاطبويابازديدكنندهازيکمكانعموميتياثير
مستقيم دارد.

ميبخشدوبدونعنصروحيدت،اجيزاء
ايجادوحدتدرمحيط :وحدتبههركاريانسجام 
موجبجلبنظرميشود،عامل

يربطبهنظرخواهدرسيد.وحدت،
يکتركيب،پراكندهوب 
راقابلدركميكندوبيه سيادهتيرشيدنپييامنييزكميک

مهميدرانتقالپياماست،كار
مينمايد.


تبليغاتمحيطي
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يي
است.اختالفبينشكل،رنگويابافت،عناصير
تنوعدرمحيط:تنوعحاصلتفاوتوتضاد
با
سي
ستم
چشمرابهدنبالعاملوحدتدركيل
دهندهتنوعبهشمارميرود.اجزايگوناگون،


تشكيل
ها
ي
كاربهگردشدرميآورند.

...

درحقيقتوحدترااستحكامميبخشدووحدتميلبهنظموتنوع،كششييبيه

تنوع،
دارايقدرتبيانويژهايهستند.نقاطباتوجيهبيه

سمتتحريکدارد.نقطه،خطوسط ،
ميكنند.
اندازهو نحوهبهكارگيريدرمحيطمتفاوتبودهواثربصريمتفاوتيراايجاد 
خطوطنيزمانندخطوطمنحني،خطوطشكسته،خطوطمايلوخطوطدرحالتافقيي
هركداماثربعديمتفاوتبهجايميگذارندودرجايموردنيازومتناسببيه

وياعمودي،
ميشوند.
كارگرفته 
فض،امشخصكنندهموقعيتووضعيتهرپديدهعينيبياسيايرپدييدههاسيت.فضيا،
وجودهرموجودعينيرادرارتباطباسايرموجوداتمعينكردهوفضايداخليوخيارجي
وميانيراقابلدركمينمايد.


بافت:ازديگرعناصرمعماريداخليوخارجي،بافتاست،بافتازدونظرفرموشيكل
كهوسيله دركآنقوهبينايياستوازنظرخاصيتفيزيكيوجنسييتبافيتقابيل درك
ميباشد.

درجهانعكاسياجذبنورتوسطجسمدارايبافت،اهميتفيراواندارد.تضياد سيطوح
ماتوخشندركنارسطوحبراقوصيقلي،جذابيتفراوانيداشيتهوايجيادجليوهبصيري
ميكند.بافتزيروخشن،قدرتجلبتوجهفراوانداردوبيرخالفآنبافيتهيايصيافو

ميباشد.بافتازموادمختليفبيهدسيتمييآييد،مايل
رنگوبيجذبه 


معموالكم
صيقلي،
پوستدرخت،سط سنگ،پوستحيواناتويانوعمصنوعيآنمالآجر،فلز،پالستيکو

بركيفيتآناثرميگيذارد.زاوييهدييدو

غيره.شدتنوروطبيعييامصنوعيبودنبافت،
فاصلهناظربهاثررابايددرنظرداشت.
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مهمتريناجزاءدرگرافيکمحيطيوطراحييداخلييوخيارجياسيت.نورهياي
نور:نوراز 
ايجادميكنند.نقطهديدناظر،مقدارنيوركيهبيه

طبيعيومصنوعي،اثرمتفاوتدرمحيط
لمانهايداخلخيابان،بايدرعايت
آنميتابدوزاويهديدناظر ،عوامليهستندكهدرتماما 

شوندوتركيبيمناسب وزيباباهمداشتهودارايطرحيخوبواستانداردنيزباشد.
رانندگي،چراغهايروشنايي،صيندوقپسيت،زباليهدان،تيابلوياسيم

عالئمراهنماييو
هاوتبليغاتديواريايستگاههاياتوبوس،سردرفروشيگاههيا


عمومي،آگهي
خيابانها،تلفن

رديدعمومميگذارند.بههميندليل،بايددلپذيرو

و...درارتباطباهمبودهواثربسياريد
رعايتاصولزيباشناسيوتركيببنديمناسببهزيباسازيشهركمکكنند،

زيبا بودهوبا
چراكهمحيطشهري،نيازمنداينزيبياييهيايبصيرياسيتتياازآثيارمنفييروانييبيه
ترميسازدو بيه


وبانشاط
شهروندانبكاهد.گرافيکمحيطي،فضاومحيطزندگيرازيباتر
محيطشهرينظموانسجامميبخشد.




خالصه 
هايياستكهنشاندهندهنقطهبلوغومعرفينقطهبلوغيکپديدهاسيت.

واژهتبليغازواژه
كارميرود.


ديدهدرنقطهبلوغبه
بهاينمعنيكهتبليغبرايتعريفوتبيينآنپ

تبليغاتمحيطي
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يي
هادرعرصهتبليغاتتجارياشارهشيدهوتاكييد

ابتدابهكاركردهايرسانه
دراينفصل،
با
سي
ستمدهيد.اميارسيانههياي
كهتبليغاتبدونرسانهها،كاركردخودراازدستميي

گرديدهاست
ها
ي
مختلف(چاپي،تصويريو)...آثاريمتفاوتدارند.
...

دراينفصل،ضمنبرشمردنانواعتبليغات(شفاهي،كتبيو،)..بيرتبليغياتمحيطيي
تاكيدميشود.تبليغاتمحيطيياشهري ،نيوعيازتبليغياتاسيتكيهبياميدرنشيدنو

صنعتيشدنشهرهاتوسعهيافتهاست.
،هرچيزملموسيميتوانيدجياييبيرايتبلييغبيهحسيابآييد.

تبليغاتمحيطي

براي

بدنهاتومبيلهيا،قطارهيا،متروهيا،سياختمانهيايبلنيد،پارچيههياييكيههنگيام
ديوارها ،
هايعيابر
شهررازشتنكند،پل 

شودتاقيافه

كشيده

ساختمان

بايدبرروي

سازي
ساختمان 

ويامخصوصاتومبيلها،ايستگاههياياتوبيوس،نيمكيتهيايپياركهيا،سيالنهياي

پياده

شمارميآيند.


مواردبه
جزواين

وهمه

هاو...همه


ها،ترمينال

فرودگاه
بهتعبيريسادهتر،تبليغاتمحيطيوياشهريبهتبليغياتياعيمازدييواري،پارچيهاي،

يشيودكيهبيراي
پالستيكي،فلزي،ماكتوتصاويرمنقوشبررويوسيايلنقلييهگفتيهمي 
معرفيمحصوالتوتوليداتمختلفوياتبليغكاال،تبليغاتخدماتي،آموزشي،بهداشيتيو
يطهايتفريحي،ورزشي،علمي،
اطالعرسانيواعالنعموميدرمح 
ياهرفعاليتديگربراي 
يگيرد.
ها،فرودگاهها،متروهاو...مورداستفادهقرارم 

يابانهاو 
جاده
سط خ 
نبنيديدرسيتتبليغيات
تعادل،تناسب،تاكيد،تداوم ،وحدتوتنوعاصولييکسيازما 
فضابهكمکآنهاميآيندتااثيري

محيطياست.رنگ،نور،شكل،خط،نقطه،سط ،بافتو
مطلوبوزيباپديدآيد.

خودآزمايي
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 .1كدامتعريفازتبليغاترابرايروابطعميوميشيهرداريكارآميدترمييدانييد.تشيري 
كنيد؟
 .2آثارمنفيومابتتبليغاترادرجامعهكدامند؟
هايچاپيوصوتيوتصويريدرتبينتبليغچهتواناييهاييدارند؟


هركدامازرسانه
.3
 .2انواعتبليغاتراتوضي دهيد؟
 .1انواعتبليغاتمحيطيكدامند؟
 .1اصولتبليغاتمحيطيراشرحدهيد؟






3

فصل سوم
اطالعرساني

12

اهداف 
هدفازمطالعهاينفصل،آشناييبامطالبزيرميباشد:

 .1سيرتاريخيارتباطاتاجتماعي
ويژگيهايارتباطيقرنبيستويكم

.2
 .3روابطعموميبهعنوانيکسيستماطالعمدار
ترينشيوههايتهيهوتوليداطالعات(اطالعيابي)

 .2
مهم
 .1مدلدريافتوارسالاطالعاتازوبهمخاطبان
شناسي(طبقهبنديواولويتبندياطالعات)


روشاطالع
.1
 .2شرايطاساسيارسالاطالعاتبهمخاطبانراتوضي دهد.
 .3جدولروابطعموميبهعنوانيکسيستماطالعمدار
 .1محيطارتباطيروابطعموميشهرداري
ترينروشهايالكترونيكيارتباطشهرداريبامردم


مهم
.14
 .11سئواالتنيازسنجياطالعاتمديريتسيستماطالعمدار
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اطالعرساني

13
آشنا
يي
با
سي
.1-3روابطعموميسيستماطالعمدار 
ستم
ها
ي
دهدكيهچگونيهبياپيشيرفتتكنوليوژي،

نشانمي
بررسيسيرتاريخيارتباطاتاجتماعي،
...

هامتحولشدهوسازمانهيانييزدرايينمييانازايينفرآينيدپييروي


شيوهارتباطيانسان
كردهاند.

ارتباطاتشفاهيارتباطاتكتبيارتباطاتالكترونيكي

سيرتحولارتباطاتاجتماعي(يحياييايلهاي)1333،

جدولشماره:1-3
صاحبنظريه

مکلوهان

تافلر

عصراول

عصرسوم

عصردوم

كهكشييييانگييييوننبرگ
كهكشييييانميييياركوني
كهكشيييانشيييفاهي(تميييام (بينايي)
(دهكييييدهجهيييياني-
حواس)
فردگرايي –اسيونالسيم
شنوايي)

افسانهها(زبانمهماست) (چاپمهماست)
موجمهماستانقييالبكشيياورزي(سييپهر انقالبصنعتي
(سپهرصنعتي)
كشاورزي)
سرمايه-كار

انقييييالبالكترونيكييييي
(سپهراطالعاتي)
-داناييواطالعات


تاريخارتباطاتسرشاراززندگياسيتوبشيردرگردونيهارتباطياتبيهدنبيالمعنياي
اكهمادرآنزندگيميكنيم،دنيايارتباطاتنامييدهانيد.

مطلوبزندگيميباشد.دنيايير
دنيايارتباطاتبهاينمعناستكه:
 -1امورزندگيمردمدرارتباطبيشتريباهمديگرقرارگرفتهاست.
هاوتوسعهاست.


زيرساختديگرتكنولوژي
 -2ابزارارتباطي،
انسانهامهياكردهاست.
 -3امكاناتارتباطي،سهولتبيشتريرابرايبرقراريارتباط 
اكنونبشربهدنيايداناييگامنهادهوآگاهي"سرآغازآزاديورهايي"اسيت.قيدرتو
قابليت هايشگرفانسانعصرحاضردرجهانپيرتحيولوسراسيررميزورازيكيهدرآن


روابطعموميدرمديريتشهري
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هاستوتالشبيوقفيه


ترينآگاهي

ترينوتازه

كنيم،مرهوندستيابيبهپيشرفته

زندگيمي
هاوآگاهيهايبيشترومفيدتر،دورهكنونيتياريخرابيهعصير


وگستردهبرايكسبدانش
"انفجاراطالعات"تبديلكردهاست.
انفجاراطالعات،ارتباطمستقيموتنگاتنگيباشيوهپيچييدهكياروزنيدگيبشيرعصير
حاضردارد.بهرهبرداريوسيعوباكيفيتباالازطبيعتوامكاناتمادي،مستلزماستفادهاز

ابزار،تجهيزاتوروشهايعلميومدرناستكهجزباياريجسيتنازدانيشواطالعيات

بيشتروتازهترفراهمنخواهدشد.


جدولشماره2-3
ويژگي هايقرنبيستويكم


ويژگيهايقرنبيستم

دنيايارتباطات



عصراطالعات(اطالعرسانيسريع)


دهكدهجهاني



دهكدهاطالعاتي

تلويزيون



كامپيوتر

تبليغات



اطالعات

دانش(ميلونيازبهاطالعاتتخصصي)



بينش(ميلونيازبهاطالعاتعمومي)


باچنينتغييراتيدردنيايكنوني،بهيقينماملزمخواهيمشدكهآخرينپدييدههياي
علميواطالعاتيرابرايپيشبرداهدافروابيطعميوميدراختيياربگييريم،زييرابيهنظير
رسدكهتكنولوژياطالعات،زيرساختهيايبسيياريازتكنوليوژيهيايديگيررابيراي


مي
نمايد.قرنبيستمرابهدنبالاهميتيافتنتكنولوژيهايارتبياطي


تغييراتينهاييمهيامي
وتكثيراتشگرفرسانههاقرنارتباطاتناميدند.

ويكم،قرناطالعاتخواهدبودوبشردرگردونهمسابقهاطالعرسانيسيريع

قرنبيست
قرارخواهدگرفت.دهكدهجهانيقرنبيستم،درقرنبيسيتويكيمبيهدهكيدهاطالعياتي
هرروزافزونتروبرارزشآنبهعنوانثروتوقيدرت

مبدلخواهدشدواهميتاطالعات،

اطالعرساني

11
آشنا
يي
رنارتباطاتوآغازعصراطالعاتايسيتادهاييموشيبكههياي
افزودهترخواهدشد.درپايانق
با
سي
امانميستم
گذارد.امروزهاطالعاتبه

درپيوبي
تكثيراتيپي 

اطالعرسانهرروزبرافكارعمومي،

ها
ي
صورتروزافزونبرسراسرجهانگسترشيافتهواهميتوضرورتاميواجواطالعياتهير
...

ميشود.
روزبيشتراحساس 
شودوبااطالعاتتازهترهميهچييز


ييكههمهچيزآنبهسرعتكهنهمي
حالدردنيا
هرلحظهنوميشود،روابطعموميبايستيازعملكردوشكلاوليهوسينتيخيارجشيدهو

ضرورتهايزمانهايراكهدرآنزندگيمييكنيدرادركنماييد.روابيطعميوميدرعصير

گونيوهمسانيبافرآينداطالعاتدرجهتنيوشيدنقيرارخواهيد


موظفبههم
اطالعات،
گرفت.اطالعاتدرروابطعموميبرايبرقراريارتباطاستوهرگاهاطالعاتنياقصباشيد،
ارتباطاتناقصاستوهرگاهاطالعاتمجهولباشد،ارتباطاتنيزمجهولخواهدبود.
اينتغييرات،تكثيراتشگرفيدرهمهعرصههياوازآنجمليهروابيطعميوميگذاشيته

است.درادامهباچنيناهميتييوبيانگرشييسيسيتمي،فعالييتهيايروابيطعميوميدر
رسانيبررسيميشوند.


شناسيواطالع

يابي،اطالع

فرآينديازاطالع

.2-3روابطعمومي(سيستماطالعمدار) 
ضرورتاطالعاتبهعنوانثروت(ازبعداقتصادي)وقدرت(ازبعدسياسي)،نقشمحيوري
روشنميسازد.

هاوسازمانها،


دربرقراريارتباطبينانسان
اطالعاترا
روابطعمومياطالعمدار،عبارتاستازيکروابطعمومي:
اطالعياب
الف -
اطالعشناس
ب -
اطالعرسان
ج -

روابطعموميدرمديريتشهري
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اطالعياب


روابطعمومي

اطالعشناس


اطالعمدار


اطالعشناس

نمودارشماره1-3

.1-2-3اطالعيابي( تهيهوتوليداطالعات) 
اطالعياباست،يعنييبايسيتيدرجهيتتهييهو
روابطعمومياطالعمداردرمرحلهاول ،
توليداطالعاتكوششوجديتكند.درمرحلهاطالعيابي،ايجادزيرساختتكنوليوژيكيو

دراختيارگرفتنابزاركوچکوبزرگارتباطي"تلفن،تلكس،كامپيوتر،دوربيينعكاسييو
يابيميكند.ازسويديگير،بايسيتي


ايانيبهاطالع
فيلمبرداري،دستگاهكپيو"...كمکش
نيروهايمتخصصرادراختيارگرفتوهمچنينبهآموزشضمنخدمتهمكارانباتجربه
همتگماشت.بايستيروشهايگردآورياطالعاتوايجادنظامتوليداطالعياترايافيتو

ازآنبهرهگرفت.باايجادوگسترشزيرساختهايارتبياطي"صينعتوتكنوليوژياطيالع

ايجادشبكههاياطالعاتيوجذبنيروهايمتخصصوياآموزشنيروهايموجيود

رساني"،
اينامكانايجادميشيود

رورتوجايگاهوساماندهيسياستهاياطالعرساني"،

"نقش،ض
شناسپديدآوريم.روشهايگيردآورياطالعيات،روشهياوچگيونگي


كهسيستمياطالع
مبادلهاطالعات،مديريتاطالعات،ايجادنظامتوليدوتوزيعاطالعات،سازماندهياطالعيات
ازضرورتهايياستكههرييکازكارشناسيانروابيطعميومي

وايجادشبكهاطالعرساني،


اطالعرساني

12
آشنا
يي
العادهتكثيرگيذاراسيت،اميااطيالعرسياني
بايستيبهآنهاآگاهييابد.اگرچهاطالعات،فوق
با
سي
ستمتشناسيي"تفكييکو
كاريمهموپيچيدهاستوميزانموفقييتدرآنبيهمييزانشيناخ
ها
ي
اولويتبندي"درحوزهاطالعاتبستگيدارد.
...

درمرحلهاطالعيابي،قسمتيازاطالعات،تهيهوقسمتيازاطالعياتتولييدمييگيردد.

تقريباًتهيهاطالعاتدراكارمواقعازمنابعبيرونسيازمانانجيامگرفتيهوتولييداطالعيات
بيشتردرداخلسازمانصورتميپذيرد.ميااطالعياتراجسيتجومييكنييم،بيراياينكيه

پاسخگوباشيمويااينكهآگاهيبهمطلبيرابرايافرادايجادنماييم.اطالعازاتفاقياتيكيه

ميافتد،ضرورياست،چيراكيه اطالعياتضيرورتاساسييروابيطعميومياسيتوبيدون

اطالعات،هنربرقراريارتباطعقيماست.
برخيازويژگيهاياطالعاتگردآوريشده(دريافتي)بهشرحزيراست:

 اطالعاتدريافتيبايستينقاطضعفو قدرتسازمانرانشاندهد.
اطالعاتدريافتيبايستيخواستههاو نيازهايمشتريانرانشاندهد.


 اطالعاتدريافتيبايستيموضوعيگردآوريشود.
اطالعاتدريافتيبايستيپاسخگويسئواالتاساسيواصليشركتباشد.


راميتوانچنينتعريفكرد:
جمعآورياطالعات 

مقدمهچينيبرايانجامامورديگر

-1
برنامهرييزيوامكيانبرقيراري
مهياكردنمقدماتهمهكارهاستوبرايتصميمگيري ،

-2
ارتباطصحي ،ضرورياست.
اطالعييابي،بايسيتيازتكنوليوژياطالعياتواطيالعرسيانيكيهابيزارنيوين
درمرحله 
زيراتكنولوژيهاينوين،ابزارمشاركتدرجامعهمدني

ارتباطاتاست،بهرهالزمرابگيريم،
معنايمطلوباطالعاتيكمکميكندكهمشياركتدرجامعيهميدنيتحقيق

ميباشدوبه
يابد.درجامعهمدني،گوناگونيارتباطاتمطرحاست.
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منبعپيام،داراياهميتوقابلتوجهاستواطالعياب

شكلگيريپيامو
درتوليدپيام ،
هايديگرانگوشميدهدتاشعار


ياببهحرف

درجستجويچراييوچهبودناست.اطالع
گوشدادنبهحرفهايديگرانهنرروابطعميومياسيت"،تحقيقيابيد.وقتيياهمييت

"
اطالعاترايافتيم،بهتوسعهاطالعاتوارتباطاتميپردازيموبرايدسترسيبيهاطالعيات
تالشميكنيم.زمانيكهارتباطفقطبااطالعاتميسرميباشد،روابطعموميعبارتاسيت

از:
اطالعاتيكهبهمردمدادهميشود"آگاهساختن"

اطالعاتيكهازمردمگرفتهميشود"آگاهشدن"

گيريميشود.


هاورفتارومتقاعدساختنبهره

گرايش
طالعاتيكهبرايتغييرذائقهها،

 ابستگيوساختننگرشبهكارگرفتهميشود.


بستگي،ايجادهم

اطالعاتيكهبرايهم
بههرحالروشهاييگوناگونبرايتوليدوتهييهاطالعيات،يعنيياطيالعييابيمنظيور

شودوميتوانايجادكرد.


مي
.2-2-3سنجشافكارعمومي
ترينشيوهاطالعيابيازافكارعمومي،سينجشافكيارعميومياسيت.درييکروابيط

" 
مهم
عموميكارآمد،ايناقدامازاهميتزياديبرخورداراستوبخشمستقليبيرايآنمنظيور
ميشود.همچنيناجراينظامپيشنهادهابرايآگاهيازدييدگاههياياصيالحيكاركنيانو

قشرهايمختلفمردم،بهجايشيوهسينتيوناكارآميدجميعآوريپيشينهادهاازطرييق
هاينصبشدهدرساختمانها،تحلييلمحتيوايمطبوعياتوتحلييلتمياسهياو


صندوق
مكاتبيياتمردمييي،روشديگييراطييالعيييابيازافكييارعمييوميداخييلوبيييرونسييازمان
است"(نصيري.)1321،

اطالعرساني

11
آشنا
يي
.3-2-3بررسيانتقادات
با
سي
ستم
هايگوناگون،بانقدونقياديسيروكيارداردكيه

روابطعموميدرابعادمختلفوباشيوه
"
ها
ي
توانآنهارابهشرحزيردستهبندينمود:

عمدتاًمي
...

هايمؤسسهانتقادميكنند.

مردمومخاطبانبيرونيازسياستهاوعملكرد


ادميكنند.

 مردمومخاطبانبيرونيازروابطعموميمؤسسهانتق
 كاركناندرونمؤسسهازميديران،سياسيتهياوعملكيردوشييوههياياجرايييانتقياد
ميكنند.

روابطعموميناقلنقدهاوتنظيمكنندهآنهاوپاسيخگيويهميهانتقياداتازهيرسيوي


است"(متولي.)1321،
.2-2-3اطالعاتدرونسازماني
اعضايسازمان،مخاطبانمهميبرايتيالشهيايدرونسيازمانيروابيطعميوميهسيتند.
اطالعاتگردآوريشدهازطريقتالشهايدرونسازمانيروابطعمومي،مسيؤالنسيازمان

راقادرميسازدتابااشاعهواكنشپذيريفزايندهسازماني،بهوضوح،حالتمعمولسيازمان

راازنقطهنظرعضويتسازمانيببينند(ملکلو.)1321،

روابطعموميدرمديريتشهري
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نمودارشماره2-3

.3-3اطالعشناسي( تنظيموتدويناطالعات) 
درمرحلهدومبهتنظيموتدويناطالعاتميپردازد.سياماندهي،

روابطعمومياطالعمدار،
سازماندهي،تفكييکواولوييتبنيدياطالعياتدرايينمرحليه-كيهنييرويكارشناسييو
متخصصبهكمکماميآييد-داراياهمييتاسيت.بايسيتيدارايتكنوليوژي،سيسيتمو
جهتاطالعرسانيباشيمواطالعياتراكيهمهيمتيرين،كاميلتيرينوضيروريتيرينابيزار

گيريوبرنامهريزياست،كنترلكنيم.


تصميم
دراينمرحله،بايستيميزانكششاطالعياتيوجيذباطالعياتيجامعيهراشناسيايي
برنامهريزيوكنترلاطالعاتراانجيامدهييم.
تصميمگيري ،

كردهوبرايبهينهكردنامور،
ترينوضروريترين


اطالعات،مهم
درحقيقتمعناياطالعاتدردنيايامروزايناستكه"
گيريبرنامهريزيوكنترلاست".


ابزارتصميم
بازيافتاطالعاتاستوبراياطالعشناسيبايستيداراينظاماطالعياتي

اطالعشناسي،

بود.نظاماطالعاتيعبارتاستاز:

اطالعرساني


 تجزيهوتحليلاطالعات
 تعييناهدافاطالعاتي
 تعيينروشانسجاماطالعات

11
آشنا
يي
با
سي
ستم
ها
ي
...

 تعييناولويتاطالعات
چگونگيپياممطرحاست.تنظيمتكنولوژيهايمناسب،توجه

درمرحلهاطالعشناسي،
ميتوانيددر
بهآموزشهايفنيوبررسينيازهايمربوطبهايجادزيربنايارتباطيمنسجم ،

اينچگونگينقشداشتهباشد.براياينمنظور،بايستيتكنولوژياطالعاتراشناخت،اميا
بي ترديدجوامعيكهبهتكنولوژياطالعاتصرفاًبهعنوانمتغيرهاياقتصاديواهرمهياي
" 
بهترميتواننددامنيهوسييعاحتمياالترابيرايتغيييراجتمياعياز

سياسينگاهنميكنند،

طريقتكنولوژياطالعاتدركنمايند"(حيدري.)1323،
هاياطالعاتيآنقدراهميتيافتيهانيدكيهاينترنيترامييانبيريبيهجهياناول


شبكه
خصوصشبكههياي

هيچسيستمينميتواندبدوناطالعاتوبه

ناميدهاند.درچنيندنيايي،

رسد.مقالهاي،اهميتايينموضيوعرا

اطالعاتي،مسيرمطلوبخودراطيكردهوبههدفب
چنينبيانكردهاستكه:
يكيازمسايليكهروابطعموميهاباآنروبروهستندودرنحيوهفعالييتمطبوعياتي

"
نيزاثرميگذارد،نداشتنبانکاطالعاتميباشد.بديهياسيتكيهبيرايتهييهييکخبير،

گزارشونوشتنيکمقالهوانجامدادنمصاحبهبهاطالعاتنيازاسيت.بانيکاطالعياتدر
وروابطعموميهابيهعليتاينكيه

دنيايامروزيكيازنيازهايمبرمروابطعموميميباشد
فاقدبانکاطالعاتهستند،قادربهارائهاطالعياتدقييقبيهروزناميهنگياراننمييباشيند"
(بديعي.)1321،
برايشناختآسانوتنظيمآساناطالعات،بدونشکبهشيبكهنيازمنيديم،اميابيراي
ايجادشبكه،مراحليرابهاينشرحبايستيطيكرد:
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" گرد آوريهمهاشكالوانواعاطالعاتمكتوباعمازكتابوسندومقالهوگيزارشو
غيره
تجزيهوتحليلمحتواينوشتههادرحوزهموردنظر


ترجمهمحتواياطالعاتيآنهابهزبانهاياستانداردشدهاطالعاتي


هاياطالعاتيوپايگاهدادههايتخصصيمجهزوماشيني


تشكيلبانک

هاياطالعاتيوپايگاههايتخصصيبيهمنظيورايجيادشيبكهو


ايجادارتباطميانبانک

دادوستداطالعاتيوانتقالاطالعاتبهنقاطدلخواه"(آذرنگ.)1324،
بايستيشبكههاياطالعاتيوارتباطيراايجادكنيم،امانبايدسيستممدرنارتباطي،با

شبكههايسنتيارتباطيونظامهايارزشيوفرهنگيمردمدرتعارضباشد.

