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  بخش سوم: پیوست

  عمومی ایران  المللی روابط گزارش برگزاری شانزدھمین کنفرانس بین

  

  آمده است:در بخشی از مقدمه کتاب 

شامل مقاالت مختلفی است که برخی از آنھا در » محور تجربه عمومی روابطریزی  مدیریت و برنامه«کتاب 

  برخی نیز به دبیرخانه کنفرانس واصل و پس از ارزیابی مورد انتشار قرار می گیرند.کنفرانس ارائه و 

  

ھا، بخش سوم: گزارش برگزاری کنفرانس. در  کتاب شامل سه بخش است: بخش اول: مقاالت، بخش دوم: ایده

تر خوانندگان، اند. در این رابطه، برای آشنایی بیش مقاله و در بخش دوم، دو ایده مھم مطرح شده ٨بخش اول، 

  ھای مطرح در کتاب ارائه شوند. ای از مقاالت و ایده چکیده 

  

مسعود نوشته » ریزی و توسعه در ایران: ارائه یک چارچوب نظام ارتباطی، برنامه«مقاله اول با عنوان 

 ھای ارتباطات جمعی کوشد با بکارگیری نظریه است. این مقاله می محمدحسن دادو  قادر باستانی، طوفان

ریزان به سازوکارھای الحاقی  توجھی برنامه توصیفی، ضمن بیان دالیل بی -و با استفاده از روش تحلیلی

ای در تغییر نگرش و  ھای توسعه کشور، با ارائه یک چارچوب عملی، جایگاه پیوست رسانه ای در برنامه رسانه

ای و مراحل آن، اھمیت ارتباطات  رسانه ای را تبیین نماید. تعریف پیوست ھای توسعه ھمراھی عمومی با برنامه

ھی توسعه کشور، ارائه مدلی برای  ای در برنامه ھای کنونی فقدان پیوست رسانه ای، پیشینه و آسیب رسانه

گری و چگونگی سازوکار اجرایی آن از دیگر موضوعاتی  ھای توسعه، تولی ای به برنامه الحاق پیوست رسانه

  گیرد. قرار می است که در این مقاله مود توجه

  

 سعیدرضا عاملینوشته » گیر جانبه  عمومی جدید و ھمه مدیریت یکپارچه روابط«مقاله دوم با عنوان 

است. در این مقاله آمده است: مدیریت روابط عمومی به عنوان نوعی وظیفه یا کارکرد در سازمان در نظر گرفته 

ھمکاری متقابل، سازنده مطلوب سازمان با تمامی  می شود که به دنبال ایجاد و ابقای پشتیبانی، تفاھم و

گذاران، دولت، رقبا و غیره بوده و بر اساس تدابیر و  ذینفعان فعلی یا آتی، اعم از کارمندان، مشتریان، سرمایه 

کند و به نوعی وظیفه بازنمایی، نام  ھای ارتباطی مداوم و بلند مدت، اھداف متعالی سازمان را دنبال می  فعالیت

  ا و چھره سازمان را به عھده دارد.نم

  

است. در این  عبدهللا آقایینوشته » نقش روابط عمومی در آشکارسازی مسائل«مقاله سوم با عنوان 

مقاله آمده است: امروزه موضوع شفاف سازی، آشکارسازی و نمایاندن مشکالت و مسائل، از باورھای اساسی 

ھای موفق در عرصه   شود. دیگر در مجموعه  ن محسوب میھای موفق جھا  ھا و شرکت مدیریت نوسازمان 

ھا، عدم ترغیب برای کشف  داشتن مشکالت، کوچک شمردن آن ای و جھانی پنھان نگه ھای ملی منطقه   رقابت

ھای تولیدی، خدماتی و غیره تبدیل به   ھا و مجموعه ھا در سازمان  ھا و نیز تنھا حل مقطعی آن و آشکارسازی آن

و خاصی داشتن به کشف، تشخیص، آشکارسازی و تجزیه و تحلیل و حل مشکالت و مسائل شده  توجه ویژه

است. مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک فلسفه مدیریتی کارآ و اثربخش، به این موضوع نگرش و تأکید خاصی 

دیریت ارشد دارد. از طرف دیگر چون موضوع، به حمایت و پشتیبانی اساسی نیاز دارد طبعاً جزء وظایف م

  سازمان، شرکت یا مجموعه می باشد.