.1-3-3اطالعرساني( توزيعوتبييناطالعات) 
روابطعمومياطالعمدار،درمرحلهسومبهتوزيعوتبيييناطالعياتمييپيردازد.سيرعت
تاطالعرسياني،كيفييتاطيالعرسياني،ارزشوحجيمودسترسييبيه

اطالعرساني،سهول

هرروزبيشترميزانارزشاطالعاتراتعيينميكند.

اطالعات،
برخيازويژگيهاياطالعاتآمادهارسال(ارسالي)بهشرحزيراست:

 بهروشيارسالشودكهبرايعمومقابلفهمباشد.
طريقرسانهسهلالوصولمنتقلشود.

 پياماز
 رسانهانتخابشدهبرايپيامارسالينزدمخاطباناعتبارداشتهباشد (منابع)
اطالعاتبهترتيباولويتهايموردنيازخوانندگانارسالشود.


 اطالعاتبهصورتتدريجيومستمرارسالشود.
موخراطالعاتيكهتدريجيارسالميشود،رعايتگردد.

 مقدمو
اساسيخوانندگانپاسخگوباشد.

 اطالعاتبهسئواالتاصليو

اطالعرساني
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امكانتبادلاطالعات،امكاناتتبادلاطالعاتوامكانرشيدامكانياتتبيادلاطالعيات،
با
سي
ستم
بهطوريكهممكيناسيتميامرحليههياياطيالعييابيو
داراياهميتوقابلتوجهاست،
ها
شناسيرابهنحوشايستهايبگذرانيم،امياامكيانبرقيراريايرتبياطميسيرنباشيد.در


اطالع
...

راسسازمانميتواندبهترينكمکبرايبرقراريارتباطوامكانبرقيراري

چنينمرحلهاي،
ارتباطباشد.درصورتامكانبرقراريارتباط،بايستيامكاناتبراياينامكانمهياشيدهو
طعمومياطالعمداراز

مكاناتوتكنولوژياطالعرسانيباابزارروزمهياگرددتارواب

هرروزا
افكارعموميعقبنيفتد.
درتوزيعپيام،مسائلعديدهايمطرحاست.كاراترينروشانتقالكداماست؟چهكسي
وكجابايستياطالعرسانيانجامگردد؟وبسياريازسؤاالتديگركهبايستيقبلازارسيال

پيامپاسخدادهشود.
اگربخواهيممشخصياتروحواحيدسياسيتسيسيتمهياياطيالعرسيانيرابرشيماريم،
اينگونهبيانخواهيمكرد:

 روشنديدناهدافوتعريفوتعيينكردندقيقاهداف
 توجهبههمهامكاناتبالقوهوبالفعلدرحدممكن
 فراخكردنروحيهبحثواظهارنظروگفتگو
ايجادمشاركتصاحبنظران،مسئوالنومتخصصان


 بازتابمجدداطالعاتارسالي
 تقويتمشاركتواجازهمشاركتبهديگران
ميكنيد،باييدسيهنيياز
"هرنظاماطالعاتيكهدانشواطالعاترادرميانمردمتوزيع 
آنكهبتواندبهاستفادهكنندهبگويداطالعاتشراكجابيابيد،

اساسيرابرآوردهسازد:نخست،
استفادهكنندهتصميمگرفتوخواست،اطالعاترابهاوبرسياند،

دوم،آنكهبتواندهرآنچه
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اياززمانكهاستفادهكنندهتعيينمييكنيدپاسيخبگوييد"

وسوم،آنكهبتوانددرمحدوده
(آذرنگ.)1324،
اطالعرساني،كارحرفهايروابطعمومياسيت،اميااطيالعرسيانيمعيادلافشياگريو
توجيهگرينيست،بلكهدرچنينسيستمي،روابيطعميومييعنييتوزييعاطالعياتبيراي

ميكنيمتيارفتيارجامعيهوميردمراجهيتداده
اطالعرساني 
هدايترفتارانساني.درواقع 
باشيم.
برايايجادافكارعموميسالم،بايستياطالعاتسالمتوزيعكردوموانعجرياناطالعات
راازميانبرداشت.اينموانععبارتنداز:
تلقينسلطهگران

-1وابستگيشديدبهسازمان-2،تحريف-3،
بايدبهعرضيهمنصيفانهاطالعياتپرداخيت،زييراميردمبيهشيدتدرمعيرضاطالعياتو
هايبيشماريمبهوتهستند.


اطالعيه
اطالعرساني،بهتوزيعيعنينمادوپياموتبيين(جرياناطالعات)توجهداردوبررسيي
جرياناطالعاتبايدمحتوا،حجم،سمتوسوياطالعاترامشخصسازد.اينفرآينيدبيه
شناختمسايلفرهنگيويژهاينيازمنداست،چراكيهدركذهنيياطالعياتوجنبيههياي
اشتراكيبينفرستندهوگيرندهيکامراساسياست.همچنينبايستيبهروشانتقالپييام
توجهويژهايداشت.

پيامبرشمردهاند،

بهشكلهرموارونهكهآنراكارآترينروشانتقال
تنهاباتوجهبهمرحلهتوزيعاستكهميتوانبهكاركرد،موردكاركرد

درچنيندنيايي،
وبهجنبههايآشكاروپنهانمخابرهپيامپيبرد(موالنا.)1321،

سرعت،كيفيت،ارزش،حجيموسيهولتدسترسييبيهاطالعيات،اميروزهحيرفاولرا
ميزند،اماهمهاينهاوقتيكهدانششناختماهييتوكياركردواقعيياطالعياتراداشيته

روابطعمومياطالعرسانبهپياممخاطبوپيامبرايمخاطيب

باشيم،ارزندهاست.بنابراين
دهيرامييابد.


هاياطالع

كندوشيوه

توجهمي

اطالعرساني
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درتبادلاطالعات:
 امكانتبادلاطالعات
 امكاناتتبادلاطالعات
 امكانرشدامكاناتتبادلاطالعات

تناسبآنروشاطالعرسانيانتخابميگردد.اما"تياوقتييكيه

سنجيدهميشودوبه
پيامهيايارسياليآنبيدونتيكثير
يکكشوربركلفرآيندتوزيعخودكنترلنداشتهباشد ،
خواهدماند"(موالنا.)1321،
جدولشماره3-3
سيستم
روابطعمومي
(سيستماطالعمدار)

وظيفه
اطالعياب 
 -1

تعريف

برنامه

گوششنوايسازماناست تهيهوتوليداطالعات

اطالعشناس
 -2

چشمبينايسازماناست

تنظيموتدويناطالعات

اطالعرسان 
 -3

زبانگويايسازماناست

توزيعوتبييناطالعات


ذكرصحتاطالعرسانيضرورياست،چيراكيه":بيهطيوركليي

جداازآنچهبحثشد،
يكيازراههايجلباعتمادمردمنسبتبهروابطعميومي،اراييهاطالعياتواخبيارصيحي 

درونسازمانياست.دراينزمينهبايدگفتكهنتيجهتحقيقوپيژوهشنشياندادهاسيت
كهحقيقترانبايدكتمانكرد.درستيوراستييكيازبهترينروشهايروابطعموميدر

انتقالاخباراست،زيرااگرخالفاينمسئلهباشد،هيچكسدرعصربمبياراناطالعياتبيه

ها،وقعينمينهد.گفتنياسيت

اخبارورويدادهايدروغينارايهشدهازسويروابطعمومي
دراينميان،كارشناسانوسايلارتباطجمعييوهميينطيورروزناميهنگيارانوخبرنگياران
رسانهدرمعرضاخبارورويدادهايارايهشدهازسويروابطعميوميهياهسيتندوبيهجيز
مواردنادروانگشتشمار،اكارآنانازبصيرتالزمدرامورخبيريبرخيورداروبيهسيادگي
قادرندخبرنادرستراتشخيصدهند.آنانباكانالهايمتعيددخبررسيانيكيهدراختييار

دارند،ميتوانندخبر"سره"رااز"ناسره"جداكنند.درعيينحيالميردمنييزازطريقيي

روابطعموميدرمديريتشهري
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ارتباطيكهبارسانههادارند،اخبياردروغيينرامييتواننيدازسيايرروييدادهاتمييزدهنيد.

بنابرايناگريکروابطعموميبخواهدازطريقنيرنگونادرسيتيوييابياسانسيوراخبيار،
جايگاهخويشرادرجامعهتابييتكنيد،نيهتنهيادرشيكلگييريافكيارعميوميمابيت،
تكثيرگذارنخواهدبود،بلكههمچنيانعقاييدوافكيارمنفييرادامينخواهيدزد"(بيديعي،
.)1321



اعتماد

شفافیت


پساطالعمداريبراينمضموناستواراستكهروابطعموميدرتهيه،تنظيموتوزييع

هايشراتحتالشيعاعقيرارمييدهيد)،بايسيتيدارايتكنوليوژي،


اطالعات(كههمهفعاليت
سيستموجهتاطالعرسانيباشد.



نمودارشماره 3-3

اطالعرساني
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.2-3روابطعموميالكترونيکدرشهرداري
ستم
ها
هايپيشگاموپيشتازدرعرصهروابط

توانديكيازروابطعمومي

روابطعموميشهرداريمي
ي
...

هايسازمانهايايرانيباشد.توجيهوتوسيعهروابيط


بينروابطعمومي
عموميالكترونيكي،
عموميالكترونيکراازابعادمختلفودرحوزههاي:

 تحقيقاتي
 انتشاراتي
 تبليغاتي
 ارتباطي
ميگيرد.
درشهرداريمدنظرقرار 
بحثبعدي،تقسيممحيطارتباطيبهمحيطداخليومحيطخارجياستكهمياآنرا
بهمحيطنزدييک(داخيلشيهرداري)ومحييطدور(خيارجازشيهرداري)تقسييمكيردهو
برنامههايالزمرابرايتوسعهوبهبودارتباطاتسازمانيبامخاطبيانومشيتريانتيدوينو

طراحيميكنيم.


محیطدورارتباطي(خارجازشهرداری)

محیطنزديکارتباطي
(داخلشهرداری)

نمودارشماره2-3

 .1-2-3محيطنزديکارتباطي 
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فعاليتهايروابطعميوميدرداخيلسياختمانهيايشيهرداريو

منظورازمحيطنزديک،
زمانمراجعهمشترياناست.دراينزمينه،روابطعموميالكترونييکهرچنيدكيمرنيگتير
توانددركاهشزمانپاسخگوييبهمشتريانياريرساند.


امامي
است،
اندازيباجهپاسخگوييالكترونيک

 
راه
دهيونوبتدهيالكترونيكي


شماره

اطالعرسانيالكترونيكيازطريقبردهايالكترونيكي


 ارايه CDكاتالوگبهمشتريان
اندازيسامانههايخودكار(تامشتريبخشييازفعالييتهيايكاركنيانشيهرداريرا

 
راه
انجامدهند)
و...
.2-2-3محيطدورارتباطي 
عنوانراهكارهايفعالييتدرحيوزهروابيطعميوميالكترونييکپيشينهاد

برنامههايزيربه

ميشود:

 .1نظرسنجياينترنتيازمشتريان
 .2دريافتپيشنهاداتاينترنتيمشتريان
برگزاريمسابقاتاينترنتيدربارهفعاليتهايشهرداري

.3
 .2درخواستاينترنتيمالقاتمشتريانبامديران
پاسخگويياينترنتيبهمشتريانومخاطبان

.1
راهاندازيسامانهصندوقصوتيمشتريان
 .1
راهاندازيسامانهپرسشوپاسخمشتريان
 .2
 .3ارتباطمردمبامديرانازطريقEmail

اطالعرساني
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بهمناسبتهايمختلفبهمشتريان

 .1ارسالEmail
با
سي
ستم
ايوبنابهدرخواستمشتريان

صورتدوره
اطالعرسانيازطريقايميلبهمشتريانبه

.14
ها
ي
 .11تهيهوتوزيعبروشورهايالكترونيكي
...

 .12ارسالSMSبهتلفنهمراهومعرفيخدماتجديد
لهدرسايتهاومجالتالكترونيكي

 .13توليدخبر،گزارش،مقا
گروهيدرسايتهايخبري

 .12برگزاريمصاحبهاختصاصي–
 .11پوششخبريمراسمورويدادهايشهرداريازطريقسايتاينترنتي
 .11برآوردهكردننيازهاياطالعاتيرسانههايمختلف(هماهنگيوراهنمياييهيايالزم،
ارسالعكس،توضيحاتتكميليو)...
تورينگمحتوايرسانهها

 .12ماني
 .13تدوينوارايهبريدهجرايدالكترونيكيبرايمشتريانوكاركنانومديران:بريدهجرايد
بهشرحزيرذكرميباشد:

الكترونيكيكاربردهايبسياريميتواندداشتهباشد.برخيازآنها

اطالعازانعكاساخبارسازماندرنشرياتاطالعازنحوهانعكاساخبارسازماندرنشرياتاطالعازشدتوضعفانعكاساخبارسازماندرنشرياتاطالعازمابتومنفيبودناخبارسازماندرنشرياتاطالعازانعكاساخبارومطالبموردنظرسازماندرنشرياتگوييبهافكارعموميدرمقابلاخبارومطالبانعكاسيافته


آمادگيبرايپاسخ
هاييارتباطبارسانهها،يعنيارتباطباافكارعمومي


اصالحوبهبودروش
هايتصميمگيروحتيرقيب


هاييارتباطباسازمان

اصالحوبهبودروش
و...
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گوييبهرسانههاونشرياتالكترونيكيازجملهسيايتهياووبيالگهيا(جوابييه،


پاسخ
.11
اصالحيه،تكذيبيهو)...
 .24درجآگهيوتبليغاتدررسانههايالكترونيكي.
،ميتوانبهمواردزيراشارهنمود:
برايليستكردنمزيتهاي"تبليغات اينترنتي" 


دهندهميتواندمخاطيبآگهييخيودرابيادقيت


مخاطب:آگهي
امكانهدفگيريدقيق

بيشتريانتخابكند.با مديريتوكنترلمشخصاتبازديدكننيدگانييکسيايت،براسياس
اطالعاتبيننده،آگهيمتناسب نشاندادهشود.
رساني:برخالفرسانههايسنتي،بيااسيتفادهازعناصيرجيذاب،


امكاناتيبيشتردراطالع
هايموثرتريراميتيوان


گيريازخالقيتهنري،پيام

تصويريوبهره
جلوههايويژهصوتي،

توليدومنتشرنمود.
ينترنترسانهايجواناستوكاربرانآن،غالباازطبقه تحصييلكيرده

كيفيت مخاطبين:اهستندوكيفيتگروهمخاطبين،ارزشآگهيراباالميبرد.

انعطافدرانجامپروژههايبزرگ :اصالحتبليغاتاينترنتي،با تحلييلبازخوردهياياگهيي

ترينزمانممكنميباشد.


درحينفرآيندتبليغاتودركوتاه
بهدليلويژگيهاييكهاينترنيتدارد،اسيتفادهازبسيتر

افزايشهرروزهنيازبهاينترنت:هرروزافزايشمييابد.شيايدفيردابيرايدرج

اينترنتروزبهروزبيشترشدهومراجعهبهآن
آگهيشماديرباشد!
-هزينه مناسب :هزينهتبليغاتاينترنتيدرمقايسيهبيارسيانههيايسينتينياچيزاسيت.

گيريازنرمافزارهايكنترلآگهي،درهرلحظيه،


بابهره
نظارتدقيقمستمروبيواسطه:

ميزاناعتبار،تعدادنمايشوكليکبررويآگهيو اطالعاتآماريديگيرمييتوانيد،ميورد
ارزيابيدقيققرارگيرد.

اطالعرساني
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آشنا
يي
ت،امكانارتباطمتقابل مخاطبيان
امكانات ويژه  :ماهيتتعاملچندجانبهدرشبكهاينترنبا
سي
تواندازنظراتوانتقاداتمخاطبانخود باخبرگردد.

دهندهمي

رافراهمآوردهاستوآگهي
ستم
ها
هايآن
بانکاطالعاتياخبارومقاالتمربوطبهشهرداريوفعاليت ي

.21
...

 .22بانکاطالعاتيمربوطبيهمشخصياترسيانههيايالكترونيكييمختليف،خبرنگياران،
تسازمانرسانهايو)...

مشخصا
 .23انتشارنشرياتالكترونيكيدرونسازمانيومديريتسايتشهرداري
انتشارفعاليتهايموردي(كتابالكترونيكي،كتابچه،بروشورالكترونيكيي،وييژهناميه

.22
و)...
هاووبالگها


انعكاستصويريمراسمورويدادهاازطريقسايت
.21
راهاندازيسايتواعطايوبالگرايگانبهمشتريان(ماالسايتيمايل persianblog
 .21
وبالگرايگانميدهد).

راهاندازيشدهوبهمشتريانشهرداري،

هاوبرنامهها


تهيهآرشيوعكسوتصويرازسازمانوطرح
 .22
پشتيبانيرسانههاونشرياتدرونسازمانيبرايتهيهعكس

.23
ايهاوارايهبهمشتريان
تهيهچندرسانه 

.21
 .34برگزاريويامشاركتدررويدادهاياختصاصيشيهرداري(شياملنمايشيگاهعياديو
هاوهمايشهياازطرييقاينترنيت،سيانيمناسيبتهياو


رسانيكنفرانس

الكترونيكي،اطالع
مراسمخاصو)...
هايبرونسازمانيازطريقسايتها


شركتدرنمايشگاه
.31
 .32تهيهاقالمتبليغاتيمعموليوالكترونيكي(پوستر،هداياو)...
 .33مديريتواجرايتبليغاتمحيطيدرونوبيرونسيازماني(بييلبيورد،سييلک،تيابلو
اعالناتسازمان،تراكتو)...

 .32تشكيلنمايشگاهعكسوبرگزاريمسابقهعكس
تهيه،تدوينونظارتبرنامههايروابطعموميدرمحيطوب

.31
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 .31مديريتواجرايمطالعاتافكارعموميوپژوهشيازطريقسايتبانک(نظيرسينجي،
تحليلمحتواو)...
هاياجراشدهروابطعموميبااستفادهازنرمافزارهايمديريتي

 .32ارزيابياثربخشيبرنامه
وآماريسايتها

هاوبخشهايسازمانيازطريقبانيک


پشتيبانياطالعاتياداراتروابطعمومي،رسانه
.33
اطالعاتيوارتباطonline

نامههايموردعملروابيط
هاوآيين 

 .31تهيه،تدوينونظارتبرحسنانجامدستورالعمل
عموميوسازماندربحثارتباطات
گوييوراهنماييبهاربابرجوع(ايجادنظامپاسخگوييبهمكاتبيات،ايمييلهيا،

  .24
پاسخ
هايتلفنيوپيامهايصوتيبهمنظوردريافتپاسخازواحدهايسيازمانيمربوطيهو


تماس
ارايهراهنماييالزم)
راهاندازيواجرايسيستمانتقاداتوپيشنهادهاياينترنتي
  .21
 .22افكارسنجييانظرسنجيدرارتباطباهركدامازخدماتبانک(قابيلبرداشيتدرهير
زمانمشخصودرخواستي)
يت،راهاندازيتريبيونآزادييا

بررسيوارائهپرسشوپاسخهايمعمولازازطريقسا

.23
Massage Boardدرسايت
ارتباطباتشكلهايتخصصيازطريقتاالرهايگفتگو

.22
 .21برقراريارتباطدوسويهاربابرجوعوهمكارانبامديران
 .21انعكاسنظرهاياربابرجوعوهمكارانسازمانبهكارمندانويامديرانمربوطه
اطالعرسانيبهمخاطبين(تهيهاطالعاتموردنيازمخاطبين،ايجادابزارهيايمناسيب

.22
رسانيشاملتلفنگويا،سايتاينترنتيو)...


اطالع
مديريتونظارتبرروابطعموميهايتابعهشهرداري.

.23
و...

اطالعرساني

23
آشنا
يي
 .1-3سواالتمديريتسيستماطالع مدار(اطالعمحور)  با
سي
ستم
يازكسانيكهمقرراترانقص
بررسيتحقيقاتجرايممدنينشانميدهدكهبيشازنيم
ها
ي
...
اينموضوعبسيارمهميياسيتكيهبايسيتيميوردتوجيه
ازآناطالعنداشتهاند.

كردهاند،


روابطعموميجامعهمحورقرارگيرد.
شايدبرايكاهشايننادانستههاوكاهشنقصمقيرراتتوسيطاعضياوافيرادجامعيه،

شاهكليدحلموضوعباشد.
آموزشواطالعرساني" 

"
عنوانپيشنيازاطالعرسانييادمييشيود،

يابيواطالعشناسيكهازآنبه


امابدوناطالع
رسانينتيجهبخشوكارآمدنخواهدبود.برايهمينمنظور،روابطعموميشيهرداري،


اطالع
بايستيروابطعميومياطيالعميدارباشيد.بسيياريازسيازمانهيادرميراوداتوارتباطيات
اجتماعيخودبامخاطبانبدونپيشنيازهايميذكور،هزينيههياوزميانبسيياريراصيرف
رسانيميكنندونتايجيكموگاهانتاي معكوسعايدشانميشود.


اطالع
روابطعمومياطالعمداربايستيبهسئواالتزيرپاسخگويد:


الف:اطالعيابي

اطالعاتراچهكسانيجستجوميكنند؟


چهروشهايي)بهدستآمدهاست؟

 اطالعاتچگونه(با
اطالعاتچراتوليدميشود؟


اطالعاتراكهتوليدميكنند؟


اطالعاتدرچهزمانهايي(كي)تهيهوياتوليدشدهاست؟


 اطالعاتازكجاتهيهويادركجاتوليدشدهاست؟
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ريهياكمتير
نكتهمحورياطالعيابيايناستكيهنييازبيهتولييداطالعياتدرشيهردا 

احساسميشود،زيرااطالعاتدرجامعهموجوداستوبايستيضمنارتباطباجامعهوبيه

هاييعلميآنانراجمعآورينمود.


روش

ب:اطالعشناسي

چهاطالعاتيبايستيدرطبقهبنديشهرداريقرارگيرد؟


چرابايستياطالعاتطبقهبنديشوند؟


چگونهبايستياطالعاتطبقهبنديشوند؟


بنديميشود؟


بنديكندوبرايچهكسانياطالعاتطبقه

كهبايستياطالعاتراطبقه

بنديشدهارزشبهرهوريدارند؟


اطالعاتطبقه
 تاچهفاصلهزماني،
 دركجابايستيايناطالعاتنگهداريشوند؟
شناسيتاكيدبرطبقهبنديواولوييتبنيدياطالعياتبيهعميوميو


نكتهمحورياطالع
خصوصياستواينكهاطالعاتبراياستفادهبهينهتهيهوتوليدميشودنهبرايبايگاني.


ب:اطالعرساني

 چهاطالعاتيبايستيدردسترسمردمقرارگيرد؟
 چرابايستياطالعاتدراختيارمردمقرارگيرد؟
 چگونهبايستياطالعاتدراختيارمردمقرارگيرد؟
اچهويژگيهايي(كه)بايستياطالعياترادريافيتكننيد؟وچيهكسياني

 چهكسانيب
بايستياطالعاتراارسالكنند؟
درچهزمانهاييوچندباراطالعاتبايستيارسالشود؟


 دركجابايستيايناطالعاتنگهداريشوند؟

اطالعرساني

21
آشنا
يي
بهايينمعنياكيهدراطيالعرسياني
نكتهمحورياطالعرساني"مخاطبشناسي"است.

با
سي
ه ستم
خصيوصمنطقيهمسيكوني)
برايتفكيکمخاطبان(براساسجنس،سن،تحصييالتوبي 
ها
ي
بايستياهميتخاصيقايلشد.
...

نتيجهگيري 
تككيدبرفنآورياطالعاتي،ابزاريبرايرفعنيازهايمخاطبانوارائيهخيدماتبياكيفييت

ميميتواندمفييدواقيع

برتراست،لذافنآورياطالعاتي،بهعنوانابزارمديريتيروابطعمو

شود،بنابرايندرصورتتقويتمديريتاطالعاتي،امكيانتغيييردرنحيوهارائيهخيدماتاز
هايسنتيبهروشهايمدرنجديد،مقدورخواهدبودوكانيالهيايارتبياطيجدييد


روش
جايگزينشكل هايسنتي(تلفين،فياكس،مراجعيهحضيورياسيتفادهازكاغيذ)مييشيود.

يندهايارتباطيواطالعرسانيو

زيرساختارهايفنآورياطالعاتي،برايتغييرفرآ

همچنين
هايديجيتاليدرخدماترسيانيسيازمان،مفييد


هايشبكه

اجرايآنهابااستفادهازسيستم
واقعميگردد.استامولين،چهارپيشنهادبرايغنييسيازيميديريتاطالعياتبيرايروابيط
يارائهميدهد:

عموميودولتديجيتال
ارائهخدماتبهمخاطبانوذينفيعهياازطرييقكانيالهيايالكترونيكييوديجتييالي.

 -1
-2مديريتذخيرهاطالعاتيدولتيدرراستايحداكاركيردنكيفييتخيدمات(ارتبياطي،
اطالعرساني،مشاورهو)...واثربخشيمنابع.

-3حمايتمؤثرازرسالتروابطعموميدرخدماتشهريومؤثركردننقيشسيازمانبيا
استفادهازسيستمهاياطالعاتي.
-2مديريتفرآيندهايسيستماطالعاتيدولتيوخصوصي.

ويژگيهاي روابطعموميالكترونيک
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جهتتحققيکروابطعموميدوسويهوپاسخگومناسباست.


 خدماتآنهميشگيوبروزاست.online
اييرابرايمشتريانميسرميسازد(روابطعموميالكترونيكي

 امكاندسترسيدرهرج
روابطعموميبينالمللياست).

گويتکتکمخاطباناست.


وروابطعموميپاسخ
 مخاطبفردبوده
بخشيازخدماتشهريازطريقآنانجامميپذيرد(.سادهسازينحوهارائهخدماتبيه


شهروندانوسازمانهاونهادهاو تسهيلدسترسييبيهآنيانوهمچنيينكياهشترافييک،

آلودگيهواوصرفهجوييدروقتوهزينهمشتريانوهمچنينسايرشهروندان)

گوييبهمخاطبانوتضمينپاسخگوييدرخصيوصنييازمخاطيب،فرآينيد


بهبودپاسخ

ارتباطراسادهميسازد(تسهيلدسترسيشهروندانومخاطبانبهاطالعاتازايينطرييق

جايگزينبوروكراسيمداريشود).

كه شهروندمداريواجتماعيمداري،
هاازطريقيكپارچهسازيوحذفبوروكراسيينامناسيباداريكياهشميييابيد.


هزينه

ابتكاراتوخالقيتهايفرديبهوسيلهتوسيعهدانيشاطيالعييابيواطيالعرسيانيافيزايش

مييابد.

و...
اصليترينعنصرياسيتكيهروابيطعميوميالكترونييک رابيه
سرعتدراطالعرساني ،

روابطعموميبرايبهرهبرداريازاين

روابطعموميسنتيتحميلكردهاست.لذاكارگزاران
تكنيکهاينيوينرقابيت را

هايشيشهايالزماست،


سرعتودقتطالييوتوسعهسازمان
بياموزند.اگرآنهاازابزارهايديجيتالاستفادهنكنند،دراينكشاكش بازندهخواهندبود .
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آشنا
يي
با
خالصه
سي
ستم
ها
سيرتحولارتباطاتازارتباطاتشفاهيبهارتباطياتكتبييوتحيولارتباطياتكتبييبيه
ي
...
هيابيشيترروشينكيردهاسيت.
اهميتاطالعرسانيرابيرايسيازمان

ارتباطاتالكترونيكي،

بهطوريكهبرضرورتاطالعاتازبعداقتصادي،بهعنوانثروتوازبعدسياسيي،بيهعنيوان
قدرت،مطرحوتاكيدشدهاست.
ارتباطاتشفاهيارتباطاتكتبيارتباطاتالكترونيكي
درچنينجامعهاي(جامعهالكترونيكيواطالعياتي)،بياتوجيهبيهفلسيفهذاتييروابيط

عنوانيکسيستماطالعمدارييادكيرد.سيسيتميكيه

عمومي،بايستيازروابطعموميبه
يعنيگردآورياطالعاتراانجامميدهد:

طيسهمرحله،ماموريتفعاليتزيربناييخود،
اطالعرسان
اطالعشناسج -
اطالعيابب -
الف -
روابطعموميدرمديريتشهرينيزازاينقاعدهمسيتانينيسيتومييتوانيديكيياز
وابطعموميهايپيشگاموپيشتازدرعرصهروابطعموميالكترونيكيباشيد.اگيرتوجيهو

ر
توسعهروابطعموميالكترونيکراازابعادمختليفودرحيوزههيايتحقيقياتي،انتشياراتي،
تبليغاتيوارتباطيدرشهرداريمدنظرقرارگيرد،تقسيممحييطارتبياطيروابيطعميومي
شهرداريبهمحيطنزديکومحيطدورارتباطيدراينزمينيهكميکبيشيتريبيهانجيام
درستكارميشود.
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خودآزمايي
روابطعموميرابهعنوانيکسيستماطالعمدارتوصيفكنيد؟

.1
هايتهيهوتوليداطالعات(اطالعيابي)كدامند؟


ترينشيوه
 .2
مهم
 .3مدلدريافتوارسالاطالعاتراازوبهمخاطبانچيست؟آنراترسيمكنيد؟
 .2شرايطاساسيارسالاطالعاتبهمخاطبانراتوضي دهيد؟
 .1محيطارتباطينزديکروابطعموميشهرداريراتوصيفكنيد؟
ترينروشهايالكترونيكيارتباطشهرداريبامردمراليستكنيد؟

 .1
مهم
 .2حداقششسئوالازسيئواالتنيازسينجياطالعياتميديريتسيسيتماطيالعميداررا
بنويسيد؟






4

فصل چهارم
ارتباطات مردمي
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اهداف 
هدفازمطالعهاينفصل،آشناييبامطالبزيرميباشد:

تفاوتروابطعموميدرسازمانهاياجتماعيوتجاري–اقتصادي

.1
 .2ترسيممدلارتباطاتسازماني
 .3تعريفافكارعمومي
 .2ترسيمجدولتفاوتديدگاهيدربارهافكارعمومي
 .1اهميتافكارسنجي
يوههايدريافتانتقاداتوپيشنهادات
مهمترينش 
 .1
شيوههايعمدهارتباطباافكارعمومي

.2
كارهايارتباطبارسانهها

 .3
راه
 .1نكاتمهمبرگزارييکكنفرانسخبري
هاياصليمصاحبهاختصاصيبارسانهها


تكنيک
.14









ارتباطاتمردمي
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آشنا
يي
با
سي
 .1-2ارتباطاتدرروابطعمومي 
ستم
ها
ي
روابطعميومي،كلييدارتبياط
تمامتعاريفروابطعموميتاكيدبرايندارندكهبدونشک،
...

سازمانهاباكاركنانوهمچنينبامشترياناست،زيراروابطعموميپليارتباطياستكيه

ميتوانددغدغههايسازمانراكياهشدهيد.همچنيينازارتباطيات،بيهعنيوانمهيمتيرين

مسئوليتووظيفهروابطعمومييادشدهاست.لذابارمسيئوليتارتباطياتسيازمانيرادر
هاييكهكاالتبادلميكنند"روابطعموميهايمشتريميدار"ودرسيازمانهيايي


سازمان
داربهعهدهدارند.پسميتيوانيمروابيط


هايمردم

روابطعمومي
كهخدماتتبادلميكنند،

مداروروابطعموميمردمدار"تقسيمكنيم.نويسنده


روابطعموميمشتري
عموميهارابه"
روابطعموميهادرسيازمانهيا،ازدوروشزييرپييروي

تاكيدداردكهفلسفهايجادوتداوم
ميكند:

-1

مردمداري"است.
فلسفهروابطعموميدرسازمانهاياجتماعي "،


-2

مشتريمداري"است.

فلسفهروابطعموميدرسازمانهاياقتصادي"،


همچنينمنظيورازوظيفيهارتبياطيروابيطعميومي،سيازماندهيوهيدايتارتباطيات
(يحياييايلهاي،

سازمانيدردوبعدارتباطاتدرونسازمانيوارتباطاتبرونسازمانياست
.)1333
ادارهميكند:

روابطعمومي،ارتباطاتدرونسازمانيرادرسهحوزهكلي
 -1ارتباطمديرانبامديران(جلسات)
 -2ارتباطمديرانباكاركنان(مراسم)
ارتباطكاركنانباكاركنان(جشنهاواردوها)

-3
ارتباطاتبرونسازمانيرادرقالب:
راديووتلويزيون،سايتهاو)...

ها،خبرگزاريها،


اي(روزنامه

ارتباطاترسانه
-1
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كنندگانمواداوليه،توزيعكننيدگانكياال،


ارتباطاتبينسازماني(دولت،ارتباطباتامين
-2
عمدهفروشانومغازهداران)

سازماندهيميكند.

-3ارتباطاتمردمي(ارتباطبامشتريان)را


الف:مديرانبامديران



درون
سازماني




(جلسات)

ب:مديرانباكاركنان
(نشريهداخليوجلسات)



مدل
ارتباطات
سازماني

ج:كاركنانباكاركنان
(جلساتومراسم)

الف:سازمانبامخاطبان
برون
سازماني

(ارتباطاترسانهاي)

ب:مخاطبانباسازمان
(ارتباطاتمردمي)
نمودارشماره1-2


درارتباطاتبرونسازماني،عمدتابراي"رساندنپيام"ازرسانههيابهيرهمييگييريمو
رسانيمتابتوانندازآنبهرهمندشوند.پييامهيايميامييتواننيد


پيامخودرابهمخاطبانمي
هايپيامرسانيميا،وسيايلارتبياط


اماهمهكانال
خبر،اطالعات،اصالحيهوياآگهيباشند،
جمعي(تلويزيون،راديو،مطبوعاتوسينما)نيستند.ميامييتيوانيمازمخاطبيانسيازمان
پيامرسانانسازمانبسازيمواگربهنظراتآنانتوجهكنيم،آنانبهترينمبليغو
(مشتري) ،

ارتباطاتمردمي
33
آشنا
يي
خيواهيمپييامدريافيتكنييم،فيرمهياي
ترينپيامرسانخواهندبود.امياوقتييميي


جدي
با
سي
وپرسشنامهستم
هاوسئواالتآن،بهطور

ترينابزارماهستندواگراينفرمها

نظرخواهي ،
عمده
ها
ي
هيايالزمرادريافيتنخيواهيمكيرد.بنيابراينبايسيتي
حرفهايتنظيمنشدهباشند،پاسيخ

...

روشهاينظرخواهيرابهصورتمتنوعدرنظربگيريم.مردمانزياديدوستدارندگفتگيو

كنند.براياينافرادكهعموماًبيشترينتاثيررادرمييانميردممييگذارنيد،باييدجايگياه
اينانميتواننيدحيرفهيايخيودرابياديگيرمردمياندرمييان

مهميدرنظرگرفتهشود.
گذاشتهوبرآنانتاثيرگذارباشند.
پيامهاواقعابايستيبدونواسطهباشندوميديران،مسيايل،
درارتباطاتدرونسازماني ،
موفقيتهاومشكالتسازمانرابهكاركنان(مشترياندرونسازماني)منتقلكنند.انتظيار

بيجايينميباشد،اينخواستكاركنيان
ارتباطمستقيممديرانباكاركنان،انتظاربيهودهو 
آنانميخواهندبااطمينانكاركنندوباگفتگوهايمستقيم،نسبتبهآينيدهخيودو

است.
يكيازاينراهها،جلساتپرسشوپاسخمديرانوكاركناناست.

مطمئنترشوند.

سازمان،
راهاندازينظامپيشنهاداتمشيتريان(درونسيازماني-بيرونسيازماني)نييز،
تدوينو 
ترينراههايكسيباطالعياتدرونسيازمانياسيت.راهييكيه


ترينومطلوب

يكيازارزان
هاياولمديريتهاينوينميباشد.ايننظامنهتنهابهمشكالتموجيود


امروزهجزانتخاب
دنبالراههايمطلوبوممكن،باتوجهبهنظراتكاركنانسازماناسيت.

پيميبرد،بلكهبه

هايموفقاينراهراپيمودهاند.


ارسازمان
اك
روابطعموميهابايستيپيشگامدريافتوارسيالاطالعياتازوبيهمخاطبيانباشيندو

اهميتاينموضوعرابرايمسئوالنسازمانتبييننمايند.
جايگاهمهميداردوشناختشبكههايارتبياطي

دردرونسازمان"،ارتباطاتسازماني"
سازمانبرايروابطعموميها،بهعنوانمشاوراولسازمان،اهميتيجديدارد.زييرا

موجود
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صورتپيچيدهوبهدوشكلارتباطاترسميسيازمان(عميودي)

ارتباطاتدرونسازمانيبه
ارتباطاتغيررسميسازمان(شبكهاي)جرياندارد.

و
هاميبايستهردوبعدارتباطاترسميوغيررسميسازمانراميدنظر


لذاروابطعمومي
قراردادهوباكسباطالعاتوبرقراريارتباطمسيتمروميداوم،بيهبهبيودكيفييسيازمان
بپردازند.

 .2-2افكارعموميوافكارسنجي
 .1-2-2تعريفافكارعمومي 
تاكنونتعاريفوبرداشتهايمتفاوتيازپديدهافكارعموميتوسطانديشمندانارائيهشيده

است،بهطوريكهاينابهامراايجيادكيردهكيهنمييتيوانتعريفييمشيتركبيرايآندر
نظرگرفت.درحاليكههمهچيزدرارتباطات،بهافكارعميوميبرمييگيرددوبايسيتيايين
مفهومراواض ترشناخت.
باتوجهبهتعاريفمتعدد،بهطوركليسهبرداشتعمدهازافكارعموميوجوددارد:
الف:چيزيبهنامافكارعموميوجودندارد.
ب:احتماالًوجوددارد،وليقابلتعريفنيست.
ج:وجودداردوميتوانآنراتعريفكرد.

بههرحالدردنيايامروز،ايينپدييده،هميوارهميوردبحيثقيرارگرفتيهوبسييارياز
دانشمندانبراينمفهومكهتوجهبهافكارعموميمبنايامنيتپايداراست،تككيدكيردهو
توجهيبهافكارعموميميتواندتعادلعموميجامعيهرابيرهمبزنيد.از


اندكهبي

باورداشته
طرفي:
(ازطريقاطالعرسانيوتبليغات)

 -1تكثيرونفوذبرافكارعمومي

ارتباطاتمردمي
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آشنا
يي
(ازطريقپاسخگويي)،

 -2تنويرافكارعمومي
با
سي
ستم
دهندهافكارعموميرابهتوجيهبيشيتربيهآنسيوق

ازجملهعوامليبودهكهعناصرشكل

ها
ي
دادهاست.
...

ازطرفي،عالوهبرتوجهبسياريكهبهافكارعموميشده،تعاريفگونياگونينييزازايين
پديدهمطرحگرديدهاستومفهوميكهبيشترموردقبيولبيودهدرتعياريفزييرمينعكس
شدهاست.
حاصلجمعداوريهايجداگانهافرادنبوده،بلكهپدييدهايسيتسيازمان

«افكارعمومي،
يافته،محصولارتباطاتواثراتمتقابل.
پديدهاياجتماعيوحاصلكنشوواكنشبسياريازاذهاناست.
افكارعمومي ،
افكارعموميبرايما،نيرويينهانوآشكارميباشدكهازتركيبانديشهها،احساسهاو
برداشتهايفرديبهوجودآمدهوتركيبياستكهوزنآن،باميزانتكثيروقدرتتهياجم
عقايدتركيبدهندهآنمتفاوتاست»(اسدي.)1323،

«افكارعمومييکپديدهرواني–اجتماعيميباشد،داوريميردماسيتبيرسيرييک
موضوعهمگانيومورداختالف،اماحاصلجميعافكيارفيرديوجمعيينمييباشيد.افكيار
عموميتعاملمياننظراتفردوگروهياستكهبهصورتيکفكرعمومي،شايددرچنيد
وجودميآيدواينوحدتفكري،دربااليهيرم

مرحلهجابجاشودوسرانجاميکوحدتبه
هاتحميلميكنيد.ازايينروافكيارعميوميييک

جامعهقرارميگيردوخودرابرحكومت

كارعموميراتوليدمينمايد.باايينتعرييفمييبينييمكيه

توليداجتماعياستوجامعهاف
ديگرپديدههايجمعيباآدابورسومواحساساتعموميمتفاوتاست،ولييفصيلهياي
مشتركيدارد»(دادگران.)1321،
«ازافكارعمومي،تعاريفوبرداشتهايمختلفيارائهشدهاسيت.گروهييآنراحاليت
يکملتميشمارند،گروهديگريآنراتجليگيرايشهيايذهنيي

احساسيياعاطفيبارز
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عدهايآنرامجموعيهعقاييدافيراديكيه
مردمنسبتبهيکامرمورداختالفخواندهاندو 

مجموعهايازمفياهيم،

ميانآنهاتوافقيايجادشدهاست.بعضينيزمعتقدند،افكارعمومي،
معتقدات،تصوراتذهني،آمالوآرزوهايگوناگونوتعصباتقيومياسيتكيهدرشيرايط
عدهاينييزپيارافراتيرگذاشيتهودرمفهيوم
زيستگروهيمردميکجامعهبروزميكند .

وسيعآن ،تمامطرززندگييکملتيعنيهمانمقولهراكهعلمايعلوماجتماعيفرهنگ
مترادفباافكارعموميدانستهاند.

مينامند،
تعاريفديگرينيزازافكارعموميارائهشدهاست.ازجملهاينكه،افكيارعميوميتجليي
عميقترينخواستهاونيازهاييکملتاستكهناشيازمجموعهتعبييراتوتفسييراتو

ارزيابيوقضاوتمردمنسبتبهحوادثووقايعروزمييباشيد.تعرييفديگيراينكيه،افكيار
مجموعهايازباورهاوانگاشتههايافرادپيراميونييکمحيدودهزنيدگيدرزمينيه

عمومي،
ميباشد»(عباسزاده.)1323،
مسائلياستكهبرايآنافراد،حائزاهميتهمگاني 
«اعضاءيکميزگردانجمنعلومسياسيآمريكا»بهسال،1121درموردافكارعميوميو
تعريفآن،بهسهگروهتقسيمگرديدند:گروهاول،كسانيبودندكهاعتقيادداشيتند،اساسياً
چيزيبنامافكارعموميوجودندارد.گروهدوم،اظهارميداشتندكهاحتماالًچيزيبهنيام
افكارعموميوجوددارد،وليدقيقاًقابلتعريفوتحديدنيستوگروهسوم،افيراديبودنيد
پنداشتندچنينچيزيوجودداردوميتوانآنراتعرييفكيرد»(ميرسيعيدقاضيي،


كهمي
.)1324
اسكاتكاتليپبانقلقوليكيازدانشمندان،افكارعموميرابهسهطريقزييرتعرييف
كردهاست:
 -1افكارعموميدرمفهوموسيعخود،تمامطرززندگييکملتيعنيهمانچيزياسيت
كهعلمايعلوماجتماعيآنرا«فرهنگ»يکملتمينامند.

ارتباطاتمردمي
32
آشنا
يي
يياعاطفيبارزيکملتياعيدهقابيلمالحظيهايازافيراد
 -2افكارعمومي،حالتاحساس
با
سي
ستم
يکملتاست.
ها
ي
افكارعموميمجموععقايدياافكارفردياعضاييکگروهاستكهتوجهآنانبهسيوي
-3
...

يکموضوعومقصدوحبوبغضمشتركمعطوفشدهاست(اميني.)1321،
« اساساًتعاريفيكيهتياكنونازافكيارعميوميبيهعميلآميدهاسيت،دردوچيارچوب
بنديميشوندكهعبارتنداز:


طبقه
 -1مجموعهتعياريفيازافكيارعميوميكيهبيهارادهعميوميروسيو)(Rousseauوابسيته
هستند.
تعريفيمبتنيبرآراءوديدگاههاياكاريتكهدرآن،افكارعمومي،ديدگاهياعقييدهاي

-2
استكهاكاريتآنراميپذيرند.مانندهماناصلمعيروفدموكراسييكيهدرآنحيقبيا

اكاريتاست«پرايسPrief 1112هربست(»1113herbstسفيدي.)1323،
ازديدگاههايمختلف،تعاريفمختلفيرانييزپذيرفتيهاسيتوهمچنيين

افكارعمومي
ميتيوانبيهتقسييمبنيديآنپرداخيتونتيجيهگرفيتكيه
براساستعاريفمطرحشده ،
بيشترينتككيدوتكييددربارهتعريفافكارعموميبرچهموضوعاتيمطرحگرديدهاست.
بانگاهيبهتعاريفعنوانشده،بدونشکموضوعاتزيربهطورجديمطرحمييشيود
كه:
 -1چيزيبهنامافكارعموميوجوددارد.
 -2افكارعموميقدرتبسياربزرگوپنهاندرجامعهاست.
 -3باشناختافكارعموميامكانكنترلآنميسراست.




(يحياييايلهاي)1333،

جدولشماره،1-2تفاوتديدگاهيدربارهافكارعمومي
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موضوعاختالفنظر

ديدگاهدوم

ديدگاهاول

 .1موجوديت

افكارعموميوجودندارد

افكارعموميوجودندارد

 .2تعريف

قابلتعريفنيست

قابلتعريفاست

 .3حجم

تمامزندگيمردماست

جزءكوچكياززندگياست

 .2سازمان

سازمانيافتهاست

سازمانيافتهنيست

 .1قدرت

تمامقدرتجامعهاست

قدرتچندانيندارد

 .1محتوا

دربارهمسائلمهمجامعهاست

دربارهمسائلغيرمهماست

 .2وضوح

آشكاراست

پنهاناست

 .3تشكيل

خودشكلميگيرد


ديگرانبهآنشكلميدهند


 .1هوش

عقايدافرادزيركجامعهاست
(حركتيعقاليياست)

نظراتافرادكمهوشو
احساسيجامعهاست
(حركتياحساسياست)

 .14ماهيت

صدايخداست

صدايشيطاناست

 .11مولد

توليداجتماعياست

توليدفرداست

 .12محيطتشكيل

درجوامعدموكراتيکشكلميگيرد


درجوامعغيردموكراتيکشكل
ميگيرد


 .13و...

...

...

 .2-2-2افكارسنجيوافكارعمومي
آياواقعاًقوانينيوجودداردوبايستيبراساسآنهاباافكارعموميارتباطبرقراركيرد.شيايد
اماچنداندقيقنيستندونميتواننيدقيوانينيدايمييباشيند.درواقيع

وجودداشتهباشند،
افكارعموميبهشدتتحتتاثيرشرايطوموقعيتزمانياست.
روابطعمومي،بايستيابتداافكارعموميموجوددرموقعيتزمانيخودرابشناسد،زييرا
«باتكيهبرشناختافكارعميومياسيتكيهمييتيوانحيوادثوييارخيدادهارادرآينيده
پيشبينيكردونگرشهايمنفيوبروزبحرانهادرونوبرونسازمانيرابهحداقلكاهش

داد»(دادگران.)1321،

ارتباطاتمردمي
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آشنا
يي
نيازمنيدسينجشوآشيناييواطالعيات،دربيارهافكيار
ازطرفيتعاملباافكارعمومي،
با
سي
عمومياست،لذاباتوجهبهاصلارتباطكهامريدوسويهاست ،ستم
ارتباطباافكارعمومينييز
ها
ي
بايستيارتباطدوسويهباشد.
...


انتقيالپييام

انتقيالپييام

افكييارعموميبهمسؤالن

مسييؤالنبهافكارعمومي

نمودارشماره2-2


حتياگربانظرسنجينتوانيمافكيارعميوميرابشناسييم،مييتيوانيمنگيرشميردمرا
بسنجيم.ممكناستنتوانيمبسنجيمكهمردمچگونهوچيهمييزاندربيارهموضيوعيفكير
ميكنند،امامي توانيمبهاينموضوعدستيابيمكهمردمبهچيهچييزيفكيرمييكننيدو

رفتارآدميانقابلپيشبينيياسيتوهيرچيهآزادي

نكتهمهمايناستكهدرفضايآزاد،
بيشترباشد،ابرازعقيدهشفافترونظرسنجيدرستترخواهيدبيود.متاسيفانهدرفضياهاي
خفقانواستبدادي،موضوعيبهنام«اجباردرافكارعمومي»مطرحاست.بهايينمعنياكيه
گويندونظرسنجيدرچنينموقعيتهايي،مارافرييب

مردمبرخالفميلباطنيچيزيمي
ميدهد.

گيريازرايگانترينشكلمشياورهو

روابطعموميبهافكارسنجيرويميآوردتابابهره
رسانيوپاسخگوييبپردازند.


بهاطالع
بابرنامهريزي،

گردآورياطالعاتالزم،
تحقيقات،الزمهبرنامهريزيواطالعرسانياستوبازتابصدايمردموصداياكارييت
خاموش،تنهانبايستيدرمواقعبروزهيجانات،شايعاتوحوادث،بهگوشبرسد.
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افكارسنجي،دسترسيبهاطالعاتوجمعآورياطالعاتدقيقازافكيارعميومياسيت،
چراكهارتباطموثر،تنهاباشناختمخاطبممكينمييباشيدوروابيطعميوميدرمرحليه
شناختبهسنجشافكارعمومينيازمنداستتا:
-1نقاطضعفدرونسازمانيرابشناسد.
-2نقاطقوتدرونسازمانيرابشناسد.
ازفرصتهايبيرونازسازمانمطلعباشد.

-3
-2ازتهديدهايبيرونازسازمانمطلعباشد.
.3-2-2مهمترينشيوه هايدريافتانتقاداتوپيشنهادات
سازمانهاباهدفارتقايكميوكيفيخدماتوجلبحداكاررضيايتمشيتري،هميواره

اندتاشاخصهايكيفيموردنظيرمشيتريانخيودراارتقياءدهنيد،درحياليكيه


كوشيده
تقاضاياقشارمختلفمردمبرايبهرهبيرداريازخيدماتسيازمانهيا،روزبيهروزدرحيال
افزايشاست.
امروزهشناختفاصلهميانوضعموجودووضيعمطليوب،ازاهمييتقابيلمالحظيهاي
برخوردارميباشد،بهطوريكهمؤسسههايمختلفرابرآنميداردتابهارزييابيعملكيرد
خوداززاويهنگاهمشتريانومخاطبانبپردازند.
هانيزدرراستاياهدافوااليشركتهابهويژهجلبرضايتبيشازپيش

روابطعمومي
اقدامبهجمعآورينقطهنظراتودريافتانتقاداتوپيشنهاداتآنانبهشيوههياي

مشتري،
گوناگونازجملهپستجوابقبول،نامه،صندوقصوتيارتباطمردمي،جرايد،پرسشينامه،
مصاحبه،تلفني،حضوري،راديووتلويزيونمينمايد.پسازبررسيوارجياعبيهواحيدهاي
كسمينمايد.