  

 حسن بشیرنوشته » : اھداف و نتایج کلیOKRتحلیل محتوای سازمان بر پایه «مقاله چھارم با عنوان 



جنگ دوم جھانی و توسعه علوم و فنآوری است. در این مقاله آمده است: با تحوالت علمی ایجاد شده پس از 

ھای تحقیق اولیه بیش از   ھای علوم انسانی و اجتماعی به محدودیت روش  ھای گوناگون، اندیشمندان حوزه 

ھا و  ھای شناخت فعالیت  ھای نوینی برآمدند که بتواند در عرصه پژوھش  گذشته پی بردند. لذا به دنبال روش 

ھای مختلف پژوھش را از منظرھای  و پایایی بیشتری برخوردار باشند. امروزه روش  رفتارھای انسانی از روایی

دھند. در اینجا برای اینکه با برخی از این منظرھا آشنا شویم مھمترین آنھا را مطرح  مختلف مورد ارزیابی قرار می

ھم پژوھشی را در شرایط کنیم. الزم به ذکر است که تحوالت زیادی در این رابطه صورت گرفته و رویکردھای م

کنونی، کمی، کیفی و تلفیقی دانست که ھر کدام روش ھای خاصی را برای انجام تحقیقات مختلف ارائه داده 

  اند.

  

سازمانی: مطالعه  الگوی کاربردی مدیریت آسیب شناسی ارتباطات درون«مقاله پنجم با عنوان 

است. در این  بھنام صیفوریو  ای  ایلهاحمد یحیایی  نوشته» موردی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شود زیرا   مقاله آمده است: ارتباطات سازمانی نامناسب یکی از موانع پیشرفت یک سازمان محسوب می

شود.   ھا و نیروی پیش برنده برای مدیران سازمان محسوب می ارتباطات، ابزاری مطلوب برای بالندگی سازمان 

کننده مدیران و تقویت کننده یکپارچگی سازمانی و  تواند یاری سازمان می ھای ارتباطی ھر  لذا شناخت آسیب 

پیمایشی است. جامعه آماری - بھبود شرایط محیطی برای پیشرفت سازمانی باشد. این پژوھش از نوع توصیفی

  نفر از کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس انتخاب شده است. ٢٨١نفر از مدیران و  ۵٧آن شامل: 

  

است.  حسن بشیرنوشته » تحلیل محتوای نشریه پیام صادق: مطالعه موردی«ششم با عنوان مقاله 

ھای مھم دانشگاه امام   در این مقاله آمده است: در این مقاله تالش شده است که یکی از اقدامات و فعالیت

عمومی این  ابطسال بطور مستمر از طرف رو ٢۴که » پیام صادق«السالم) یعنی محتوای نشریه  صادق (علیه 

گیرد. تحلیل محتوای این نشریه بیانگر این است که اخبار،  شود، مورد تحلیل قرار می  دانشگاه منتشر می

ھا و کلیه موارد مطرح شده در این نشریه، از یک سو از جامعیت خوبی نسبت به  ھا، عکس  ھا، فعالیت گزارش 

ھای آن برخوردار  عادل مطلوبی در پوشش ھمه بخش طرح مسائل دانشگاه مزبور داشته و از سوی دیگر از ت

ھا، مفاھیم و   ای این نشریه در طرح مسائل، دیدگاه گیری اسالمی، علمی و حرفه   است. مھمتر از آن جھت

تواند الگویی برای شیوه طراحی مسائل مختلف  توان گفت که این نشریه، می  رخدادھاست. در این زمینه می

  جامع تلقی شود. دانشگاھی در یک نشریه

  

نقش روابط عمومی در استقرار مسئولیت اجتماعی با تاکید بر شرکت پاالیش «مقاله ھفتم با عنوان 

  است. در این مقاله آمده است: امروزه به دلیل تقاضای فزاینده جھت ارزش شاکر خفائینوشته » نفت تبریز

ه شدن کسب و کارھا در محیط جھانی و توانایی آفرینی برای ذینفعان و در ھمان حال، روند رو به رشد پیچید

ھا با دقت و  ھا، اعتبار و محبوبیت بنگاه   ھا و کجروی  ھا، شکست ھا برای انتشار فوری موفقیت   افراد و رسانه

گیرد. حفظ جایگاه نام و برند سازمانی، بیشتر از ھر زمان دیگری  سرعت بیشتری در معرض ارزیابی قرار می 

ھای گوناگون اقتصادی، انسانی، محیط زیستی و جامعه گره   است و به عملکرد سازمان در جنبهارزشمند شده 

  خورده است. 