ذيربطجهترسيدگي،دراسرعوقتپاسخآنراتهيهوبهشاكيمنع


ارتباطاتمردمي
11
آشنا
يي
انتقياد،پيشينهاد،انتقيادوپيشينهادوشيكواييه»
نظراتافكارعموميعمدتاًبهشيكل«
با
سي
ستم
مطرحميشوند.

ها
ي

...

انتقاد(طرحمشكل)
نقد،بهمعنايارزيابيوميزانكردنحسنهاوعيبهايچيزي،كسيوياموضوعياسيت
ميباشد.بهطوريكيهواقعييوبييطرفانيه
وانتقادنيزبهمعنايآشكاركردنعيبوحسن 
هاوكاستيهاشكلعناد،مخالفتوبدبينيبهخودنگيرد.


باشدويافتنعيب
باچنينتعريفيباوسعتنظربيشترروابطعمومي،موظفبهدريافتوجويايهرگونيه
انتقاديازمخاطبانخوداست،بهطوريكهاينطيفمييتوانيدازييکگليهصيميمانهتيا
اموروفعاليتهايسازمانراشاملشود.

نقديجدي،
،مجموعهانتقاداترابهواحدهايذيربيط

بهطورمعمول،روابطعموميپسازدريافت
هايمقطعيرابهمسئوالنارائهمينمايد.


وگزارش
ترينشيوههايدريافتنظراتبهشرحزيراست:


ترينومتداول

اماعمده

1يپستجوابقبول
صورتپاكتهايي،شاملدوقسمتسؤاالتبسيتهكيهبيازطراحييوهزينيه

اينبرگههابه
پستآنتوسطسازمانپرداختشدهاستوبراساسبرنامهتنظيمييدراختييارمشيتريان
قرارميگيرد.سپسمشتريباانتقالنظراتبيررويآن،برگيهراداخيلصيندوقپسيتي
افتاينپاكتهادرقسمتواحدارتباطمردمي،بررسيواقيدامالزماز

انداختهوپسازدري
جهتتحليلآماريوپاسخبهمشتريانصورتميگيرد.
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ينامههايمردمي
  2
صندوقپستيويياآدرسسيازمانوبيهدفتير

به
استكه 

هايي
سريپيام 


شامليک
ها
نامه 
مراتبجهتبررسييموضيوعوپاسيخگيويي

ميشودوپسازدريافت،
روابطعموميارسال 

انجامميگيرد.


 3يصندوقصوتيارتباطمردمي
تواناييسيستمكامپيوتريارتباطمردمي،بدينصيورتاسيتكيهاشيخاصمييتواننيدبيا
طورشبانهروزيبااينسيستمارتباطبرقراركردهوپيامخود

شمارهگيري(تلفنمربوطه)به
ننمايند.پيغامهاحداكارظيرفميدتزميانظرفييتسيسيتم،دريافيتوبيرروي

راعنوا
هايمخصوصانتقالمييابدوجهترسييدگيبيهميديريتذيربيطارسيالوسيپس

فرم
دهندهپاسخالزمدادهميشود.


ودراسرعوقتبهپيام
ميگردد
پيگيري 


2يجرايد
ميشود،پسازانتقالبررويفيرممخصيوص،
كهدرجرايددرج 

شكاياتوگزارشاتمردمي

بهواحدذيربطارسالميشودتارسييدگيالزمازجهيتتهييهپاسيخانجيامگييرد.پيساز
دريافتجوابازواحدموردنظر،جهتروشينشيدناذهيانعميوميبيهجرييدهمربوطيه

منعكسميگردد.





يپرسشنامه

1

ارتباطاتمردمي
13
آشنا
يي
يهياو
جاندنسؤاالتمورديكهبهنوعيمشيكالتونارسياي 
تهيهفرمهاينظرسنجيوگن

با
سي
ستم
تهيهوبرحسبضرورتوبيهصيورتميورديدر
درنهايتپيشنهاداتالزمرامنعكسكند،
ها
ي
هايكارشناسيشدهتوزيعوگردآوريميشود.


مكان
...


1يمصاحبه
امميگيرد.

صورتمورديانج

دريافتنقطهنظراتمشتريانازطريقمصاحبهباآنانبه

2يتلفني
پياماشخاصضمنتماسبادفترروابطعمومي،توسطمسؤولارتباطمردمي،دريافتوبيه
صورتميگيرد.

واقدامالزمازجهتپاسخگويي

فرممخصوصمنتقلشده

3يحضوري
اشخاصباحضورخوددردفترروابيطعميوميبيهقسيمتواحيدارتبياطمردمييمراجعيه
مينمايندونكتهنظراتخودرابررويفرممخصيوصمكتيوبمييكننيد.روابيطعميومي
موظفاستپسازپيگيريالزم،جوابمناسبرابهايشانمنعكسنمايد.


 1يراديووتلويزيون
الزمازطريقاعالمبيهميديران

گيري
شكاياتيكهازطريقايندورسانهمطرحميشود.پي 

اذهانعموميبهرسيانهمربوطيهصيورت
شدن 
نتيجهجهتروشن 

ربطودرنهايت،اعالم
ذي 

ميگيرد.

14يمشاهدات
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ازكليهكاركناندرخواستميشودمشاهداتخودرادرارتباطبامشكالتيكهمردمدربياره
مسايلسازمانمطرحميكنند،مكتوبوبهروابطعموميارسالنمايند.

مشكالتيراكهمشتريانمطرحميكننيد،يادداشيتو

ازكليهمسئوالندرخواستشود،
ماهانهبهروابطعموميتحويلدهند.
عمدهتيرينمشيكالتيراكيههمكياران
ازكليهرؤسايدفاتراداراتكلدرخواستشود ،
رجوعدربارهسازمانمطرحمينماينيدمكتيوبوبيهروابيطعميوميارسيال


ياارباب
اداريو
نمايند.
مكمورانوروديساختمانهيايادارينييزمييتواننيدمشيكالتمطيرحشيدهازسيوي

اربابرجوعرايادداشتفرمايندوبهروابطعموميارسالنمايند.


11ينظيرسنجي
برگمالقاتساختمانهاياداريميتواندطوريطراحيشيودكيهپشيتآنحياويچنيد

سؤالمهمدربارهبرخوردكاركنان،انجاموياعدمانجامدرخواستاربابرجيوعو…باشيد
د(بررسيديدگاههاياربابرجوع).

ونهايتاًسنجشخاصيدراينزمينهانجامپذير
سنجيرسانهاي،يكيديگرازنمونهنظرسنجيهاست،بهاينشيوهكهسؤاالتيطرح

نظر
ودرنشرياتبهچاپميرسد.اينگونهسؤاالتعموماًبهشكلمسابقهانجاممييشيودودر
واقعشناختواطالعاتعموميدربارهموضوعسنجشميگردد.




 12يبرگزاريجلساتپرسشوپاسخ

ارتباطاتمردمي
11
آشنا
يي
برگزاريجلساتپرسشوپاسخموضوعيبينكاركنانومديرانبيباهخصيوصدرارتبياطبيا
سي
ستماست.بيهطيورمايال،
العادهدرشفافيتسازيامورسازمانيمهم


مسايلرفاهيواداريفوق
ها
ايبرايمديركلاموراداريبرگزاركردوازهمكيارانخواسيتتيامسيايلو
ي

توانجلسه
مي
...

مشكالتوسؤاالتخودرامكتوبوياشفاهيبياننمايند.
برگزاريجلساتپرسشوپاسخبرايپيمانكاران،تعاونيمصرف،تعاونياعتبيار،تعياوني
مسكنو… بينمسئوالنوكاركنان،ميتوانيدمنجيربيهگيردآوريمجموعيهانتقياداتو
پيشنهاداتگردد.

13يالكترونيكي
آدرساينترنتي:E.mailبايستيمخصوصارتباطاتمردميسازمانايجادشودوبهاطيالع
پيامهايخودرابرايماارسالنمايند.
همگانبرسد،تامشتريانبتوانندازطريقآن ،
نظرسنجياينترنتي:ازمواردياستكهبايستيپيگيريشود.بهاينترتيبافرادميتوانند
نامهايرادرسايتاينترنتيتكميلوبهآدرسماارسالكنند.
پرسش 

نظرسنجيتلفني:بهاينشيوهكهگروهيسؤاالتيراتدوينميكنندوتلفنيازمخاطبيان
فاقيپرسشميكنند.

موردنظربهطوراتفاقيوياغيرات
نظرسنجيكامپيوتري:يكيازشيوههايديگرجلبوجيذبنظيراتاسيت.مخياطبينبيا
كنندوبهپرسشنامهطراحيشدهپاسيخمييگوينيد.هرگياه


شمارهتلفنيتماسبرقرارمي
شنامههايتكميليراازكامپيوترپرينتبگيريم.


بنديپرس
ميتوانيم 
جمع
بخواهيم 
يامگيرايستگاهي:همانندپيامگيرصندوقصوتيعملمييكنيدوحسينبيزرگآنايين
پ 
هايپرترددمشترياننصبميشود.


استكهبسيارقابلدسترسياستودرمكان
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تاثیر برافكار عمومي







 


اطالعرساني
(برقراري ارتباط)


ارتباطبا

(رسانهها)
نفوذبر افكار عمومي
(تبلیغات)

افكارعمومي

تنـوير افكار عمومي

پاسخگويي
(پايداري ارتباط)


نمودارشماره3-2


(نفوذمندان رسمي)
تشكیل افكار عمومي
(نفوذمندان غیر رسمي)



براياينكهازبيرون،اطالعاتبيشتريبهدستآوريموبيراياينكيهحامييانبييروناز
بايستيروحيهايبازبرايپذيرفتننظراتوشينيدنانتقياداتداشيته

سازمانرابشناسيم،
باشيمواحساساتوعقايدمردمرابهحسابآوريم.
احترامبهافكارعمومي،زمانيتحققميييابيدكيهافكيارعميوميجايگياهوييژهايرادر
مكملاطالعرسانيكافي،جيامع،كاميل

ريزيوتصميمگيريپيداكند.احترام،

فرآيندبرن 
امه
وبههنگاممسئوالنبهمردموكاركنانبهعنوانيکتكليفاست(سفيدي.)1322،


ارتباطاتمردمي



ارتباطات مردمي (يحیايي ايلهاي)1383 ،


برونسازماني

انتقالنظراتمخاطبانبه
سازمان

انتقالنظراتسازمانبه
مخاطبان



تلفني(اختصاصخط)حضوريمكاتبهاي

صندوقارتباطاتمردميصندوقانتقادات،پيشنهادات
نظامپيشنهادگيريازمشتريان
بررسيشكواييههايمردمي
صندوقصوتيپستجوابقبولنظرسنجيوپژوهشصندوقپستي-بريدهجرايدو...

رسانهها
 (مطبوعات،راديوو
تلويزيونواحدمركزي
خبر–خبرگذاريو)...
نمايشگاهها

هاوهمايشها


كنفرانس
انتشارات(كتاب،بروشورو)...
تابلوهايسط شهرو...برنامهبازديدبرايمخاطبانومردم
بازديدمديرانازپروژهها

نشريهبرونسازمانيمسابقاتگزارشمقطعيسايتاينترنتيتلفنگويا-فاكسگردانو...



12
آشنا
يي
با
سي
ستم
ها
ي
درونسازماني
...

انتقالنظراتكاركنانبه
مديريت

تلفنيحضوريمكاتبهاي

جلساتپرسشوپاسخشورايهمكاراننظامپيشنهادگيريازكاركنان
صندوقپيشنهاداتصندوقصوتينشريهداخلي-تريبونآزادو...

انتقالنظراتمديريت
بهكاركنان

جلساتپرسشوپاسخ
بازديدمديرانگفتگويفردبهفردجلساتهفتگينشريهداخليبرگزاريجشنوارهبرگزاريمراسموجشنها

مسابقات-گزارشمقطعيو...

نمودارشماره2-2

.3-2ارتباطاترسانهاي 
مطبوعاتوروابطعمومي،همسايههايديواربهديوارهمهستند،بهاينمعناكهبايستيبيا
يكديگرصميميبودهوبدهوبستانداشتهباشند(فرقاني.)1322،
ارتباطبارسانههاكهزيرمجموعهارتباطاتبرونسازمانيويكيازعميدهتيرينوظيايف
ترينومتداولترينراهارتباطبامخاطبان


الوصول

عنوانسهل
روابطعموميهاست،اكنونبه
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شود.مادرعصراطالعاتوتكنولوژياطالعرسانيسريعزنيدگيمييكنييم،بيه


انتخابمي
طوريكهحجماطالعاتتوليدشدهدرسهدههاخيربيشاز31درصدكلاطالعاتتولييد
شدهدرطولتاريخبشراست.روابطعمومينيزدراينميانبرنقشاطالعرسانيافيزودهو

اطالعرسانيازنقيش
اطالعشناسيو 
طالعيابي ،
بهعنوانسيستماطالعمداردرسهمرحلها 
تبليغاتيخودكاستهاست.
وپاسخگوييالزموملزومهسيتندوبيدونتوجيهواعتقيادبيه

اطالعرساني
بدونشک ،
پاسخگويي،اطيالعرسيانيكياريعبيث،بيهيودهوخطرنياكاسيت.بنيابراينهيمزميانبيا

بايستيهموارهبرايپاسخگوييمهيابود.حداقلآمادگيايناستكيهنسيبت

اطالعرساني،

بهآنچهانعكاسميدهيممطلعباشيم.

ميتيوانيم
هايسازمانبهروشهايمناسب ،


هاوماموريت

باشناساندناهداف،فعاليت
ما
فرهنگيبسازيمكهاطالعرسانيراامريضروريومستمربداند.

.1-3-2راهكارهايارتباطبارسانهها 
برايتوسعهحضوردررسانههايمختلف(مطبوعات،صداوسيما،اينترنيتو)...راهكارهياي

ايوجودداردكهدرزيربهبرخيازآنهااشارهميشود:


بسيارمتفاوتوخالقانه
هايتخصصيوعلميبرايارتباطبارسانهها


برگزاريگردهماييوهمايش
-1
-2برگزاريجلساتمشترك
-3برگزاريشاممطبوعاتي
-2تربيتخبرنگارانمتخصص
ايدرروابطعموميها(بهطورنيمهوقت)


كارگيريخبرنگارانحرفه
 -1
به
ايدرروابطعموميها(بهطورنيمهوقت)


تشكيلاتاقخبرنگارانحرفه
-1
بهرهگيريازخدماتخبرنگارانبهعنوانمشاوردرروابطعمومي
 -2

ارتباطاتمردمي
11
آشنا
يي
هاوانعكاسآنبهرسانهها


تحليلمحتوايرسانه
-3
با
سي
-1برگييزاريكييالسهييايحرفييهايآمييوزشخبرنگيياريبييادعي ستم
يوتازاسييتادانبرجسييتهو
ها
ي
خبرنگاران
...

تشكيلبانکاطالعاتيرسانهها

-14
ارزيابيوتقديرازرسانههايفعال(برگزاريجشينوارهخبرنگيارانفعيالورسيانههياي

-11
فعال)
-12تهيهپيشخبروشبهخبر
نويسيبرايرسانهها)

وارسالبهرسانهها( 
مقاله

-13تهيهمقالهوگزارش
-12انتشاربيانيهوجوابيه(اصالحيه–تاييديه)
-11برگزاريكنفرانسخبري
هاياختصاصيبرايرسانهها


برگزاريمصاحبه
-11
-12تهيهفرمويژهارسالخبر
-13تهيهجوابيه(جوابيهتوضيحاتبرايرفعابهاماتخبرنگارانيااطالعياتيبيشيتربيراي
سئواالتخبرنگارانوياپاسخبهسئواالتجديدخبرنگاراناست).
-11اصالحيه،تاييديهياتكذيبيه(انواعجوابيه)است.
-24تهيهوانتشاربيانيه(اعالمخطمشيدرارتباطبامراسمملي،حوادثملي،بينالمللي،
موضوعاتتخصصيوصنفيبيانيهاست).
يشنهادسوژهبهرسانهها

-21پ
-22انتشارآگهيورپرتاژآگهي
-23تهيهتقو يمساالنهمصياحبه(مصياحبهشيونده+نيوعمصياحبه+موضيوعمصياحبه+
مصاحبهكننده+زمان+مكان)

تهيهگزارشاتادواريسازمانوارسالبهرسانهها

-22
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-21تهيهبريدهجرايدوارسالبهخبرنگاران
-21تداركسفرهايمطبوعاتي(تورخبري)
-22تداركميهمانيمطبوعاتي
-23تداركبازديدبرايخبرنگاران
-21تهيهوارسالكارتتبريکبهخبرنگاران(سالنويروزتولديتولدفرزندو)...
 -34تشكيلجلساتهماهنگيباخبرنگاران(جلسياتمسيتمربيرايبررسييبيانظيراتو
انتقاداتخبرنگاران)
رسانيسازمانوارسالنسخهايبهخبرنگاران


نامهاطالع

تدوينآيين
-31
نامهارتباطيسازمانوارسالنسخهايبهخبرنگاران


تدوينآيين
-32
تحليلمحتواياخبارومطالبوتصاويررسانههاوارسالبهآنان

-33
-32تهيهوارسالپيامتسليتوتبريک(فوتپدرومادريهمسريفرزندانو)...
-31تهيهوانتشارآگهيتبريکياتسليت
-31تنظيمبرگويژهخبر
انتشارخبرنامهويژهرسانهها

-32
-33تشكيلشورايمشورتيخبرنگاران
راهكارهايذكرشدهدرادامهبيشترتوضي دادهميشود.
و...كهبرخياز 

 -1كنفرانسخبري
كنفرانسخبريعمومادرجهتاعالنآخرينخبيركيهتيازگيوگسيتردگيدارد،برگيزار
هاهنگامبروزحوادثوبحرانهايخاصنيزجهيتتوضيي 

ميشود.برگزارياينكنفرانس

ابهاماتبهخبرنگارانوافكارعمومينيزپيشنهادميشود.دركنفرانسخبيريكيهييکييا

چندنفرپاسخگويسواالتخبرنگارانهسيتندويكييازآزادتيرينانيواعمصياحبههاسيت،


ارتباطاتمردمي
14
1
آشنا
بايستيفصليبرگزارشيودودر
تماميخبرنگارانحقشركتدرآنرادارند.اينكنفرانس،
يي
با
هيايآتييسيازماندرفصيلآينيدهبيه
آغازآنگزارشيازعملكردفصلگذشيتهوبرناميه
سي
ستم
ها
هاتوسطخبرنگارانبيهنقيدكشييدهوبرناميهپرسيشو
خبرنگارانارائهشود.سپسبرنامه
ي
...
پاسخآزادبرگزارگردد.

مناسبنيستدريکكنفرانسخبريباتراكموانبوهاطالعاتواخبارازحضورميداوم
ومستمردررسانههامحرومشويم.بهتراستتنهايکوياحيداكاردوميوردازموضيوعات
مهمكهتازگيهمداردموضوعاصليكنفرانسقرارگيرد.
كنفرانسهايويژهباموضوعاتخاصدرمواقعرويدادهايمهيم،افتتياح،نمايشيگاههيا،
سمينارهاواتفاقاتوبحرانهانيزبرگزارميگردد.ابتدادرچنينكنفيرانسهياييموضيوع

اصليكنفرانسبهگفتگوگذاشتهميشيود.سيپسبخشييبيهسيئواالتخيارجازموضيوع

كنفرانساختصاصمييابد.عنواناينمطلبكهموضيوعكنفيرانسفيالناسيتوسيواالت

بازتابهايمنفيومخربرادرپييدارد.خبرنگيارانمطبوعيات،

فقطدراينحيطهباشد،
صداوسيما،خبرگيزاري،واحيدمركيزيخبيروخبرنگيارانآزاددرايينجلسياتشيركت
ميكنند.

ايكهخبرنگاراندعوتميشوند،ناممصاحبهشونده،موضوعمصياحبه،محيل،


طينامه
ساعتوهدفمصاحبهبايستيبهروشنياعالنگردد.ايندعوتعموماحداقلييکهفتيه
قبلباتاريخمشخصودقيقبهرسانههااعالمويکروزقبيلازبرگيزاريآنطييتمياس
تلفني،عالوهبردعوتمجيددبياخبرنگياران،موضيوعاتوييااحتمياالتغيييراتهماهنيگ
ميشود.

كنفرانسخبريدعوتروابطعميوميازرسيانههيابيرايانعكياسمطاليبودراختييار
گرفتنبخشيازفضايرايگانرسانههاستكهاييناجابيتهيادرجيايديگيري(مصياحبه
اختصاصي)بايستيپاسخدادهشود.
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براتاهللصيمديراد(كارشيناسارشيدارتباطيات)،درمقاليهايبياعنيوان"تمهييدات
ميكند":بيراياينكيهدربرگيزاريكنفيرانسهياي
برگزارييکكنفرانسمطبوعاتي"بيان 
مطبوعاتي،بيشترينبهرهبرداريحاصلشيود،روابيطعميوميهيامييبايسيتتمهييداتو
بينيهايزيررااتخاذنمايند.
پيش 

الف:ضرورتونيازمصاحبه:اوليننكتهدربرگزاريكنفرانسمطبوعياتي،ضيرورتونيياز
آناست.يعنيكارگزارروابطعموميبايدبداندكهآيابرگزارياينكنفرانسدراينمقطيع
زمانيالزماستوآيااطالعاتيكهقراراستازسويرئيسسازمانويامؤسسيهدراختييار
رسانههاقرارگيرد،برايافكارعمومي ارزشيمندهسيتيياخيير؟زييراچنانچيهنماينيدگان
رسانه هادريکكنفرانسمطبوعاتيحضوريابندومشتيمطلبتكيراري،خسيتهكننيدهو
بيارزشبشنوند،اعتمادآنهاسلبگرديدهوكمتردرمصياحبههياوكنفيرانسهيايبعيدي

سازمانشماحضورخواهنديافت.دراينصورتشيمايكييازذيقيميتتيرينابيزارقابيل
ازدستدادهايد.

سانههاست،
استفادهروابطعموميهاراكهر 

ب:تهيهمتنمصاحبه:درمرتبهبعدي،تهيهمتنمصاحبهبايدموردنظرقرارگييرد.روابيط
عمومييکسازمانباتوجهبهآگاهيواشرافيكهبرسازمانومؤسسهخودداردوباتوجه
ميبايستبهتدوينميتنمصياحبهمبيادرت
بهشناختيكهازمخاطبانخودحاصلنموده ،
ورزد.بديهياستتدوينمتنمصاحبهبرايكنفرانسمطبوعياتيفرصيتياسيتكيهدرآن
ميتوانباحوصله،مطالبمهمواساسيراهمراهباآماروجداولتنظيمنمودتياعيالوهبير

مطالبشفاهيمديرورئيسسازمانموردبهرهبردارينمايندگانرسانههاقرارگيرد.

ميتيوانآنرابيرايش
كهنمايندهرسانهايدركنفرانسحضورنداشتهباشد ،

درصورتي
ارسالكردتادررسانهخودازآناستفادهنمايد.
بهمصاحبهشوندهامكانميدهيدتيابيااحاطيه

ضمناًمتنمصاحبهازپيشآمادهشده،
بيشتريبرآماروارقامومطالب،سخنبگوييدوچنانچيهمطليبمهمييرافراميوشكيرد،

ارتباطاتمردمي
14
3
آشنا
ميتنمصياحبهنباييدازحيد
رسانههابامراجعهبهمتنازآناستفادهنمايند.باايينحيال،
يي
با
كنندهتكراريدوريكرد.

نويسيومطالبخسته

معمولبيشترباشدوبايدازپراكنده
سي
ستم
ها
زمانمصاحبهمهماست.بايددقتكردكيه
ج:زمانمصاحبه:دريکكنفرانسمطبوعاتي،
ي
...
قراراسترويدادمهميياتفياق
روزمصاحبهنبايدباروزهايمهموخبرسازياباروزهاييكه

بيفتد،تداخلنمايد،مگراينكهباآنرويدادهاارتباطداشتهباشد.ازسيويديگير،روزهياي
آخرهفتهوياروزهايتعطيلمالپن شنبهوجمعهبيرايمصياحبهانتخيابنشيود،زييرا
امكاندعوتوجمعآوريخبرنگارانونمايندگانرسانههامقدورنمييباشيد.امياچنانچيه
الزماستدراينروزهانيزاطالعرسانيشود،مييبايسيتازطرييقفكيسوارسيالخبير،

مطالبرابهرسانههايينظيرراديووتلويزيونارسالنمود.

ميباشد.
درمجموع،اوايلواواسطهفتهبرايبرگزاريكنفرانسهايمطبوعاتيمناسب 
ضمناًانتخابساعتمصاحبهنيزازاهميتخاصييبرخيورداراسيت.بهتيرينسياعتبيراي
برگزاريكنفرانسهايمطبوعاتيساعت14صب ميباشد.زيراهمتلويزييونفرصيتپييدا
كندآنخبررادرشبكههاوساعاتمختليفروزبيهوييژهاخبيارسراسيريسياعت12


مي
شوندفرصتپيداميكننيد


هامنتشرمي
پوششدهدوهم روزنامههايكشوركهاغلبصب 
خبرراباشرحوبسطبيشتريمنتشرنمايند.
د :تهيهوارسيالميتندعيوت:بعيدازاينكيهزميانمصياحبهمشيخصشيد،مييبايسيت
نامهايراتنظيمودرآنازنمايندگانرسانههادعوتنمودتادرروزوساعتمقرردر
دعوت 

محلبرگزاريكنفرانس(كهآدرسدقيقآنراخواهيدنوشت)حضوريابند.
بهتراستدرمتندعوتنامه،بهمحورهايگفتگويفردموردنظر،يعنيمصاحبهشونده

همراهبااسموسمتاشارهشود.نامهرابهسردبيريادبيرسرويسبنويسيدوبعدازفكيس
وارسالآن،مجدداًپيگيرينمودهوشخصاًازخبرنگارورابطخبريخواهشنماييدكيهدر
كنفرانسحضوربههمرسانند.

142

روابطعموميدرمديريتشهري

چنانچهحضورتلويزيونوشبكههايمختليفدركنفيرانسمطبوعياتيضيرورياسيت،
حتماًبامسئوالنوخبرنگارانآنشبكههادرارتباطباشيد.زيراحضوردوربينتلويزييونبيا
ويژگيهاومخاطبينگستردهفازاهميتبسيارزياديبرخورداراستوبيهمعنيي

توجهبه
اهميتمصاحبهوكنفرانسشمانيزخواهدبود.
عالوهبرپيشبينيتمهيداتيكهدرباالبهآناشارهشد،نكياترييزودر

ه:سايرتمهيدات:
عينحالمهميوجودداردكهميبايستقبل،حينوبعدازبرگزاريكنفرانسبهآنهانييز
توجهكرد.ازقبيل:
–1وضعيتنور،سيستمصوتي،نظافت،تزيينو…اتاقكنفرانسرابررسينماييد.
–2ضبطصوت،دوربينفيلمبرداريوعكاسروابطعميوميراتوجييهنميودهتيادرروزو
ساعتكنفرانسحضورداشتهباشد(انجامعكاسي،فيلمبرداريوضبطضرورياست،زييرا
بهعنوانمستنداتميتوانددرآيندهمورداستفادهقرارگيرد).

–3فولدرهايكيفماننديراطراحينمودهوبروشورها،جداول،كاتالوگ،تصويرمصياحبه
شونده،متنمصاحبه،كاغذيادداشت،خودكارو…رادرآنقراردهيد.
ضمناًمييتوانييدعكيسمصياحبهشيوندهرادرييکفالپييطراحيينميودهوتحوييل
خبرنگاراندهيد.
–2بهاطالعاتدربورودي،زمانومكانمصاحبهرااطالعدهيدتاخبرنگارانبيرايورود
مشكلينداشتهباشند.
بهنزديکترينآژانستاكسيتلفنياطالعدهيدتامقارنباسياعاتپاييانيكنفيرانس،

–1
تعداديتاكسيدرمقابلسازمانياشركتشمابرايبردنخبرنگارانحضورداشيتهباشيد.
تالوتآياتيازكالماهللمجيددرابتدايكنفرانس،برفضايمعنيويآنخواهيدافيزود.

–1
فردتالوتكنندهوقرآنبراياينكارآمادهباشد.

ارتباطاتمردمي
14
1
آشنا
تدابيرالزموپيشبينيتعدادشاموافراد
يي
-2چنانچهكنفرانسمصادفباناهارياشامباشد،
با
سرويسدهندهومكانآنرابنماييد.

سي
ستم
ها
هداياييبهرسميادبودكهطرحوآرمسازمانشمابرآننقيشبسيتهباشيد،خيالياز
–3
ي
...
وليارزشآننبايدآنقدرزيادباشيدكيهتصيوراتمنفييخبرنگيارانو…را
لطفنيست.

برانگيزد.
–1دستگاهفكس،تلفنو…براياستفادهاحتماليخبرنگاراندرمجاورتاتاقكنفيرانس
وجودداشتهباشد.
–14وسايلپذيراييازقبيلچاي،شيريني،ميوهو…قبالًهماهنيگشيدهباشيد،لييكن
پذيراييچايدرزمانمناسبوهنگاميكهدوربينتلويزيونمشيغولفيلمبيردارينيسيت
انجامشود.
–11درهنگامورودخبرنگاران،آنانرابهدرستيبهمحلكنفرانسراهنماييكنييدتيادر
هاواتاقهايسازمانسرگرداننشوند.


ورودي
 –12ازقبلفرميتهييهوهنگيامورودخبرنگياراننيام،تلفين،فكيسورسيانههيايآنهيا
يادداشتشود.
حتيالمقدورمنشورهاي3وجهيتهيهواساميكليهروزنامههارويآنهابهطرززيبيا
 –13
نوشتهوبررويميزهاچيدهشودتاآنهاهنگاممراجعهبررويصندليموردنظرخيودقيرار
گيرند.البتهچنانچهتمايلبهجابهجاييداشتند،اجارهدهيددرهرجياكيهدوسيتدارنيد،

قرارگرفتهوسپسمنشوررادرهمانمحلقراردهيد.اينامرعالوهبرزيباييخاصخيود
شاندهندهحضورياعدمحضورنمايندگانرسانههاست.ضمناًچييدمانمنشيوررابطيور
ن 
تبعيضآميزبهنظرنيايد.

تصادفيقراردهيدتانوعچيدنآن،
تعدادافراددعوتشدهراازقبلپيشبينيكنيدوچنانچهصيندليبيهتعيدادكيافي

–12
نيست،آنراتكميننماييد.
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انهايدركنفرانسحضورنداشت،بعدازپايانكنفرانس،ميتنمصياحبهرا
–11چنانچهرس 
برايشارسالنماييد.
هاييكهدرانعكاسخبرشماتالشنمودهاند،درروزهايبعدبيه

–11ازخبرنگارنورسانه
طورمكتوبياشفاهيتشكرنماييد.
-12درهنگامورود،برگزاريوخروجدركنارآنهاباشيد،خودتانرابهآنهامعرفيكنيد،با
كهنميشناسيد،آشناشويدودرمجموعارتباطگيرموصيميمانهايرابياآنهيا

خبرنگاراني
برقرارنماييد.
هايذيربطكهقبالًدعيوتنشيدهانيد،ارسيال

متنمصاحبهرابهمجالتوهفتهنامه

–13
نمودهوازاينكهامكاندعوتآنهاوجودنداشته،عذرخواهينماييد"(برزين.)1311،
دستورالعملزيرنيزبرايمصاحبةعميومي(كنفيرانسخبيري)بيانماينيدگانوسيايل

ارتباطجمعيدركتاب"چگونهروابطعموميكنيم؟"ارايهشدهاست:
 .1اطالعوكسبدستورازمدير
 .2مذاكرهباافرادمربوط
هايديگرتعيينميشود)


تنظيمبرنامه(وقتباتوجهبهبرنامه
.3
 .2انتخابمحلمصاحبهوتوجهبه:
الف:ميزوصندليها

ب:ميكروفنوضبطصوت
پ:نورسالن
ت:محلنشستنمصاحبهشونده
ث:بيوگرافيمصاحبهشونده
ج:مترجم
هاوعكسهايالزماحتمالي


چ:متن

ارتباطاتمردمي

ح:عكاسمؤسسه
خ:يادداشتومداد
د:تنگوليوانآبوزيرسيگاري
ذ:پذيراييقبلازشروع

14
2
آشنا
يي
با
سي
ستم
ها
ي
...

:تلفنهايخارجازسالنمصاحبهبرايخبرنگاران

ر
 تهيةليستخبرنگارانالف:مطبوعات
ب:سازمانراديووتلويزيونووزارتفرهنگوهنر
پ:خبرگزاريها(خارجيدرصورتلزوم)

ت:كانونخبرنگارانعكاس
 افرادديگريهمالزماستكهدعوتشوند؟الف:ازمؤسسه
ب:ازخارجآن
 چهكسيمصاحبهشوندهرامعرفيخواهدكرد؟
هنگامچاپكارتيادعوتنامه(فارسي،فرانسهياانگليسي؟)بهايننكاتدقتشود:


الف:ناممصاحبهشوندهوعنوانرسمياو
ب:موضوعمصاحبه
پ:ساعت،روزومحل
ارسالكارتيادعوتنامه

 
 پيگيريواطمينانازرسيدنكارتبهدستخبرنگاران
 تعيينمسئولضبط
يادآوريبهخبرنگارانخبرگزاريهايپارسوراديودرمورددستگاهضبطصوت
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 اطالعبهمسئولمربوطبرايآمادگيونظافت
 روزقبلازمصاحبه
الف:بازديدسالن
ب:تماسباخبرنگاران،تاازپيشخبرمصاحبهراچاپكنند.
پ:ارسالفهرستدعوتشدگانبراينگهبانيمؤسسه

ت:يادآوريبيهمسيئوالنبيرايدرنظيرگيرفتنپاركينيگجهيتاتومبييلهياي
دعوتشدگان

ث:آزمايشميكروفنوضبطصوت
 درروزمصاحبهالف:بازديدنهاييسالن
ب:تماسبانگهبانيومسئولپاركينگ 
پ:استقرارمكموردرنقاطالزمبريراهنماييدعوتشدگان

ت:پذيراييتدريجيازدعوتشدگان

ث:راهنماييآنهابهسالنمصاحبهواستقرار
شدگانيكهحضوربههمنرساندهاند


ج:يادداشتاساميدعوت
چ:معرفيمصاحبهشوندهتوسطمقاممسئول

ح:شروعمصاحبهوتوزيععكساگرالزمباشد.
 ورودبهسالندرمدتمصاحبهممنوعخواهدبودمگردرموارداضطراري
 مشايعتمصاحبهشوندهپسازاتمامبرنامهتادرخروجي
اتومبيلسرويسروابطعموميبرايبازگشتدراختيارخبرنگارانيگذاردهميشيودكيه


عجلهدارند.
 پيادهكردننوارمصاحبهوترجمةتدريجيدرصورتيكهبهزبانيغيرازفارسياست.

ارتباطاتمردمي
14
1
آشنا
 ارسالنسخةاولمتنمصاحبهبرايمديردرصورتلزوم يي
با
ياعصرباتوجهبهساعتمصاحبه
 تهيةخالصهبرايمطبوعاتصب
سي
ستم
ها
بازديدنسخةاولعكسهايمصاحبه


ي
...
لارتباطجمعي
عكسهابرايمسئوالنوساي
 ارسالمتنكاملمصاحبهو 

 تماسبامقاماتسازمانراديووتلويزيونبهمنظورحصيولاطمينيانازكيفييتنيوارو
فيلميكهتهيهشدهاست.
 مطالعةبريدهجرايدروزبعدوتكميلپروندهامرباذكرسياعتودقيقيهايكيهخبيراز
راديووتلويزيونپخششده.
نيازخبرنگارانونويسندگانبرايمصاحبههايبزرگومهم.

 تشكرتلف
 تهيةخالصهمصاحبه(وكاملآندرصورتلزوم)وعكسبرايبولتنمؤسسه.
يفيلمهايخبريوزارتفرهنگوهنر.

 تماسبامتصد
 ثبتشمارةفيلمخبريوتاريخيكهدرسينماهابيهمعيرضنميايشگيذاردهشيدهدر
پرونده.
 ذكرفعاليتدرگزارشماهانهروابطعمومي"(برزين.)1311،
تروكاملتر،اقداماتكنفرانسخبريرابهشرحزييرمييتيوانيمييادآوري


بهبيانيساده
ميكنيم:


الف:قبلازبرگزاري
جمعآورياطالعاتپيرامونموضوعكنفرانس
 تهيهپيشخبربرگزاريكنفرانسامهوارسالبهرسانهها(زمانيمكان،مصاحبهشوندهو...لحاظشود).

تهيهدعوتن

-تزيينسالنوبررسيتجهيزاتمكانبرگزاريكنفرانس(نوريصدايتهويه)
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تهيهوسايلايابوذهابنامههايخبرنگاران
پيگيريتلفنيدعوت 

تهيهگزارشكنفرانسجهتمصاحبهشونده

خبرنگارانوارائهبهمصاحبهشونده

تهيهاطالعاتجهتپاسخگوييبهخبرنگاران

مشخصكردنكارشناسرابطخبرنگارانتداركتجهيزاتارتباطيدرجنبكنفرانسجهتخبرنگاران(اتاقخبرنگاران+تلفن+فكس+اينترنت+موبايليتايپ)
تهيهاطالعات،بروشور،فكسدرارتباطباموضوعمصاحبهجهتارائهبهخبرنگارانمشخصشدنزمانمصاحبه(بينساعات1تا12صب ،بهتيرينزميانبيرايكنفيرانسخبرياست)
مشخصشدنمكانمصاحبه(ميزUبهتريننوعآرايشبرايكنفرانسخبرياست).
ب:حينبرگزاري
فيلمبرداري(تصويربرداري)عكسبرداريصدابرداري-پذيرايي
-راهنماييخبرنگارانبهمحلكنفرانس
-راهنماييخبرنگارانبهاتاقخبرنگاران
مصاحبهشونده

-معرفي

ج:بعدازبرگزاري

ارتباطاتمردمي
11
1
آشنا
تهيهبريدهجرايديي
با
هايخبريوتحليلوتصويرهايراديوييوتلويزيونيكنفرانس

تهيهبرنامه
سي
ستم
ها
تهيهگزارشمكتوبكنفرانس(بههمراهتجزيهوتحليل)ي
...
-تشكركتبيوشفاهيازخبرنگارانحاضردركنفرانس

تهيهگزارشتصويريازكنفرانسهاييكهحضورنيافتهاند.


تهيهخبروارسالبهرسانه

-2مصاحبهاختصاصي
مشيومنشرسانههاويابرنامههايخاصرسانههاوياايامويژهومناسبتهابهدرخواست
مصاحبهاختصاصيمنجرميشود.بهخصوصوقتيكهبرگزاريكنفيرانسهيايخبيريبيه

تعويقبيفتديااصالبرگزارنشود.
برنامههايزندهباحضوررئيسسازمانيافرديكيهويمعرفييمييكنيدوازردههياي
حتياالمكيانفيردمنتخيببايسيتي
انجامميگيرد .

بااليسازمانيكهآشنابامسايلاست،
شغلمرتبطبامسايلوموضوعاتبرنامهداشتهودراينزمينهمطلعباشد.
مصاحبهاختصاصيدعوترسانههاازروابطعموميهاستكهيكيازانتظاراتدوطرفيه
هاست.خبرنگارانميبايستيسئواالتكليمصاحبهخودرابهروابيط

روابطعموميورسانه
عموميارسالكنند.
برخوردهاياداريمحضدربارهمصاحبههاياختصاصيكارگشانيست،بيهخصيوصدر
موردبرگزاريمصاحبهاختصاصيباخبرگزاري،حدالمقدورنبايدسيختگييريشيود،زييرا
هايبسياريراتحتپوششقرارميدهد.روابطعميوميهيا

انعكاسخبرازاينواحد،رسانه
بايستيمتوجهباشند،وقتيانتظارحضورخبرنگارانرادركنفرانسخبيريدارنيد،باييدبيه
مصاحبههاياختصاصينيزپاسخمابتدهند.
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"دستورالعملزيرچگونگيمصاحبهاختصاصيبانمايندگانوسيايلارتبياطجمعييرا
نشانميدهد:

 مذاكرهمقدماتيبامدير
 مذاكرهبامصاحبهشونده
الف:موضوعمصاحبه
ب:متنمقدماتي
ت:تاريخ،ساعتومحل
پ:بيوگرافيوعكس
انتخابودعوتمصاحبهكننده


 تهيةضبطصوتونوار
حضورمصاحبهكنندهدرمحلمصاحبه


 معرفيطرفين
 تهيةعكساگرالزمباشدوياتقاضاشود.
 ضبطمصاحبه
 كارهايبعديضبط،طبقمفادمنيدرجدردسيتورالعملمصياحبههيايعميوميانجيام
ميگيرد.

 تهيةگزارشيكوتاهدربارةاينبرنامهوذكرآندرگزارشماهانهروابطعمومي.
درمصاحبههاياختصاصي،گزارشگررادييووتلويزييونوظيايفيدارد.بيهاودرتنظييم
صحنهبرايفيلمبرداريواطمينانازاينكهصداازبيرونبهداخلاتاقياسيالنمصياحبه
وذنميكند،كمکكنيد.توصيهميشودكهروزقبيلازمصياحبهتمياستلفنييبياهيم

نف
داشتهباشيد.
"دربارهمصاحبهتلويزيونيبهنكاتيخاصتوجهكنيد:

ارتباطاتمردمي
11
3
آشنا
شمامجبوريدبيانيهبدهيد،چيراكيهازدرهياي
-1درصورتوجوددوربينهايتلويزيوني،
يي
با
خواهدگفيتكيهسيازمانشيماحاضيرنشيدبيا
بستهشماتصويرگرفتهميشودوخبرنگار

سي
ستم
ها
خبرنگارانمصاحبهكند.
ي
...
بينيدارندكهازپشتسيرخبرنگيارانازشيماتصيوير
-2معموالًخبرنگارانتلويزيونيدور

ميگيرند،ممكناستخبرنگاردرطيمصاحبهدركادرنباشيدوپيسازمصياحبهآنهيااز

تصويرميگيرند.ايينبيهمعنيايآناسيتكيه

خبرنگاردرحاليكهسؤاالتشراميپرسد،

سؤاالتيكهطيمصاحبهازشماپرسيدهميشود،پسازمصياحبهجايشيانرابياسيؤاالتي

مهموآبدارعوضكردهواينعصبانيتشمارادرپيخواهدداشت.بنابراينبههيرسيوالي
بههرترتيبيكهصالحميدانيد،پاسخيمابتدهيد.

بدونتوجهبهلحنوكيفيتش،
-3بهخاطرداشتهباشيدكهمصاحبهمطبوعاتيممكناستچندينسياعتطيولبكشيد.
درحاليكهمصاحبهتلويزيوني14دقيقهوقتبگيردواز34ثانيهآناسيتفادهشيود.شيما
دراختياركسانيهستيدكهتعيينميكنندكيهكيدامصيحنهتلويزييونيازمصياحبهباييد

استفادهگردد .بنابراينحواستانباشدكهتاانتهايمصاحبهخستهنشويدوقيافهعبوسبيه
خودنگيريد،چراكهممكناستيکسردبيرخبيريمخيالفشيما،تصيويرشيماراچنيان
نمايشدهدكهنشانضعفوناتوانيشماباشد.
-2گاهممكناستدوربين هاپشيتدرسيازمانشيماباشيند.بيرايمايال،اگيرخبرنگيار
تلويزيونيباتظاهركنندگانمصاحبهكردهباشد،برايشنيدنپاسخهيايشيمابيهدفترتيان
خواهدآمد.اگرشماآميادهباشييد ،بيهمشيكليبرنخواهييدخيورد.خيلييسيادهوراحيت،
بيانيههايكوتاهيبرپايهآمادگيخودارايهكنيد.

-1گاهيايستگاههايمحليممكناستظرفكمترازيکسياعت،بيدوناخطياروعالييم
قبلي،وارددفترشماشوند.اگرايستگاهتلويزيونيبهاينترتيبعملكيرد،مطميئنشيويد
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لبخنديمعنيداربگويند":شيمابسييار

كهتمامافرادحاضردردفترشماآمادگيدارندتابا
شماتخطيكردهايد"(باقريان.)1331،

بيادبهستيد،
رسانهها،بايدبهسيهنكتيهزييرتوجيه
بهطوركليكارگزارانروابطعموميدرارتباطبا 
كنندتابدانندچهخبرومطلبيرادرچهزماني،بهچهكسيدررسانهتحويلدهند:
 -1خطمشيرسانه
 -2سازمانرسانه
 -3مسئوالنهربخشازسازمانرسانه

خالصه
دراينفصل،نويسندهتاكيدداردكهفلسفهايجادوتيداومروابيطعميوميدرشيهرداريهيا
همچونسايرسيازمانهياياجتمياعي"ميردمداري"اسيتوميردمداريمحتياجونيازمنيد
شناختافكارعموميازطريقافكارسنجياست.
دردنييايامييروز،افكيارعمييوميهمييوارهميوردبحييثقييرارگرفتيهاسييتوبسيييارياز
دانشمندانبراينمفهومكهتوجهبهافكارعموميمبنايامنيتپايدارميباشد،تككيدكرده
توجهيبهافكارعموميميتواندتعادلعموميجامعهرابرهمبزنيد.از


اندكهبي

وباورداشته
(ازطريقاطالعرسانيوتبليغات)وتنويرافكارعميومي

طرفي،تكثيرونفوذبرافكارعمومي
لهعوامليبودهكهعناصرشكلدهندهافكارعموميرابيهتوجيه

(ازطريقپاسخگويي)،ازجم

بيشتربهآنسوقدادهاست.
پسروابطعمومي،بايستيابتداافكارعموميموجوددرموقعيتزمانيخودرابشناسد،
زيراباتكيهبرشناختافكارعمومياستكهمييتيوانحيوادثوييارخيدادهارادرآينيده
پيشبينيكردونگرشهايمنفيوبروزبحرانهيايدرونوبيرونسيازمانيرابيهحيداقل

كاهشداد.

ارتباطاتمردمي
11
1
آشنا
گيريازرايگانتيرينشيكل
درواقعروابطعموميبهافكارسنجيرويميآوردتابابهره يي
با
رسيانيوپاسيخگيوييبپردازنيد.
مشاورهوگردآورياطالعاتالزم،بابرنامهريزيبيهاطيالع
سي
ستم
ها
آورياطالعاتدقيقازافكارعمومياست،چراكيه

اطالعاتوجمع
افكارسنجيدسترسيبه
ي
...
ارتباطموثرتنهاباشناختمخاطبممكناست.

هاميسرميشود.ارتباط


ازطريقرسانه
بخشيديگرازشناختوارتباطباافكارعمومي،
بارسانههاكهزيرمجموعهارتباطاتبيرونسيازمانيويكييازعميدهتيرينوظيايفروابيط
الوصولتيرينومتيداولتيرينراهارتبياطبيامخاطبيان


عنوانسهل
عموميهاست،اكنونبه
ميگردد.
انتخاب 
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خودآزمايي
 .1مدلارتباطاتسازمانيراترسيمكنيد؟
 .2تعريفشماازافكارعموميچيست؟
 .3جدولتفاوتديدگاهيدربارهافكارعموميراترسيمكنيد؟
ترينشيوههايدريافتانتقاداتوپيشنهاداتمردمچيست؟

 .2
مهم
كارهايارتباطبارسانههاراليستكنيد؟


موردازراه
 .1حداقلده
مهمتريننكاتبرگزارييکكنفرانسخبريكدامند؟
 .1
نكتهاصليبرگزاريمصاحبهاختصاصيبارسانههارابنويسيد؟

 .2ده



5

فصل پنجم
سرمايه اجتماعي
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اهداف 
ميباشد:
هدفازمطالعهاينفصل،آشناييبامطالبزير 
اهميتسرمايهاجتماعيبرايسازمانهاياجتماعيهمچونشهرداري

.1
 .2عواملوموانعنظريتوليدسرمايهاجتماعي
انواعسرمايههايسازمان

.3
 .2سطوحسرمايهاجتماعي
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هاييميدانندكهكيارگزارآن


ايازمهارت

روابطعموميرامجموعه
محققانوصاحبنظران،

هايارتباطيخودراطرحريزيواجرامييكنيدتيابيهواسيطهآن


فعاليت
دربستريعلمي؛

ضريبمشاركتجوييمخاطبانومشتريانسازمانمتبوعشراافزايشدهد.اينبدانعليت

استكهبرهانيقاطعوغيرقابلتغييردربقاوتوفيقسازمانهاوجودداردكههمياناصيل

مشروعيتنزدافكارعمومياست.
شهرداريها ،يكيازمعدودتشيكيالتيهسيتندكيهبيشيترينسيطوحتمياسبياخييل

اينگروههايكاير،هركدامنوعخاصياز

عظيميازمخاطبانراداشتهكهبرحسباتفاق،
هايمتنوعيرادرجهتاجرايبرنامههيايخيوداز


مشاركت
انتظاررادارندوشهرداريهم
ميطلبد.بهنحويكهدربيشترموارد،تنافضاتزياديدرانتظياراتفييميابينوجيود
آنها 
داردواينعدميكپارچگيوهمگني،پيچيدگيكارشهرداريرافراهمآوردهاسيت.درايين
اينپيچيدگيهاميباشد،ليكنخودنيزدرگييرنيوعي

ميان،وظيفهروابطعمومي،گشايش
تعددوظايفبدونتناسخاست.
شهرايدهال،شهرياستسبز،پاك،پويا،ايمين،جيذاب،روانودرييکكيالممناسيب

برايزيست.بايدنمايآنبهنيازهايشهروندانپاسخدهد،آرامشراايجادكنيد،محيطيي
يخواهند،درآنبيابنيد.شيهربيزرگتيرين
سالمداشتهباشدوهرآنچهراكهشهرنشينانم 
نمادتمدنبشرياست،نهمحيطيدرسيطرهقانونبيقانونيوسرشارازبينظمي.
شهرداريدرجهتايجاداينانضباط،نيازمندهمكاريشيهروندانوبرخييازنهادهياي
خدماتيميباشد.ايندرحالياستكهمسئوليتومامورييترانيهاشيخاصخياص،بلكيه

خودشهروندانبردوششنهادهاند.


124

روابطعموميدرمديريتشهري

اينموضوع ،هماننقطهعطفياستكهشهرداريبيرايدسترسييبيهموفقييتبياآن
مواجهاستوفراهمآوردنچنينشرايطيمسلمابرعهدهروابيطعميوميآنخواهيدبيود.
نوعيازروابطعموميكهتواناييتوسعهمشاركتهايمردميوتولييدوبازتولييداعتميادرا

داشتهباشد.
هايروابطعموميدرشهرداريبهسرمايهاجتماعيختمميشيود.


درواقعغايتفعاليت
عنواننتيجهگيري،سرمايهاجتماعيرامدنظرقراردادهاست.

لذااينفصلبه
اينبخشبهدوموضوعسرمايهاجتماعيچيست؟وسرمايهاجتمياعيمحصيولنهيايي
روابطعموميتقسيمشدهاست.
قسمتاول،بهطرحمباحايهمچونانواعسرمايه؛سرمايهاجتماعيچيسيت؛تاريخچيه
سرمايهاجتماعي،اهميتسرمايهاجتماعيوعواملوموانعتوليدسرمايهاجتماعيپرداخته
شدهاست.
درقسمتدوم ،خوانندگانبانقيشروابيطعميوميدرتولييدسيرمايهاجتمياعيآشينا
ميشوند.دراينقسمت،ن قشوسيهمروابيطعميوميدرارتبياطبياسيازماندهيسيازمان،

ميگردد.
مديران،كاركنانورسانههابرايتوليدسرمايهاجتماعيبيان 
.1-1-1انواعسرمايه 
امروزهدركنارسيرمايه هيايانسياني،مياليواقتصيادي،سيرمايهديگيريبيهنيامسيرمايه
)موردبهرهبرداريقرارگرفتهاست.ايينمفهيوم

اجتماعيييييييي(SOCIAL CAPITAL
بهپيوندها،ارتباطاتمياناعضاييکشبكهبهعنوانمنبعبا ارزشاشارهداردكهبياخليق
موجبتحققاهدافاعضاميشود.مديرانوكسانيكهبتواننددر

هنجارهاواعتمادمتقابل،
سازمان،سرمايهاجتماعيايجادكنند،راهكاميابيشغليوسازمانيخودراهموارميسازند.
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بخشترميسازد(الواني.)1334،
ترولذت 


ساده

امروزهسرمايهاجتماعي،نقشيبسيارمهمترازسرمايهفيزيكيوانسانيدرجواميعايفيا

انسجامبخشميانانسانهاوسيازمانهاسيت.درغيياب

كندوشبكههايروابطجمعي،


مي
سرمايهاجتماعي،سايرسرمايههااثربخشيخودراازدستدادهوبدونسيرمايهاجتمياعي،

هايتوسعهوتكاملفرهنگيواقتصاديناهموارودشوارميشوند.


پيمودنراه
سرمايهگذارياقتصيادينتيجيهقابيلتيوجهينخواهيدداشيت.

بدونسرمايهاجتماعي،
سرمايهاجتماعي،شرطالزمامانهكيافيبيراينتيجيهبخشييسيرمايههياوسياسيتهياي
اينميرسد.


هيچاجتماعيبههيچسرمايه
اقتصادياست.بدون"سرمايهاجتماعي"،
امروزهدرسيازمان هياوجواميعانسياني،سيرمايهاقتصياديازنظيردرجيهاهمييت،در
ها،سازمانهياوجواميعانسياني،


بسياريازگروه
پايينترينمرتبهقراردارد.بهديگرسخن،

بدونسرمايهاقتصاديوصرفاباتكيهبرسرمايهانسانيوسرمايهاجتماعيتوانسيتهانيدبيه
موفقيت دستيايند،اماهيچمجموعهانسياني،بييسيرمايهاجتمياعينمييتوانيداقيدامات
هدفمندومفيديانجامدهد(.عالقبند)1332،
برچهارنوعسرمايهبهعنوانچهارجزءتشكيلدهندهثروتمللدرارتباط

بانکجهاني
باتوسعهپايدارتاكيدميكند(الواني:)1334،



سرمايهطبيعي:يعنيداراييهايمحيطيمايلزميين،آب،جنگيل،معيادن،گياهيانو


جانورانكهبهبعدمحيطيتوسعهپايدارمربوطميشود.



سرمايهتوليدشده(بشرساخت):كيهمعميوالًماشيينآالت،كارخانيههياسياختمانهياو

تجهيزاتزيربناييمالخطوطراهآهنوجادههاستكيهبيربعيداقتصياديتوسيعهپاييدار

داللتدارد.
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سرمايهانساني:ظرفيتهايسازندهافرادكهبرمهارت،آموزشوبهداشتمبتنياستو


همراهباسرمايهاجتماعيبعداجتماعيتوسعهپايدارراتشكيلميدهد.



ها،انجمنهاوموسسياتيكيهبياهنجارهيايمشيتركوروابيط


سرمايهاجتماعي:شبكه

گيرندوهمكاريراتسهيلمينممايند.


متكيبراعتمادشكلمي
 .2-1-1تاريخچهسرمايهاجتماعي 
دستهاي ،رديابياينمفهومراازكارلماركسآغيازمييكننيد.اودركتياب"سيرمايه"بيه

بستگيازروياجباروضرورتكهدرآنقرارميگيرند،مانندوضعيتمهاجرانو


مسئلههم
پناهندگاندريکجامعه،بدينمعنيكهشرايطمنفيوبحرانيافرادرابهسوياستفادهاز
انرژيجمعي،تواناييهايبالقوهجمعي،اتكابيهيكيديگروتوسيلبيهپشيتيبانييكيديگرو

هايگروهيترغيبميكند.


استفادهازپتانسيل
الهايتوسيطهيانيفيانازدانشيگاه
اصطالحسرمايهاجتماعيقبلازسال،1111درمق 
ويرجينيايغربيمطرحشد.اما،نخستينباردراثركالسيکجينجاكوب:ميرگوزنيدگي
رفتهاست،كهدرآنشبكههاياجتمياعيفشيرده

شهرهايبزرگآمريكايي()1111بهكار
درمحدوده هايحومهقديميومخيتلطشيهري،صيورتيازسيرمايهاجتمياعيراتشيكيل

ميدهندودرارتباطباحفظنظافت،عدموجودجرموجنايتخيابيانيوديگيرتصيميمات

درموردبهبودكيفيتزندگي،درمقايسهباعواملنهادهايرسمي،ماننيدنييرويحفياظتي
پليسونيروهايانتظامي،مسئوليتبيشتريازخودنشانميدهند(الواني.)1334،

ايناصطالحدردهه  1134توسطجيمزكلمين-جامعيهشيناسآمريكيايي-درمعنياي
وسيعتريمورداستفادهقرارگرفتورابرتپوتنام-دانشمندعلومسياسي-نفردومييبيود

كهبحايقويوپرشوررادرميوردسيرمايهاجتمياعيوجامعيهميدنيدرايتاليياوايياالت
متحدهبرانگيخت(اكبري.)1333،

سرمايهاجتماعي

.3-1-1تعريفسرمايهاجتماعي 

123
آشنا
يي با
سيس
تمها
ي ...

تعيييريفميشود.سرمايهاجتماعييکشيءواحيدنيسيت،

سرمايهاجتماعيباكاركردآن
بلكهانواعچيزهاييگوناگوناستكهدوويژگيمشتركدارند.همهآنهاشياملجنبيهاياز
يکساختاجتماعيهستندوكنشهايمعينافراديراكهدردرونسياختارمييباشيند،

تسهيلميكنند(الواني.)1334،

برايآشناييبامفهومسرمايهاجتماعي،بايدبادييدگاههيايپيربوردييو،جيميزكلمين،
رابرتپوتناموفوكوياماآشناشويم:
پيربورديوبهعنوانيکاقتصاددان"،سرمايهاجتماعي"راازنظرارتباطياتومشياركت
اعضاييکسازمانبررسيكردهوآنراابيزاريبيرايرسييدنبيهسيرمايههياياقتصيادي
ميداند.بورديوسهنوعسرمايهاقتصادي،فرهنگيواجتماعيراشناسيايينميودهاسيت.از
نظراو،سرمايهاقتصادينسبتبهدوسرمايهديگر،يعنيسرمايهفرهنگيواجتماعيغاليب
استوسرمايه هايفرهنگيواجتماعي،بهعنوانابيزاريبيرايحصيولسيرمايهاقتصيادي

مفهومپيداميكنند.

ديدگاهبورديودربارهسرمايهاجتماعي،يکديدگاهابزاريصرفاست.بهعبارتيازنظير
اواگرسرمايهاجتماعينتواندموجبرشدسرمايهاقتصاديشود،كاربردينخواهدداشت.
سرمايهاجتماعيازنظرجيمزكلمنمنبعياجتماعي-سياختارياسيت.ايينداراييي،
واحدينيست،بلكهويژگيهايياسيتكيهدرسياختاراجتمياعيوجيودداردوباعيث

شيء
ميشودافرادباسهولتبيشتريواردتعاملاجتماعيگردند.

سرمايهاجتماعي" ازنظراو،نظامتعهداتوانتظاراتاسيت.اينكيهتيا

مهمترينويژگي"

چهحدمحيطاجتماعيدرخوراعتماداست،يعنيتعهداتبازپرداختمييشيوندواينكيه
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كلمنمجموعههايمختلفي

ميزانواقعيتعهداتيكهبرعهدهگرفتهشدهتاچهحداست؟
ها،پيامدهاوروابطراسرمايهاجتماعيمينامد.


ازكنش
ازنظررابرتپوتنام"سرمايهاجتماعي"،شبكههايمتصلبههمباهنجارها،ارزشهياو
طرزتلقيمشتركياستكههماهنگيمييانافيرادوگيروههيارابيرايرسييدنبيهمنيافع
مشتركتسهيلميكند.پوتنام"سرمايهاجتماعي"رابهعنوانوسيلهايبيرايرسييدنبيه
توسعهسياسيواجتماعيدرسيستمهايمختلفسياسيمييدانيد.تككييدعميدهاونحيوه
تكثيرسرمايهاجتماعيبرخطمشيهايسياسيونظامهايمختلفدمكراتيکاست.پوتنام
بررويمفهوم"اعتماد"درسرمايهاجتماعيپافشاريميكندوآنراعامليمهيمدرجليب
اعتمادميانمردمودولتمردانونخبگانسياسيكهموجيبتوسيعهسياسييمييشيوند،

اجتماعيمحسوبميگردد.اومعتقيد

ميداند.ازنظراو"اعتماد"،منبعباارزشيازسرمايه
استاگردرحكومتيبهميزانزياد"اعتماد"وجيودداشيتهباشيد،بيههميانانيدازهرشيد
سياسيوتوسعهاجتماعيبيشترخواهدبود.
بههنجارهاوارزشهاييغيررسميدرييک

فرانسيسفوكوياماازمتفكرينعصرحاضر،
گروهمعتقداست.بهنظراومجموعهايمعيينازهنجارهيايياارزشهيايغييررسيميكيه

يدهيد،سيرمايهاجتمياعياسيت.اميا
اعضايگروهيرابههمكاريوتعاونبهتيرسيوقمي 
مشاركتدرارزشهاوهنجارهابهخوديخودباعثتوليد"سرمايهاجتماعي"نميشود،چرا

هاممكناستارزشهاييمنفيباشند.


كهاينارزش
الصهايازتعاريفمختلفوسطوحتحليلآنهاراموردمقايسيهقيرارداده
جدولذيل،خ 
است(عالقبند:)1332،

سرمايهاجتماعي

صاحبنظران

محورها
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پيربورديو

منييابعيهسييتندكييهمنييافع 
عموميراميوردارزييابيقيرار سرمايهاقتصادي
مي دهند

افيراددرحاليترقابيتبيا
هم(فردبافرد)


جيمزكلمن

جنبييييههيييياييازسيييياختار 
اجتماعياستكيهاعضياازآن سرمايهانساني
بهعنوانمنبعيبرايرسييدن
بيييهمنيييافعخيييوداسيييتفاده
ميكنند .


افراددرگروههايفياميلي

واجتماعي(فردباگروه)

رابرتپوتنام

حكومتهياي سياسيي در
تماد،هنجارهاوشبكههيايي دموكراسيييييييييو 

اع
سط ملي
كييهتسييهيلكننييدههمكيياري توسعهاقتصادي
(گروهباحكومتملي)
اعضابيرايرسييدنبيهمنيافع
مشتركاست.

فرانسيسفوكوياما

مجموعهمعنيازهنجارهياييا
ارزشهيييايغيررسيييميكيييه
شييياملارزشهيييايمابيييتو
منفيميباشد

توانحاصلپديدههايذيلدريکسيستماجتمياعي

سرمايهاجتماعيرامي

بهطوركلي
دانست:اعتمادمتقابل؛تعاملاجتماعيمتقابل؛گروههاياجتماعي؛احساسهويتجمعيي
وگروهي؛احساسوجودتصويريمشتركازآينده؛كارگروهي.
 .2-1-1اهميتسرمايهاجتماعي 
درديدگاههايسنتيمديريتتوسيعه؛سيرمايههياياقتصيادي،فيزيكييونييرويانسياني

تريننقشراايفاميكردند،امادرعصرحاضربرايتوسعهبيشيترازآنچيهبيهسيرمايه


مهم
اقتصادي،فيزيكيوانسانينيازمندباشيم،بهسرمايهاجتماعينيازمنيديم،زييرابيدونايين
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ازديگرسرمايههابهطوربهينهانجامنخواهدشيد.درجامعيهايكيهفاقيد

سرمايه،استفاده
سايرسرمايههاابتيرمانيدهوتليفمييشيوند.ازايينروي،

سرمايهاجتماعيكافيييياست،
موضوعسرمايهاجتماعيبهعنوانيکاصلمحوريبرايدستيابيبهتوسعهمحسوبشيده
ومديرانيموفققلمدادميگردندكهبتواننددرارتباطباجامعهبهتولييدوتوسيعهسيرمايه

اجتماعيبيشترنايلگردند(الواني،سيدمهديوشيرواني،عليرضا).
طرحاينرويكرددربسياريازمباحيثتوسيعهاقتصيادي،نشياندهنيدهاهمييتنقيش
ساختارهاوروابطاجتماعيميانافراد(سرمايهاجتماعي)برمتغيرهايتوسعهازهمهابعياد
است.سرمايهاجتماعي،عمدتاًمبتنيبرعواملفرهنگيواجتماعياستوشناساييآنبيه
عنوانيکنوعسرمايهچهدرسط مديريتكالنتوسعهكشورهاوچهدرسيط ميديريت
تواندشنيياختجديديراازسيستمهاياقتصاديياجتماعيايجياد


هامي

هاوبنگاه

سازمان
ديرانرادرهدايتبهترسيستمهاياريكند(حقشناس،اصغر).

وم
سرمايهاجتماعيمفهوميفرارشتهاياستكهبهعنوانپلارتباطيمهميبيناقتصياد،

شناسيوعلومسياسيعملميكند.اينمسالهبهويژهدركشورهايصنعتي(والبته


جامعه
دركشورهايدرحالتوسعهدرآينده)،بهعنوانيکنيازاساسييدرتعيامالتاجتمياعيو
پيوندهاياجتماعيميوردتوجيهوتاكييداسيت.يكييازدالييلآنوجيودماهييتبسييار
فردگرايانهروابطاجتماعيمعاصردرايينكشورهاسيتكيهبيهمسيايليماننيدازدواجهياي
حلهاي
يازراه 

دوام،جنايت،تکساحتيشدنوازخودبيگانگيافرادمنجرميشود.يك


بي
آن،سرمايهاجتماعياستكهبهدنبالتوسعهنگرشاجتماعيوهمديگرفهمياست.
بههرحال "،برخيازپژوهشگرانبريکارتباطوثيقمييانمييزانسيرمايهاجتمياعيو
عدهايديگير،بير
كيفيتحكومت(بهمعنايدقيقحكومتدموكراتيک)تاكيدمينمايندو 
ميزانسرمايهاجتماعيدررشداقتصاديتاكيددارند.گروهديگريازپژوهشگراننييزبيين

سرمايهاجتماعي
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آشنا
يي با
يندهبرقرارنميودهانيد"(عالقبنيد،
ميزانسرمايهاجتماعيوخوشبختي،رفاهفردواميدبهآ
سيس
تمها
ي ...
.)1332

 .1-1-1عواملوموانعتوليدسرمايهاجتماعي 
اينكهچگونهميتوانسرمايهاجتماعيراسنجشياتوليدكرد؟ياوجوهظاهريآنرانشان

داد،كاردشوارياست.بهعنوانماالوقتيكهاعتياددرسط كشورروندشروبهافيزايش
است،وقتيكهميزانجرايميكهعنصرعمددرآنوجوددارددرحالگسترشمييباشيد،
وقتيمهاجرتبهسمتخارجشدتميگيرد،ياوقتيمييزانخودكشييوطيالقدرحيال

افزايشياعدممشاركتيامشاركتكمدرمسايلسياسيواجتماعيمطرحاست،ميتوان
ميباشد.
اشارهكردكهسرمايهاجتماعيدرحالكاهشياافزايش 
هايآماريكهروندپيامدهايسرمايهاجتماعيرانشانميدهند،


البتهجدايازشاخص
تواندرزندگيروزمرهودرعرصههايمختلفاجتماعينيزشيواهدكياهشيياافيزايش


مي
اطرافتعدادبيشتريازچهارراهها

سرمايهاجتماعيرامالحظهكرد.وقتيهرروزمجبوريم،
ياخيابانهارانردهبكشيم،نشانهكاهشسرمايهاجتماعياست.ياوقتيدرمعامالتامالك

هابيشترميشود،ياوقتيكهمغيازههيايمحلييديگيربيه


ومستغالت،هرروزميزانوثيقه
هايافرادچشمگيرمييگيرددييا


دهند،ياوقتيميزانخالفوعده

مشتريانخودنسيهنمي
روهاياازچراغقرمزعبورميكنند،روبيهافيزايش


يكهازپياده
وقتيتعدادموتورسيكلتهاي

ميگذاردومواردديگرينظيراينها،همگينشانهروندرو بهكاهشسرمايهاجتماعياست.

نشانميدهدكهعواملموثردرافزايشوكاهشسيرمايهاجتمياعي،داراي

اينماالها،

آنچهكهصاحبنظرانسرمايهاجتماعيبر

ريزيهاياجتماعيهستند.
قابليتتوليدبابرنامه 

آنتاكيدكردهاند،وجودوحضوراستبداد،كاهشوافزايشآگاهي،كاهشوافزايشاعتماد

وكاهشوافزايشميزانمشاركتاستكهبههركدامبهطورخالصهاشارهميشود:


123
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وجودوحضوراستبداد:عيييياملتعيينكنندهتوسعهدرابعادمتفاوت،كارآمدبودنيک

-1
دولتاست.بدونوجودچنيندولتي،توسيعهپاييداردرزمينيههياياقتصياديواجتمياعي
غيرممكناست.امروزهانديشمندانتوسعهبراينباورندكهتوسعهبايددولتمدارباشيد.از
ديدگاهپوتنام،وجود رژيمدموكراتيک ،منجربه افيزايشسيرمايهاجتمياعي ووجيودرژييم
كاهشسرمايهاجتماعيميشود(اكبري.)1333،

اقتدارگرا ،منجربه
توانندباپرهيزازتصديگريدربخيشهيايمختليفاقتصيادي،فرهنگييو


هامي

دولت
اجتماعيوواگذاريفعاليتهايمربوطهبهنهادهايمردميبرايجليباعتميادومشياركت

سازيايجادوتقويتنهادهاياجتماعيوشبكههاياعتماد،سيهم


هاوزمينه

آناندرفعاليت
اصليراايفاكنند.
هييياميتواندبرايتقوييتسيرمايهاجتمياعيانجيام


تريناقداماتيكهتوسطدولت

مهم
شود،عبارتنداز(الواني:)1334،
 تشويقوتقويتتشكيلنهادهايمدنيسازيآموزشهايعمومي


تقويتوغني
 تامينامنيتشهرونداندرجهتحضورداوطلبانهدرنهادهاياجتماعيپرهيزازتصديگريبخشهيايمختليفاقتصيادي،فرهنگييوواگيذاريفعالييتهياي

مربوطهبهنهادهايمردميبرايجلبمشاركتآناندرفعاليتهاوزمينهسازيبرايايجياد
وتقويتنهادهاياجتماعيوشبكههاياعتمادبينمردم.

باتحصيلدانش،شهروندانومديرانميتوانندبهتربايكيديگر

 -2كاهشوافزايشآگاهي:
يينومشخصگرديدهاند،مشياركتورزنيد.

كاركنندوازابتدايكاردراجراياموريكهتع
يكيازمهمترينفرآيندهايموجوددرجوامعبرايايجادسرمايهاجتمياعي،آميوزشاسيت.

هايعموميدرتماميسطوحونيزآموزشهايدانشگاهي،نقشاصيلي


گذرافرادازآموزش
كنند.مؤلفههايفرهنگيدرسيط جامعيهبيهشيدت


رادرايجادسرمايهاجتماعيبازيمي

سرمايهاجتماعي
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آشنا
يي با
سازمانينيزدورههايآموزشي
متكثرازعملكردنظامهايآموزشيوتربيتيهستند.درسط

سيس
تمها
توانندبسترمناسبيبرايتقويتسرمايهاجتماعيباشد... .
ي

كاركنانمي

 -3كاهشوافزايشاعتماد:اعتمياد،مهيمتيرينسيازهسيرمايهاجتمياعياسيتوسيرمايه
اجتماعيمهمترينشرطالزميكپارچگياجتماعي،كارآمدياقتصاديوثبياتدموكراتييک

ايكهسرمايهاجتماعيآنروبهكاهشميرود،عدماعتمادبهيكيديگر


.درجامعه
ميباشد

شود.هرچندتوصيفجامعهايباحساعتمادبيه


هايجامعهپديدارمي

نيزدرتماميعرصه
يادآورمدينهفاضلهفارابياستوامكانتحقيق
نفسواعتمادمتقابلدرميانتمامياقشار ،
پذيرفتنينيست.اماميتواندرافزايشاعتماداجتماعيكيه

اينامردرتمامسطوحجامعه،
يكيازاركانسرمايهاجتمياعياسيت،تيالشكيرد.بيهطيورحتم،نهادينيهكيردنتيرسو
برعدممسئوليتپذيريتاثيرگذاراسيتورواجحيسليزومحضيورلويتيانباعيث

اضطراب،
كاهشسرمايهاجتماعيميشود(اكبري.)1333،برهميناساس،سه نوعانصافوعيدالت

تحتعناوينعدالتقضايي(رفتيارمنصيفانهوبيهدورازفسيادقيانون( ،عيدالتاجتمياعي
(دمكراسيوحقوقسياسيبرابر)وعدالتتوزيع(توزيعبدونتبعيضو نسبتاًبرابردرآميد)
ناساييشدهاندكهنوساناتهركدامازآنها،برحساعتمياد اجتمياعيشيهروندان،تيكثير

ش
مابتيامنفيميگذارد(سايتايراناكومونيست).

ميزانمشاركت:سرمايهاجتماعي،هنجارهاوشبكههايياستكهامكانمشاركتميردم

-2
دراقداماتجمعيبهمنظوركسبسودمتقابلرافيراهممييكنيدوايينمييزانمشياركت
عنوانيكيازشاخصهياياصيليكياهشيياافيزايش

(صوريياحقيقي)مردماستكهبه
سرمايهاجتماعيمدنظرقرارميگيرد.درواقعمشاركت،وجهعينييمييزاناعتمياداسيت،

ميزاناعتمادرانشانميدهدواعتميادومشياركت،وجيوهپنهيانو

يعنيميزانمشاركت،
ميباشد.
آشكارسرمايهاجتماعي 

134
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بهحداكاررساندنمشاركتعموميدرفرايندتوسعه،صرفانمايانگرضيرورتومعيياري
برايسنجشميزانموفقيتحاصلازبرنامههيايتوسيعهدردسيتيابيبيهاهيداف

اساسي،
نيست ،بلكهعنصرياساسيدربناوتقويتفرهنگدموكراتيکدرعملاجتماعيبهشيمار
يآيد.
م
بهعالوه،شكينيستكهمشاركتدموكراتييکدرتوسيعه،دراصيلفبيرفيراهمآوردن
هايبرابربرايهمهتكيهميكنيد،بيدوناينكيهتبعيضييمنطقيهاي،طبقياتيوييا


فرصت
اجتماعيقائلگردد.
تماميپيششرطهايفوقدرچهارسط زيربهتوليدوتوسعهسرمايهاجتماعيمنجير

ميشوند:

 -1سط اول:خانوادهسط اول،وجودوحضورسرمايهاجتماعياست.ميزاناعتمادافيراد
ارگانهايدولتياست.
درونخانوادههاوآشنايان،بيشترازميزاناعتمادآنهابهنهادها و 

در
هابهتجربهسالياندرازدريافتهاندكهبياتشيكيلگيروههياواجتماعياتمييتواننيد


انسان
هايخودرابايكديگرمبادلهوكاراييوكارآمديتالشهيايخيويش


هاوتخصص

انمندي
تو
هادرجريانزندگيخويشدرنهادهاياجتماعيعضويتمييابنيدو

راافزايشدهند .
انسان
ميپردازند.نهادهيانييز
بهايفاينقشهاياجتماعيمختلف(مانندپدر،مادر،فرزند) 

درآنها
براياعضا ،كاركردهيايي( ماننيدحماييتتيامينعياطفي،معنيوي،ارائيهآميوزش،منزليت
اجتماعي،جامعهپذير)دارند.

هاوگروههاييكهافرادعضوآنهستند.سرمايهاجتماعيبيه

 -2سط دوم:نهادها،سازمان
ميبخشد.
كمکمفاهيميچوناعتمادوكارايي،گروهرادردستيابيبهاهدافخودبهبود 
رادرهمبستگيملييوحماييت

 -3سط سوم:درسط تعهداتملياستكهميتوانآن
يکملتدربرابريکاتفاقبرايآنملتمالحظهكرد.
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آشنا
يي با
چهارم:اعتماد،تعهدوعالقهومسئوليتنسبتبهكلبشراستواينكيهتياچيه
 -2سط
سيس
تمها
ي ...
اندازهاعتمادبهجوامعديگردريکملتويايکدولتوجودداردوتاچهاندازهتمايلبيه

وعمليميشود.

تعامالتاجتماعيدرسط بينالملليموجودبوده
ب:سرمايهاجتماعي( محصولنهاييروابطعمومي)
 .1-1-1ارتباطاتوسرمايهاجتماعي 
كاركردهايآشكارهراقدامي،بهمراتببيشترازكاركردهيايپنهيانآنميوردتوجيهقيرار
هايتبليغاتيورسانهاي،عاميل

آنيادميشود.نتاي زودهنگامفعاليت

ميگيردوبيشتراز

اصليفراموشيدست اندركارانروابطعميوميازكياريبنييانيواصييلبياعنيوانسيرمايه

اجتماعيشدهاست.
اينقسمت،باعنوان"سرمايهاجتماعي؛محصولنهاييروابطعمومي"درپييگشيودن
كاركرديپنهانواصيلازكاركردهايروابطعمومياست.
يکواقعيتآشكارايناستكهروابطعمومي،وظايفارتباطاتسازمانيرابهدوشيكل
عمدهترينابيزارتولييدو
ايوارتباطاتانسانيانجامميدهدوايندوشكل ،


ارتباطاترسانه
توسعهاعتمادومشاركتهستند.
ارتباطاتانسانيازطريقگفتگو،بيهتولييدوتوسيعهاعتميادمييانجامنيدوارتباطيات
رسانيوآگاهسيازي،مشياركتعميوميرابيرايمجموعيهاقيدامات


ايازطريقاطالع

رسانه
كند.بااينتفسيرميتوانگفتكهكارتوليدوبازتولييد


هاسازماندهيمي

هاودولت

سازمان
جامميشود.

سرمايهاجتماعيدرسازمانهاتوسطروابطعموميان

مهمتريناصيلارتباطياتانسيانيبيرايينتاكييدداردكيه
شايداغراقبهنظربرسدكه 
اعتمادميشود،زييرا

"ارتباطاتمقدمهاعتماداست"ولذاارتباطاتاستكهمنجربهتوليد
وقتيارتباطاتبينافرادگسترشميييابيد،بيشيترهميديگررامييشناسيندونسيبتبيه

روابطعموميدرمديريتشهري
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ونداشتههاواخالقياتيكديگربااعتمادبيشتروبتردييدكمتيريدربيارهيكيديگر

داشتهها

قضاوتميكنند.

ازسوييديگر،اعتمادافرادبههمديگر،سرچشمهمشاركتوهمكارياست.يعنيوقتي
بااومشاركتنميكنيم.لذاميزاناعتمادبهديگيرانبيا

مانميتوانيمبهكسياعتمادكنيم،

انمشاركتوهمكاريباآنانرابطهايمستقيمدارد.

ميز
حالاگربتواناذعانكردكهاعتمادومشاركتوجوهپنهانوآشكارسيرمايهاجتمياعي
هستند،ميتوانگفتكهارتباطاتسهماصليرادرتوليدسرمايهاجتماعيبهعهدهدارد.
اعتماد+مشاركت=سرمايهاجتماعي
مدلزنجيرهماهي(يحياييايلهاي–)1332
(ارتباطاتمقدمهتوليداعتماداست؛اعتمادمقدمهمشاركتاست)

ارتباطات

اعتماد



مشاركت



سرمايه اجتماعي




نمودارشماره1-1

. 2-1-1توليدسرمايهاجتماعيتوسطروابطعمومي 
بهشدتمتاثرازعملكرددستگاههايدولتي

سرمايهاجتماعيدرجامعهايمشابهجامعهما،

ستردگيوپيچيدگيفعاليتهايدولتوبياتوجيهبيهنقيشگسيترده

استوباتوجهبهگ
طريقمشاركتوهمانديشيباشيهروندان

دولتدرزندگيخصوصيوعموميمردم،جزاز
نميباشد.
دريکساختارمشاركتي،راهديگريبرايتوليدسرمايهاجتماعيدركشورما 
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آشنا
يي با
جامعهحفظكردهوبهنحويعميلكننيد
اگرسازمانهابخواهندجايگاهخودرادر

زيرا
سيس
تمها
شانشود،الزماستدرعملكيردخيودتجدييدنظيركيردهو

كهباعثبقا،توسعهوموفقيت
ي ...

تعهداتخودرانسبتبهشهروندان(اربابرجوع)بهدرستيايفانمايند.بديهياسيت،اگير
شهروندانازسازمانهايدولتيسلباعتمادكنند،دريکفضايبياعتمادي(فقييرشيدن

همسازمانهاوهمشيهروندانمتضيررشيدهوخسيارت

جامعهازجهتسرمايهاجتماعي)،
خواهندديد(الوانيوشيرزاد).
هايسازمانهايدولتي،بهخصوصدركاهشياافزايشسيرمايه


لذانقشروابطعمومي
اجتماعيدرتماميسطوحچهارگانهخانواده،نهادها،مليوبينالملليمهموگستردهاسيت

ومسئوليتروابطعموميهابهعنيوانكيانونارتبياطيبيينمسيئوالن،رسيانههياوميردم

ميتواندمهموتاثيرگذارتلقيشود.

مسئوالن

روابط
عمومی

رسانهها

مردم
نمودارشماره2-1

دراينجاستكهنقشروابطعموميرابايدبهعنوانييکعاميلتسيهيلكننيدهتولييد
انعدرسازمانهابررسيكنيم.

سرمايهاجتماعيونهبهعنوانيکم
هاوبخشنامههايبييشازحيد،نهادهيايمتعيددنظيارتي،تخلفيات


وجوددستورالعمل
اداري،شايعهپراكنيوبياعتناييكاركنانبيهدسيتوراتسيازمانوانجياموظيايفخيوداز
جملهنشانههايضعفسرمايهاجتماعيدرسازمانيابهعبيارتيضيعفسيازماندرايجياد
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رسدروابطعموميهاازطرييقشياخصهياوعواميلزيير

سرمايهاجتماعياست.بهنظرمي
ميتواننددرجهوميزانسرمايهاجتماعيرادرسازمانتشخيصدهند:

هاوبخشنامهها


دستورالعمل
 .1تعددبيشازحد
 .2نهادهايمتعددنظارتيوبازرسي
 .3شايعهپراكنيپيوسته
تروروتخريبشخصيتهايسازمان

.2
 .1تخلفاتاداريبيشازحدكاركنانمالافزايشغيبت،مرخصيو...
بياعتناييكاركنانبهسازمان
 .1
هاوكميتههايكاريدرسازمان


شكستتيم
.2
 .3تمايلنداشتنكاركنانبهيادگيريدانشروزوهمچنينعدمتمايلبهانتقالتجربيات
بهديگركاركنان
و...
اينمسايلوعواملديگريكهممكناستمختصيکسازمانبهخصوصباشد،روابط
عموميرارهنمونميسيازدتياتولييدوتوسيعهسيرمايهاجتمياعيراازكانيالهيايدرون

سازمانيوبرونسازمانيپيگيريكند:
هايدرونسازمانيشامل:سازمانهايمشاركتجو،مديراناعتمادسازوكاركنان


كانال
-1
مشتريمدار
كانالهايبرونسازمانيشيامل:رسيانههيايفيردي(موباييلو)..ورسيانههيايجمعيي

-2
(مطبوعات،تلويزيون،اينترنتو)...



سرمايهاجتماعي

.2-1سازمانهايمشاركتجو 
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تحقيقاتنشاندادهاستكهرعايتعيدالتوانصياف(عيدمتبعييص)ازجانيبنهادهياي
حقوقيوسياسيجامعهوهمچنينمعتدلبودنشرايطاجتمياعي،موجيبافيزايشحيس
اعتماد اجتماعيوتقويتهنجارهاياجتماعيدرميانشهروندانمييگيردد(سيايتاييران
اكومونيست).
آناقداماتوفعاليتهاييراانجامدهندكهازعهدهآنها

بنگاههايدولتيبايدمصممانه،

آيند.درعينحال،اينسازمانهابايدوظايفيرابهجامعهمدنيبسپارندكيهنهادهياي


برمي
تواننداجراكنند.سازمانهايدولتيبايددرجهتكينشهياي

كوچکتروكمترمتمركز ،
مي

مابتبااجرايمستمروخوب ،باكاركردهاييآغيازكننيدكيهدقيقياًمتناسيببياوظيايف
آنهاست،فقطدرايينصيورتاسيتكيهمييتيوانبيهتولييدسيرمايهاجتمييياعيتوسيط
سازمانهايدولتياميدواربود(الواني.)1334،

هاميتوانندبرايتوليداجتمياعيدرسيازمانهيا


برخيازايناقداماتيكهروابطعمومي
انجامدهند،عبارتنداز:
 -1تشويقسازمانبهتشكيلنهادهياياجتمياعي،صينفيوحرفيهاي:تشيكيلگيروههياو
انهابامشاركتداوطلبانهكارشناسانومتخصصيان
انجمنهايتخصصيوحرفهايدرسازم 

تواندموجبافزايشسرمايهاجتماعيدرسازمانهاشود.


مي
 -2برنامييهريييزيبييرايتشييكيلنظييامهييايپيشيينهادگيريازكاركنييان:سييازماندهينظييام
ايازمشاركتكاركناندرتصميمگيريدرسازماناست.


گيريمرحله

پيشنهاد
 -3طراحيطرحتكريماربابرجوعوتبييندفاعييهازمنيافعاجتمياعيومياديآنبيراي
سازمان.
همكاريدرجهتتبيينساختارسازمانيپاسخگوبهمردم.

-4
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 -5توصيهسازمانبهحذفتبعيضوطراحيقوانينبرابربهشهروندان.
 -6توصيهسازمانبهواگذارياموربهبخشخصوصييچيراكيهتولييدوتوسيعهاعتميادو
واگذاريتصميمگيريازفردبهنخبگانوسيپسازنخبگيان

بالطبعآنسرمايهاجتماعي،با
بهگروههاواحزابونهايتابهواگذاريتصميماتبهمردمهستيم.

گروههاواحزاب>>>مردم
فرد>>>نخبگان>>> 

.3-1مديراناعتمادمدار 
يكيازمسايليكهموجبازميانرفيتنسيرمايهاجتمياعيدرسيازمانمييشيود،جيدايي
مديرانازكاركنانوسازمان(نظيرساختارسلسلهمراتبي)است.مديرانازراههايمختليف

مي توانندبهايجادتوسعةسرمايةاجتماعيدرسازمانياريرسانندكهبعضيازآنهاعبارتند
از(حقشناس،اصغر):
پايبنديبهاخالقيات:مديرانيكهاصولاخالقيرادرعملكردهاوتصميماتسيازماني
 -1
سرمايهاجتماعيايجادميكنند.

بهكارميگيرند،باايجادروابطيمبتنيبراخالقيات،

-2احساسمسئوليتاجتمياعي:هر گياهشيهرونداناطمينيانحاصيلكننيدكيهميديريت
وبهپاسخگيوبيودندرمقابيلجامعيه

هانسبتبهآنهااحساسمسئوليتمينمايند


سازمان
ميانديشند،تلقيمابتيدرمقابلسازمانپيدامييكننيدودرپرتيوايينجيو،اطمينيانو
اعتمادسرمايهاجتماعيتوليدميشود.

-3وحدتباجامعه :مديرانباييدبداننيدكيهكاركنيان،مراجعيان،مشيتريان،شيهروندانو
همسايگان«آنها»نيستند،بلكهجزييازمابهعنيوانميديرووابسيتهوپيوسيتهبيه«ميا»
هستند.اگرآنهاآسيبببينند،ماهمآسيبخواهيمديد.

سرمايهاجتماعي
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يي با
تالشدرجهتايجاداعتماددرسازمان:يكيديگرازاقداماتمهمدراينزمينه،تيالش
-2
سيس
تمها
ي ...
هاوواحدهايسازمانيونيزبين

مديرانورهبرسازمانبراياعتمادسازيبيناعضايگروه

واحدهايمختلفاست.
-1تككيدمداومبرآموزش:يكيازوظايفمهممديرانبرايايجادسيرمايهاجتمياعي،ايين
استكهفرصت هايمداومومشخصيبرايآموزشدرونسازمانيوبرونسازمانيتدوينو

برنامهساالنهبرايتماميسطوحمشاغلتهيهوبهكاركنانابالغكنند.
چرخشمشاغل،اينفرصترابهكاركنانميدهدكيهضيمنشيناخت

-1چرخشمشاغل:
وظايفوفعاليتهايسايرمشاغلوافزايشتوانمنديخود،ارتباطياتوتعاميلخيودرابيا

همديگرودرنتيجهروحاعتمادجمعيراكهجوهرهسرمايةاجتماعياست،افزايشدهند.
-2افزايشرضايتشغليكاركنان:فضايمبتنيبرتفاهم،صداقت،اعتمادوهمكاري،باعث
افزايشرضايتشغليكاركنانميشود.

-3حمايتازتوسعهپايدار:توسعهپايدار،مفهومجديديراازتوسيعهاقتصيادي،انسيانيو
زيستمحيطيارائهميدهدوتوسعهواقعيرامعادلرشدانسانيوزيستمحيطييقلميداد
ميكند.

البتهمهمترازمواردباالايناستكهمردموكاركنانبهمديراناعتمادنمايند.براياين

مديرانبايستيويژگيهايزيرراداشتهباشند:

اعتمادسازي،
تخصص:تخصصازعوامليدانستهشدهكهباعثافزايشاعتمادبهمنبعميگردد.زييرا

-1
پذيرند.بهعبارتدقييقتيرپييام


ترمي
كهبسياريازافراد،اظهارنظرهايمتخصصانرارا 
حت
كندوكمترموردانتقادقرارميگيرد.درموردمنيابعشيفاهي


ترنفوذمي

منبعمعتبر،راحت
نيزاطمينانخاطرگويندهبههنگامسخنگفتن،منبعراصيال تيروقابيلاعتميادترنشيان
ميدهد.
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ايپاسخگوييبهاينپرسيشاسيت.

 -2پيشينهوسابقه:گذشتهيکفرد،بهترينمدركبر
شمامسلمابهكسانياعتمادميكنيدكيهقيبالهيماعتميادكيردهاييد.بياكسيانيدرددل

ازمغازههاييخريدمييكنييدكيه

مابتدريافتكردهايد.

ميكنيدكهقبالبهنوعيبازخورد

ميكنييدكيهتيا
بهكيفيتجنسوبهايآنتاحدياطمينانداريد.ازمسيريرفتوآمد 
ترازمسيرهايديگربهنظرميرسيد.بيرايمهمانتيانازرسيتورانيغيذاتهييه


حدوديامن
مي كنيدكهبهسيالمتآناطمينيانبيشيتريداشيتهباشييد.فرزنيدانتانرادرمدرسيهاي

نامميكنيدكهالاقلازچندنفرتعريفآنراشنيدهباشيد.


ثبت
 -3جاذبةوظواهر:محبوبيتوجذابيتظاهرينيزبهمنبعپياماعتباربيشيتريمييدهيد.
هاحضورمييابندوطبيعياسيت


هادررسانه

عنوانسخنگويسازمان
زيرامديرانعمومابه
كهظواهرومحبوبيتآنيان،باعيثجليببيشيترگيرنيدگانپيياموتيكثيربيشيتربيرروي
مخاطبانخواهدشد.

.2-1كاركنانپاسخگو 
همترينبعدكيفيتدربخشدولتي،رفتارمناسبوعادالنهبااربابرجوعآنهاباشد.
شايدم 
كهموجبازميانرفتنسرمايهاجتماعيميشود،رفتارناعادالنيهبياميردم

يكيازمسايلي
توسطسازمانهايدولتياست.برايايجادسرمايهاجتماعي،كارگزارانبخشدولتيبايدبر

اينعارضهغلبهكردهونوعيرفتارتوأمباعدالترابياديگيرانبرقيرارسيازند.ازايينروي،
بايستيدرانتخابكارمندانيكهدرتماسبامراجعهكننيدگانهسيتند،دقيتوييژهكيردو

آنهاييرابرگزيدكهدارايخصوصياتبارزاخالقيباشند.سازمانهيايدولتييبياسيلوكو

رفتارعادالنهبامردمقادرخواهندبودتااعتمادشهروندانرابهخودجلبكردهودرنتيجيه
سرمايهاجتماعيايجادكنند(الواني.)1334،
براياينمنظور،كاركنانسازمانبايستيمواردزيرراآموزشديدهورعايتنمايند:

سرمايهاجتماعي
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آشنا
يي با
-1اولويتاهدافسازمانومنافعجمعيبراهدافومنافعفرديسيس
تمها
ي ...
پاسخگوييسريعوصحي بهسئواالتومطالباتمردم
 -2

-3رعايتعدالتوانصافدربيناربابرجوع(عدمتبعيض).

.1-1رسانههاياطالعرسان 
"هربرتماركوزه"()Herbert Marcuseكهمنتقدشديدتكنولوژينوينبيود،مييگوييد:
تكنولوژيباروشهايمؤثرتر،منجربهنظارتخارجيبرافيرادمييشيود.نمونيهبيارزآن

"
تلويزيوناستكهبيراياجتمياعيوسياكتكيردنميردمبيهكيارمييرود.اوتكنوليوژيرا
وسيلهايبرايتسلطبرمردم،سركوبتعقلوتجاوزبهاستقاللافرادميداند.ماركوزهايين
كنولوژيرابرايساختنيکجامعهبهترنييز

نظراصليماركسرانيزحفظكردهاستكهت
توانبهكاربست(اكبري.)1333،


مي
"آنتونيگييدنز"(،)Anthony Giddensازرسيانههيايجمعييوگروهييبيهعنيوان
ابزارهاياشاعه"سرمايهاجتماعي"يادميكند.اومعتقداستكهرسانههيايجمعيي،ابيزار

شناسايي،استمراروتروي ،حفظوياانتقالسرمايههاياجتماعيهستند.بهنظيراوظهيور
رسانههايجمعيوگسترشعظيمآنسببكاهشابهاماتدراجتماعشدهاست.

گيدنزميگويد:رشدوافزايشاعتمادبهاخبارتلويزييونوثبياتاعتميادبيهمطبوعيات

دهدكهكاهشاعتمادبهبعضينهادها،ناشيازقدرتفزايندهرسانهها،بيهعنيوان

نشانمي
سيركنندهاطالعاتاست.يكيازمنيابعسيهگانيه،اطالعياترسيانههيايجمعيي

منبعوتف
هستندكهعالوهبرتوليداطالعاتوتفسير،آموزشرانيزبههمراهدارند(صديقبناي).

واقعيتايناستكهاگريکرسانه،اينتصويررادرذهنمردمجابگذاردكهديگراننه
تنهاازپرداختمالياتخودداريميكنند،بلكه،برايدريافتكمکهاياجتماعيازدوليت،
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،درآنصورتبقيهمردمنيزبهاينفكيرمييافتنيدكيهلزوميينيدارد،

تقلبنيزمينمايند

نسبتبهوظايفاجتماعيازخودصداقتنشاندهند.
روابطعموميهابايدبدانندكهاستفادهمؤثرازرسانههيايارتبياطيدردنيياياميروزي،

نقشيبسيارمؤثردرتوليدسرمايهاجتماعيدارند.حتيدرسيط سيازمانينييزاسيتفادهاز
هايرايانهايوحتياينترنيتنييزدر


ها،شبكه

هايداخلي،پوسترها،فيلم

نشرياتوخبرنامه
ترينرسانههاسيت


يكيازمدرن
توليدوبازتوليدسرمايهاجتماعيبسيارمفيداست.اينترنت
دهدوهمبارورميسازد.نتاي بهدستآميده،اشياره

كهمشاركتسازمانيراهمافزايشمي
بهارتباطمابتميانكاربرداينترنتومشاركتسازمانيميكند.فعاليتسياسيآناليننيز
بخشيازمشاركتعموميدراينترنتاست.
البتهبهنظرميرسداينترنتوقتييافيرادراازمحييطجمعييدورمييكنيد،مشياركت

رنگميسازد،اماهنگاميكهافرادازاينترنتدرجهتارتبياط


سياسيواجتماعيآنانراكم
وهماهنگيبادوستان،خويشاوندانوسيازمانهياي يدورونزدييک ياسيتفادهمييكننيد،

ابزاريدرراستايايجادوحفظسرمايهاجتماعياست.
هاچهدرداخلسازمانهاوچهدرسط عموميجامعه،ابزاريموثرو

بهطوركليرسانه
مهمدرتوليدسرمايهاجتماعي(اعتماد+مشياركت)هسيتند.رسيانههياابيزاريمهيمبيراي
آموزشمردم،اطالعرسانيبهمردموپاسيخگيوييبيهسيئواالتميردممييباشيندوروابيط

هاميتواندازآنهابرايتوليدسرمايهاجتماعيكمکبگيرد.


عمومي
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سازمان مشاركتجو
مديران اعتماد مدار

اعتماد

كاركنان پاسخگو
رسانههاي اطالعرسان
نمودارشماره3-1


نتيجهگيري
اگربتوانادعاكردكهاعتمادومشاركتوجوهپنهيانوآشيكارسيرمايهاجتمياعيهسيتند،
طبعآنروابطعموميهياسيهماصيليرادرتولييدسيرمايه

ميتوانگفتكهارتباطاتوبال

اجتماعي(اعتماد+مشاركت)بهعهدهدارد.

الف:توليداعتماد
روابطعموميباياريمديران،كاركنانورسانههابايستيبيهتوسيعهابعيادمختليفاعتمياد

اجتماعييعنياعتمادبهنفسعمومي،اعتماد ملتبهحاكميتواعتمادحاكميتبيهمليت
كمکكند.روابطعموميبايداينباوررادرذهنهمگانبكاردكهبدونهمكاري،مشاركت
وهمفكريتوسعهميسرنخواهدشد.

دكترمحسنرناني،اقتصاددانواستاددانشگاهاصفهان،ميگويد:اعتماداجتماعيزماني

ايجادمي شودكهدولتومردمبهيكديگراعتمادكنند.اگردولتبهميردماعتميادنداشيته

باشديامردمازدولتسلباعتمادكنند،اينكاال،قابليتتوليدرانيدارد.ويمعتقيداسيت
كهسرمايهاجتماعيوقتيباالستكهاعتمياددرمييانميردمبياالباشيد.همچنييندكتير
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دربارهعواملتقويتكنندهاعتماداجتماعيميگويد:آميوزش

لهساييزاده(جامعهشناس)،
ارزشهياو
درسط خانواده،ازطريقوسايلارتباطجمعيونيزاحتيرامبيهاقيوام،باورهيا ،
هنجارهايآنانميتوانداعتماداجتماعيرادربينافرادجامعهدرونيسازد.

نهايتاًاينكهاعتمادنتيجهگفتگوستوتوسعههمديگرفهميازطريقگفتگو،كارروابيط
وبرروابطعموميهاستكهشرايطگفتگورابينكاركنانومديران،مديرانو

عمومياست
مخاطبان،وكاركنانومشتريانايجادكنند،شرايطيكهدرآنصيداقت،رازداريواحتيرام
رعايتشود.

ب:توليدمشاركت
شرطمشاركتاستودرواقعهدفاصليازتوليداعتماد،مشاركتجويي


اعتمادسازيپيش
است ،امانهمشاركتيصوريكهبنابرتوليدترسوتهديدوجهلانجيامشيدهباشيد،بلكيه
مشاركتيدموكراتيکواختياريوحقيقي.اينمشاركتدموكراتيکواختييارياسيتكيه
چرختوسعهرابهگردشميآوردوبرايبهحداكاررسياندنمشياركتعميوميدرفرآينيد

توسعه،ايجادوتقويتفرهنگدموكراتيک،دراجتماعموثرومهماست.
درواقعمشاركتدموكراتيکدووجهدارد:يكياينكهاختياريباشدوديگراينكهمنافع
هيچگونهتبعيضيقومي،طبقاتيويااجتماعيتقسيمشود.
ومزايايمشاركتبدون 
دولتهابياوضيعقيوانينوچيارچوبهيايي
برايتوليدمشاركت،گاماولايناستكه 
قانوني،برمشاركتدموكراتيکواختيياريتاكييدوازآنحماييتواجيرايآنراتضيمين
كنند.
نتيجه گيرينهاييايناسيتكيهتولييداعتبيار،اعتميادومشياركتبيهتولييدسيرمايه

اجتماعيميانجامدوبرايناساس،سرمايهاجتماعيخيودمبنيايياساسييبيرايتولييدو

معنادارشدنمنابعانساني،منابعماديومنابعماليميشود.
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فصلپنجم،بهتبييننتيجهنهياييفعالييتهيايروابيطعميومييعنييسيرمايهاجتمياعي
پردازد.سرمايهاجتماعيازمفاهيماساسيمديريتنويناستكهدرسازمانهايميدني


مي
تواندبرايروابطعموميشهرداريهيابيشيتراز


موردتوجهقرارگرفتهاست.مفهوميكهمي
سايرروابطعموميهامدنظرباشد.

بسياريازگروهها،سازمانهاوجوامعانسانيبدونسيرمايه

لتاكيدميشود

دراينفص
توانستهاندبهموفقيت دسيت

اقتصاديوصرفاباتكيهبرسرمايهانسانيوسرمايهاجتماعي،
سرمايهاجتماعينميتوانداقداماتهدفمنيدومفييدي

يايند،اماهيچمجموعهانسانيبدون
انجامدهد.
روابطعموميسازمانهياتيالش

سازمانهاوبهطورخاص،

برايدستيابيبهاينمنظور،
ميكنندتاباحذفموانع،توليدوبازتوليد،سيرمايهاجتمياعيراميدنظرقيراردهنيد.زييرا

تماميتالشهايروابطعموميدرهرسازماني،بايستيبهتولييداعتمياد،بيهعنيوانوجيه

پنهانسرمايهاجتماعيومشاركت،بهعنوانوجهآشكارسرمايهاجتماعيمنجرشود.
اعتماد+مشاركت=سرمايهاجتماعي
درواقعروابطعموميهابايستيتالشكنندتاعواملاصليتوليداعتمادمردمبهسيازمانرا

شناساييكنندتادستيابيبهمشاركتامكيانپيذيرگيردد.دراينجياالزماسيتازسيازمان
،مديراناعتمادمدار،كاركنانپاسخگيوورسيانههياياطيالعرسيان،بيهعنيوان

مشاركتجو

مهمترينعواملتوليداعتمادنامبرد.


خودآزمايي
 .1اهميتسرمايهاجتماعيرابرايسازمانهاياجتماعيهمچونشهرداريبيانكنيد؟
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 .2عواملوموانعنظريتوليدسرمايهاجتماعيراشرحدهيد؟
ايهاجتماعيمحصولنهاييروابطعموميمحسوبميشود؟

 .3چگونهسرم
 .2روابطعموميچهنقشيدرتوليدسرمايهاجتماعيدارد؟
 .1اهميتسرمايهاجتماعيرابرايشهرداريبيانكنيد؟
 .1عواملاصليتوليداعتمادراكدامند؟

ضمائم
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شهري-محيطي()1

تبليغات

اجرايي

دستورالعمل

الف:
انزدهم كميتيه مركيزيسيازمانهيايتبليغياتيكشيور"،كميتيهمركيزي

جلسه پ
مصوب  

"
تبليغاتيكشيوردرجلسيهميورخ1321/2/11خيود،بنيابيهپيشينهادشيماره

هاي
سازمان 
وارشاداسالميوبااسيتناد

فرهنگ

وزارت

تبليغات

كل
اداره 
مورخ 1323/12/2
 21/2144
ونظارتبيرنحيوهكياروفعالييتكيانونهيايآگهييو

تكسيس

امه
آيينن 
ماده14و 12
به 

جمهوري اسيالمي اييراندسيتورالعمل

انقالب 

شوراي 

مورخ 1313/12/22
مصوب  

تبليغاتي 

زيرابالغنمود.

شرح
وبه 
بندتصويب 

تبصرهو34

ماده1،
آنرادر 12
اجرايي 

)تبليغاتشيهريييامحيطييدراييندسيتورالعمل،عبيارتازكلييهتابلوهياي

ماده1

بروسايلنقلييهاسيت

ومنقوش

،متحرك

اعمازديواري،پارچهاي،فلزي،رايانهاي
تبليغاتي 

اطالعرسيانيواعيالن
براي 
كه 
فعاليتي 

وهرنوع

كاال،خدمات

ياتبليغ

منظورمعرفي

به
كه 

وبينشهري،بزرگراههيا،فرودگياههيا،
شهري 

هاي
عموميدرسط شهرها،خيابانها،جاده 

مورداستفاده

عمومي

وسايراماكن

،ميادين

هاياتوبوس
هايمسافربري،مترو،ايستگاه 
پايانه 
قرارميگيرد.

برداري


وبهره

هايفرهنگييوهنيريكيه
جشنواره 

ونيزتبليغ

،ملي
،مذهبي 


فرهنگي
)تبليغات

ماده2

ادارهكيلفرهنيگوارشياداسيالمياسيتانازشيمول
غيرانتفاعيدارندباتشيخيص 

جنبه

خارجهستند.
عوارض 


بررعايتمقيررات

اندعالوه

وتبليغاتيموظف

آگهي
هاي 
)كليهسازمانهاوكانون 

ماده3

برنحوهكاروفعالييت

ونظارت

تكسيس

نامه
آيين 
مندرجدرمواد13،12،11و 12

عمومي
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،تهيهواجيرايبرناميههيايتبليغياتينكياتزييررا

آگهيوتبليغاتي،درتنظيم
هاي 
كانون 
رعايتنمايند:

است.
كشورباشدممنوع 

رسمي

اديان
يامخالف 

فسادوعقايدخرافي

مروج
كه 
تبليغاتي 

-1

خاصنبايدتلويحياًويياتصيريحاًكياالوخيدمتمشيابه
كاالوياخدمات 

يک
هي 
-2درآگ 
نفيشود.
ديگري 


هاويابيماريرن 

ازبرخيمعلوليت

كه
اشخاصي 

رنجش

نبايدسبب

تبليغاتي

هاي
-3آگهي 
ميبرندشود.

است.
ممنوع 

وآموزشي

،علمي


درمراكزمذهبي
كاالهاوخدمات

تبليغ

-2

،قوميتهيا،لهجيههياو


،رسوم

كشور،آداب
رسمي

اديان
به 
توهين 

نبايدموجب

تبليغات

-1
مختلفشود.

هاي
گويش 


ديگركهمضيربيهسيالمت

ومواردمشابه

دخانيات

نظيراستعمال

هايي
استفادهازصحنه 

-1
خواهتصريحاًوياتلويحياًمصيرفآنهياراتيروي 
نوعي 
ويااعتيادآورباشندوبه 

بوده
انسان 

مجازنيست.

نمايد،

محيطزيسيتانسيان،جنگيلهيا،مراتيعومنيابعطبيعييو

تخريب

مروج
كه 
تبليغاتي 

-2
است.
ممنوع 

جانورانباشد،

طبيعي

هاي
زيستگاه 

وخشونتكند.

نبايدالقاءوحشت

تبليغ

-3

جانورانرادرحيالاذييتو

كردكه

استفاده

هاوتصاويري


ازنوشته
توان
نمي 
ت 
-1درتبليغا 
آزارنشاندهد.


حمايتازحقيومياديومعنيوي

به
مربوط 

قوانين

بايدكليه

مواردتبليغاتي

درجريان

-14
رعايتشود.

مربوطه

هاي
نامه 
وآيين 

وهنرمندان

،مصنفان


مؤلفان
است.
ممنوع 

درتبليغات

اززن
ابزاري 

استفاده

هرگونه

-11

ضمائم
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هاي
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پوشش

-12
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جامعهباشد.

مذهبي


مذكرومؤنثباشد.

جنس

بين
كنندهترجي  

هانبايدتداعي

 -13
آگهي

انتظارمصرفكياالوييا

كه
كاالوخدماتي 

معرفي

براي
كودكان 

استفادهاز

درتبليغات

-12
است.
ممنوع 

نميرود،
ايشان 
توسط 

وياخريدآن

ازخدمت

مندي


بهره
مجازنيست.

درتبليغات

گويي
وغلط 

نويسي

،غلط
بيگانه 
زبان 
-11تروي  

هايتبليغياتيضيرورتاسيتفادهازخيطبيگانيهوجيود
تنظيمآگهي 

هنگام

به
چنانچه 

-11
بيگانهباشد.
زبان 
ترازخط 

فارسي 
بزرگ

زبان
خط 
بايداندازه 

داشتهباشد،


وپرچمجمهيورياسيالميدر

ازنقشه

استفاده

،براي

موضوعآگهي

اقتضاي

درصورت

-12
كشورآوردهشود.

كامل
ونقشه 

رسمي

بايدپرچم

آگهي

نشاندهد.
ارزش 
رابي 
داخلي 

نبايدتوليدات

تبليغات

-13

مجازاستكيهعرضيهو

درصورتي

بيگانه
كشورهاي 

ومصنوعات

كاالها،خدمات

تبليغ
 -11
نداشتهباشد.

قانوني

كشورممنوعيت

درداخل

آن
فروش 


سفارتخانههياونماينيدگيهياي

اي
وساختمانه 

،ديوارها،ابنيه

بررويتكسيسات

تبليغ
 -24
است.
ممنوع 

خارجي

دول
سياسي 


،ديوارها،ابنيهوسياختمانهياياشيخاصحقيقييوحقيوقي،

بررويتكسيسات

تبليغ
 -21
آنهاميباشد.

ومسئوالن

ازصاحبان

قبلي
اجازه 
كسب 
به 
منوط 
وغيردولتي 

دولتي


قانوناصيالحقيوانينومقيررات
ماده 1
تبصره 2

طبق
كه 
هايي 
تبليغكاالهاوفرآورده 
 -22
كهاجيراياسيتانداردرادرميوردآنهيااجبياري
ايران 
صنعتي 

استانداردوتحقيقات

مؤسسه

كاربردعالمتاستانداردوتحقيقياتصينعتياييران

پروانه
داشتن 

به
منوط 
است 
كرده 
اعالم 

ميباشد.
دهنده 


ازسفارش
الزم
اخذگواهي 

به
مكلف 
كانون 
ميباشد .
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الزم،قيانعكننيدهوقيانونيبيراي
هابايدمستندات 

وسازندگانآگهي

دهندگان


سفارش
-23
راداشتهباشند.

آگهي
موضوع 

هاي
ادعاهاواستدالل 


،داستانيو...نيازمنداخيذمجيوزازمعاونيتاميورسيينمايي

هايسينمايي
تبليغفيلم 
 -22
ميباشد.
وارشاداسالمي 

فرهنگ

وزارت


تبليغاتيواجيراآندرچهيارچوبقيوانينموضيوعهو

طرح
محتواي 

)مسئوليت

ماده2

بامديرمسئولكيانونمييباشيدوادارات

تبليغات

اجرايي

هاي
جاريودستورالعمل 
مقررات 

ناظربهحسيناجيرايقيوانينومقيرراتتبليغياتيبيودهودر

ارشاداسالمي

فرهنگو

كل

مجازاتخواهندكرد.

اعمال
برابرمقررات 

احرازتخلف

صورت


وتبليغاتيموظفندنيامكيانونآگهييوتبليغياتيوهمچنيين

آگهي
هاي 
ماده)1كانون 

بكنند.
خودرابررويتابلونص 

پروانة
شماره 


هاومديرانمسيئولبيهشيرحذييلصيورتخواهيد

تخلفات 
كانون

به
)رسيدگي 

ماده1

گرفت:



:اخطاركتبي
نوع 
اول
الف -


:احضاروتوبيخ
نوع 
دوم
ب -

حداكارتاسه 
ماه

مؤسسه

فعاليت

:تعليق

نوع 
سوم
ج -


مديرمسئول
:بركناري


چهارم
نوع
د -
حداكارتاشش 
ماه

مؤسسه

موقت
:تعطيل 

نوع 
پنجم
ه -
وتعطيل 
دائم

:لغوپروانه

نوع 
ششم
و -
پيشنهادكميتهاسيتانوتصيويبكميتيهمركيزي

به
وششم 

پنجم
نوع 
:مجازات 

تبصره
اعمالخواهدشد.


مؤسسه

فعاليت

تعليق
ب 
اخطار،احضاروتوبيخموج 

به
توجه 
وعدم 

)تكرارتخلف

ماده2

فعاليتخواهدشد.

ونهايتاًلغوپروانه

ضمائم
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گرفتهباشد ،
عالوه
صورت 

عمومي

جرم
كه 
:درمواردي 

تبصرهيک

تمها
دادهي ...
خواهدشد.
ارجاع 
قضايي 

محاكم

به
رسيدگي 

جهت
متخلف 

مذكور،پرونده


درجشود.
كانون 
بايددرپرونده 

ات
كليهمقرر 
دو:اعمال 

تبصره


انجامخواهدشيدلكين
استاني 

هاي
تشخيصكميته 

مقرربه

هاي
مجازات 

)اعمال

ماده3

هايتبليغياتي
مركزيسازمان 

كميته

مذكوربه

هاي
مجازات 

اعمال
به 
تواندنسبت 

نفعمي
ذي 

اعتراضنمايد.


يكيازمجازاتهادرميورد
اعمال 
آن 
موضوع 

كه
استان 
يغات 
كميتهتبل 

:درجلسه

تبصره
وتبليغاتيباشددرصيورتيكيهدرمركيزآناسيتانانجمينصينفيتبليغيات

آگهي
كانون 

عضوانجمنصينفي

كانون
باشدوآن 

نشده
واگرتشكيل 

انجمن

نماينده

شدهباشد،
تشكيل 

ادارهكيل
ابالغ 
ازتاريخ 

دوهفته

حداكارظرف

آن
نماينده 

انباشد،
تبليغاتيتهر 

هاي
شركت 
شركتخواهدكرد.

رأي
باحق 

استان
وارشاداسالمي 

فرهنگ


اعمالمجازاتها
به 
خودرانسبت 

تواننداعتراض

وتبليغاتيمي

آگهي
هاي 
ماده)1كانون 

ادارهكيل
تبليغاتياسيتانحيداكارييکمياهپيسازابيالغبيه 

هاي
كميتهسازمان 

ازسوي

سهمياه
حداكارظرف 

است
موظف 

تبليغات

كل
نمايند.اداره 

ورسيددريافت

تسليم

تبليغات

اعالمنمايد.
ازرسيدگي 

كشورراپس

تبليغاتي

هاي
سازمان 

مركزي

كميته

نظرنهايي

االجراست.

والزم

قطعي

مركزي

كميته

:تصميم


تبصره

اسقاطحقوقدوليتواشيخاصحقيقييييا

موجب

تبليغاتي

كانون
)لغوپروانة 

ماده14

قرارخواهدگرفت.

پيگردقانوني

تحت
ماده 
ازاين 
متخلف 

شودوكانون


ديگرنمي
حقوقي


تبليغاتيبركنارشودياپروانيهكيانونلغيوگيردد،

كانون
مديرمسئول 

)چنانچه

ماده11

ديگريرابكند،مگرپيساز

كانون
يامديرمسئولي 

كانون
تكسيس 

تواندتقاضاي

مجدداًنمي
تبليغاتي.

هاي
سازمان 

مركزي

وبانظركميته

آن
ابطال 
ازتاريخ 

دوسال

انقضاي


114

روابطعموميدرمديريتشهري

فهسيتندفيرمبيانكيپرداخيت
وارشاداسالمياستانهاموظ 

فرهنگ

كل
)ادارات 

ماده12

وزارتفرهنيگوارشياداسيالميرابيرايهير

سهم
بودجه 

قانون
تبصره 31

موضوع

عوارض

پروندهنمايند.

مورداخذوضميمه


دولتيبيودهو

دروجوه

وتصرف

دخل
منزله 
به 
مكخوذه 

درعوارض

وتصرف

:دخل

تبصره
دستورالعملبرخوردخواهدشد.

واين
نامه 
ين 
طبقآي 
بامتخلف 


1. Www.adjournal.shaar.com/archives/2441/11/444131_.php.

شوراياطالعرساني وتبليغات(پيشنهاديمولف)

آييننامهاجرايي
ب :
مقدمه
اطالعاتكيهاميروزهدرعرصيهاقتصيادي«ثيروت»ودرعرصيهسياسيي«قيدرت»نامييده
ميشودجهانرابهسويدهكدهاطالعاتيبهپيشميبرد،بهطوريكهاميراطيالعرسياني
مهمترينوحساسترينمسئوليتسازمانهادرمقابيلمشيتريانومخاطبيانبيهحسياب

ايبرايالف:پاسخگوييوب:تبليغات،شدهاست.


آمدهوجايگزينشايسته
اكنونمخاطباندركشورمانيزبافراوانيتوليداطالعاتازسوينهادهياياجتمياعيو
تكنولوژي هايجدييدارتبياطيروبيروهسيتندواطالعياتبيهطيوربيياميان،نسينجيدهو

سازماندهينشدهبرمخاطبانتحميلميشود.

لذادرجهتتولييد،طبقيهبنيديوتوزييعاطالعيات،تيدويننظيامجيامعاطيالعييابي،
شناسيواطالعرساني،امريالزموضرورياست.


اطالع
رسانيدرسازمانهاكمکميكندتاشركتهادرانتشياراطالعيات


تشكيلشوراياطالع
مهمبادقتبيشتريعملكنند.
خصوصدرمواقعبحرانميتواندروابطعموميراياريرساند.

اينشورابه

ضمائم
111
آشنا
يي با
هدف
سيس
تمها
گذاريدرامورفرهنگي،اجتماعيواخالقياطالع ...
رسانيوهيدايتمراكيز
ي

بهمنظورسياست

همسوكيردناطيالعرسيانيوتبليغياتدرجهيت
اطالعرسانيوهماهنگيفعاليتآنهاو« 

تدوينبرنامههيايبلندميدتوكوتياهميدتدرزمينيه

دستيابيبهاهدافاصليسازمان»و
تشكيلميشود.

شوراياطالعرسانيوتبليغات"

يوكاربردياطالعرساني"

تحقيقاتبنياد
رسانيدرچارچوبسياستهايكالنشيهرداريوسيازمان


گذاريدرامراطالع

سياست
بازيافتوباتوجهكاملبهمصال سازمانومنافعشهروندانانجامخواهدشد.

تركيبشوراياطالعرسانيوتبليغات

سانيسازمانيافتهدرارتباطبامسايلمهمسازمانبيهمخاطبيان(كاركنيان،ميردم،

اطالعر

پيمانكاران،خريدارانو،)...مكموريتاصليشوراييمركبازاعضاءزيراست:
 -1نمايندهتاماالختياررئيسسازمانبهعنوانرئيسشورا.
 -2مديرروابطعموميبهعنواندبيرشورا.
 -3دونفرازمديرانسازمانبهپيشنهادمديرروابطعميوميوتايييدرئييسيياسرپرسيت
سازمان.
حرفهايارتباطاتبيهانتخيابميديرروابيطعميوميوتايييدرئييس
 -2يکنفركارشناس 
سازمان.
تبصره:درصورتيكهمديرروابطعموميبهعنوانرئيسشوراازسويرئييسسيازمان
ميتوانديكيازكارشناسانروابطعموميرابهعنواندبير
انتخابشود،مديرروابطعمومي 
شوراانتخابكند.
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شوراياطالعرسانيوتبليغات

وظايف
گذاري،برنامهريزي،هدايتوحمايتدرزمينهتوليداطالعاتوتبليغات.


سياست
-1
گذاري،برنامهريزي،هدايتوحمايتدرزمينهتوزيعاطالعاتوتبليغات.


سياست
 -2
ريزي،هدايتوحمايتدرزمينهبهبودروشهايتولييدوتوزييع


گذاري،برنامه

سياست
 -3
اطالعاتوتبليغات.
سياستگيذاري،برناميه رييزي،هيدايتوحماييتدرزمينيهاسيتفادهازتوانياييبخيش

-2
خصوصيبرايبهبودروشهايتوليدوتوزيعاطالعاتوتبليغات.

بهرهگييريهيرچيهبيشيتروسيريعتيرشيهرونداناز
 -1حمايتونظارتدرجهتتقويت 
امكاناتسازمان
رسانيتوسطمراكزاطالعرسياني،تولييدنيرم


حمايتونظارتدرايجادتسهيالتاطالع
-1
افزاروانتشاراتالكترونيک.
برداريازشبكهبانکهاياطالعاتي.


هايمليدرتوليدوبهره
 -2هماهنگيبااستاندارد
 -3ارسالگزارشوجلساتانجامشدهبهصيورت2مياهييکبياربيرايدبيرخانيهشيوراي
هماهنگياطالعرسانيشهرداري.

بررسيانتقاداتوپيشنهاداتمخاطبانونتيجهگيريعلميومنطقي.

-1
تدوينروشهايتهيهوتوليداطالعاتوتبليغات.

-14
 -11نظارتبرانجامبهينهتدوينوتنظيماطالعاتوتبليغات.
 -12شناساييوانتخابكانال(رسانه)برايارسالوانعكاسپيام(باتوجيهبيهخيطمشيي
سازمان).
شناساييواولويتبنديسئواالتمخاطباندرارتباطبامسايلسازمان.

-13
پاسخگوييطيبرنامهكوتاهمدت،ميانمدتوبلندمدتبهسؤاالتمخاطبان.

-12
اطالعرسانيدرارتباطباتوليداتوخدماتسازمان.

-11

ضمائم
113
آشنا
يي با
شهرداريدرارائهسريعومستمراطالعيات
هماهنگيباشوراياطالعرسانيوتبليغات

-11
سيس
تمها
ي ...
هايآندرزمينهتوليد،پااليشومبادليهاطالعياتدر

وحمايتونظارتبراجرايسياست

چارچوبضوابطمصوب.
هماهنگكردنكليهواحدهاوبخشهايسازمانبراساسنظامكميتهاطالعرسانيو

-12
نظارتبرآنها.
برنامه ريزيدرجهتتقويتوتوسعهمنابعاطالعاتونظارتبرهماهنگيآنهاباكليه

-13
كپارچگينظاماطالعرساني.

سيستمهاياطالعاتيسازماندرتحققي

 -11توسعهشبكهارتباطيدرسط شهرونيزارتبياطبياسيايرسيازمانهياجهيتتبيادل
اطالعات.
 -24تقويتوگسترشمراكزنشروتوزيعاطالعات.
رسانينظيركارگاههايآموزشيوارزييابيكيفييت


هايآموزشياطالع

نظارتبربرنامه
-21
آنها.

هاياطالعرساني

اجرايطرح
جهتاجرايطرحهاياطالعرسانيمواردذيلبايدرعايتگردد:

خانهشوراياطالعرسانيمسيتقر

هاياطالعرسانيقبلازاجرابهدبير


پيشنهادكليهطرح
-1
درادارهكلروابطعموميارسالگرددتادرصورتتصويببهاجراگذاشتهشود.
تبليغاتيواطالعرسياني

 -2واحدامورماليازتخصيصاعتباروپرداختوجهبهطرحهاي
كهمجوزالزمراازدبيرخانهشوراياطالعرسانيوتبليغاتكسيبنكيردهانيد،خيودداري
كند.
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گذاريهايشركت


بايستيدرراستايسياست
اطالعرسانيوتبليغات
فعاليتهايشوراي 

-3
دراموراطالعرسانيوباتوجهكاميلبيه

درچارچوبسياستهايكليشهرداري

بازيافتو
مصال ديني،فرهنگيواخالقيومنافععلميواجتماعيمردمانجامشود.
 -2جلساتكميتهبايستيبهصورتمنظم،مستمروحداقليکماهيکبارتشكيلگردد.
اينآييننامهدر.....مادهو.....تبصرهدرجلسهمورخ.....شورايميديرانسيازمان
.....بهتصويبرسيد.

منابعومراجع

فهرستمنابعومراجع 

111
آشنا
يي با
سيس
تمها
ي ...

الف:فارسي
 )1آذرنگ،عبدالحسيين،اطالعياتوارتباطيات،تهيران،سيازمانچياپوانتشياراتوزارت
فرهنگوارشاداسالمي1324.
 )2آرويناوالسكي؛"نكاتسودمنددربارهروابيطبيامطبوعيات"ترجميه:مهيديباقرييان،
كارگزارروابطعمومي؛شمارهچهارم؛زمستان.1331

 )3اتولربينگر()1321ارتباطاتاقنياعي،ترجميهعلييرسيتمي،تهيران،انتشياراتمركيز
تحقيقاتصداوسيما.

 )2اريکياوربوموباببالي() 1331روابيطعميوميبيهزبيانآدمييزاد،ترجميه،بنفشيه
فرهمنديتهران،كاروان.
 )1اسدي،علي؛افكارعموميوارتباطات؛تهران:انتشاراتسروش. 1321

 )1اشرفپور،حسن،مديريتبربحرانهايرسانهايدرحوزهروابطعمومي،تهيران،وزارت
اموراقتصاديودارايي1331.
 )2اكبري،امين؛نقشسرمايهاجتماعيدرمشاركت يبررسيتيكثيرسيرمايهاجتمياعيبير
مشاركتسياسيواجتماعي؛پاياننامهكارشناسيارشيد؛دانشيگاهعليوماجتمياعيتهيران،

.1333

 )3اكرامي،محمود،مردمشناسيتبليغات؛مشهد:نشرايوار.1333،
 )1الواني،سيدمهديوشيرواني،عليرضا؛سرمايهاجتماعي،اصلمحوريتوسيعه؛،1334
www.imi.ir

 )14الواني،سيدمهدي،مديريتعمومي،تهران،نشرني.1321.
.1314

:دانشكدهعلومارتباطاتاجتماعي،


اميني،رضا؛روابطعمومي؛تهران
)11
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عمومي،تهران،دانشكدهعلوماجتماعيدانشيگاهعالميه

 )12اميني،محسن،مديريتروابط
طباطبايي1311.
 )13اميني،رضا؛«نقشافكارعموميدرروابطعموميوشيوهنفيوذدرآن»هنيرهشيتم،
زمستان.1321
 )12انديبيروس،كينالنگيدنوديگيران،ميديريتروابيطعميومي،ترجميهسييدكاظم
هاشميوبهنازبهادريفر،تهران،نسلنوانديش.1331،


بني
اتموفقبسازيم؛ترجمه:اميربختاييوشاديگلچينفير؛

 )11ايدي.فاربي؛چگونهتبليغ
تهران:انتشاراتسازمانمديريتصنعتي؛.1331

 )11باقريان،مهدي،فنونبرگزاريگردهميايي،تهيران،انتشياراتكيارگزارروابيطعميومي،
.1332
بختايي،اميروگلچينفر،شادي؛چگونهتبليغاتموفقبسازيم؛تياليف:اي.دي.فياربي؛

)12
تهران:انتشاراتسازمانمديريتصنعتي؛.1331

 )13بديعي،مينو؛"نقشروابطعميوميدرصيحتوصيداقتخبررسياني "،هنيرهشيتم؛
شمارههفتم،پاييز.1321


چگونهروابطعموميكنيم،تهران،انتشاراتبهجت.1311،

 )11برزين،مسعود،
 )24بصيريانراد،محمّد؛روابطعموميتوانمند؛كرمان:انتشاراتانجمنروابطعميومي
استانكرمان؛.1331

عمومي،ترجمهميرسيعيدقاضييوسييدمحميود

 )21پائوالمارانتزكوهن،درسنامهيروابط
خاموشي،تهران،انتشاراتمركزمطالعاتوتحقيقاترسانهها.1321،

 )22جريسهنسونواوماناروال،تكنوليوژيهيايجدييدارتبياطيدركشيورهايدرحيال
توسعه؛ترجمه:داوددحيدري،تهران:مركزمطالعاتوتحقيقاترسانهها.1323،
 )23حقشناس،اصغر؛نقشسرمايهاجتماعيدرتوسعه؛www.imi.ir

منابعومراجع
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آشنا
يي با
جايگاهونقشافكيارعميوميدرروابيطعميومي"هنيرهشيتم؛
 )22خجستهنيا،محمد؛"
سيس
تمها
ي ...
شمارهاول،پاييز1321

 )21دادگران،محمد؛«افكارعميوميوروابيطعميومي»روابيطعميومي؛شيماره،3دي
.1321
 )21دادگران،سيدمحمد،افكارعموميومعيارهايسنجشآن،تهران،انتشاراتمرواريد،
.1332
 )22دانشييمهر،حسييينوناصييريراد،محسيين؛سييرمايهاجتميياعيپليييبيييناقتصييادو
جامعهشناسي؛روزنامهسرمايه؛پنجمآبان.1332

 )23ژاكلتانگ؛"نگرشانتقاديبهروابطعميومي"ترجميههوشيمندسيفيديومحميد
نوروزخاني؛تهران:انتشاراتفكرنو؛.1323
 )21رابطي،رئوف،مجموعهمقاالتاولينهميايشصينعتتبليغيات-انتشياراتادارهكيل
تبليغاتوزارتفرهنگوارشاداسالمي.1321-
 )34ريسولورا،سقوطتبليغاتوظهورروابيطعميومي،ترجميهسينبلبهمنييار،تهيران،
سيته.1331،
 )31سفيدي،هوشمند،راهبردهايعمليروابيطعميومي،تهيران،انتشياراتدانشيگاهآزاد
اسالمي.1322،
سفيدي،هوشمند؛"روابطعموميچيست؟"روابطعمومي؛شماره(3دي.)1321

)32
 )33سفيدي،هوشمند؛"نقيشروابيطعميوميدرپاسيخگوكيردندوليت"هنيرهشيتم،
تابستان.1322
 )32سيدمحسيني،سيدشييهاب،ارتباطياترسييانهايدرروابيطعمييومي،تهيران،انتشييارات
پارسسينا.1331،
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 )31سيدمحسني،سيدشهاب؛"روابطعموميوهنرمديريتدرميديريت"هنيرهشيتم؛
شمارهجهارم،تابستان.1321
 )31شعارغفارى،پيروز؛تبليغاتخبرىومنافعملى(تبلييغسيفيد،سيياهوخاكسيترى)؛
فصلنامهرسانه؛تهران.1321:
صديقبناي،هلن؛رسانههايجمعيوسرمايهاجتماعي؛www.hccmr.com

)32

 )33صمديراد،براتاهلل؛"تمهيداتبرگزارييکكنفرانسمطبوعاتي"تهيران:مجموعيه
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