    

با درک این مھم، شرکت پاالیش نفت تبریز برای شناسایی و پاسخگویی به نیاز ذینفعان، خلق و حفظ برند، 

تی، طرح تحول و تعالی سازمانی دستیابی به اھداف توسعه پایدار و کسب موفقیت در بازار به شدت رقاب

آغاز نموده است. این مدل در صدد تحول  MAMIF/AMIFسیستم مدیریت خود را بر اساس مدل علمی مدل 



مدیریت سازمان از مکتب کالسیک به مکتب یادگیری و نیز خواھان تعالی مدیران به تراز مکتب یادگیری مدیریت 

  است.

  

نوشته عباس خسروانی است. در » می در مستندسازی بحراننقش روابط عمو«مقاله ھشتم با عنوان 

  ای می این مقاله آمده است: مانائی ھر فعالیتی در گرو ثبت و مستندسازی آن است و ھر فعالیت ثبت شده

  مندی آیندگان محفوظ نگاه دارد.  تواند بخشی از تاریخ یک سازمان، اعم از خدماتی یا تولیدی را برای بھره 

    

ھای گذشته در   ھا در مواقع بحران و حادثه یکی از این موارد است. بررسی بحران عملکرد سازمان فعالیت و 

ھای مالی و اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته  دھد، ھزینه  دھد که ھر بار بحرانی رخ می  کشور نشان می 

شود. وجود  ھا می  ه خسارتھا و جبران کلی ھا، شریان آورد که صرف بازسازی و باآوری زیرساخت  به بار می 

چنین نارسایی، بیشتر از اینکه ضعف عملکرد مھندسی و مدیریتی و تکنولوژی را آشکار سازد، نبود دانش 

شود. در عملیات امداد و نجات و مدیریت  مدیریت سانحه به دلیل فقدان یک نظام مستندسازی را یادآور می

ھای درگیر و نیروھای آنان را   به و قدرت نقش آفرینی سازمانتواند دانش، مھارت، تجر  بحران، مستندسازی می

ریزی و قدرت ھدایت و مدیریت آنان را ارتقا  تواند توان برنامه  نشان داده و تحلیل و تفسیر و بازخوانی عملیات می

  بخشد و در نھایت منجر به اثربخشی بیشتر آنان در عملیات بعدی شود.

    

ران این  عمومی باید پیش ھا به جنبش ھمگانی مستندسازی نیاز داریم که روابط  نرسد ما در سازما به نظر می  

ھا تکرار کارھایی است که در گذشته انجام شده است و مقدار زیادی از  جنش باشد. بسیاری از فعالیت 

ن مقاله به این ای اندیشید. لذا ای وری اقدامات ما کاھش یافته است. باید برای این بحران یا مسئله چاره  بھره 

پردازد که نقش ھر یک از واحدھا در این زمینه چیست و به خصوص روابط عمومی در این زمینه  موضوع می 

  ھا بپردازد؟  تواند مستندسازی بحران  چگونه می

  

  در بخش دوم که به ایده ھا می پردازد، دو ایده مطرح شده است.

  

طراحی شده است. در رابطه با این ایده آمده  حسن بشیر توسط» کلینیک روابط عمومی«ایده اول با عنوان 

است: روابط عمومی قلب سازمان است که این قلب ھمیشه نیازمند مواظبت جدی در ھمه ابعاد نظری، 

ھا در تالش ھستند که عامل اساسی  عمومی باشد. اصوال روابط  اجرائی، فرھنگی، تبلیغاتی و غیره می

  سازمان باشند. گیری، درمان و پاسخگویی  پیش

  

این حرکت دو بُعد اساسی است. به عبارتی ھم روابط عمومی نیازمند نگھداری و مواظبت است و ھم خود باید 

ھائی از قبیل:   گیری جدی در برابر مشکالت و چالش از سازمان محافظت کند. این محافظت، یک محافظت و پیش

ھای مشتریان، ناتوانی اجرائی، عدم توانائی  با درخواست  ناکارامدی مدیریتی، ناسازگاری تبلیغاتی، ناآشنائی

  در پاسخگویی، ناشایستگی در ایجاد روابط فعال و غیره است.

  

که فراتر از تواند داشته باشد. کلینیکی  عمومی نقش یک پزشک در یک کلینک را می بدیھی است که روابط

  ھای مربوط به سازمان و جامعه را مورد درمان قرار دھد. کند نارسائی معالجه بیمارھای مربوط به افراد، تالش می

  

ھای   این درمان یک درمان فکری، فرھنگی، تبلیغاتی و مدیریتی است. در این زمینه اگر چه تاکنون فعالیت



عمومی در سطح کشور یکی  اما طراحی یک کلینیک فعال روابط اند، عمومی صورت گرفته  مناسبی در حوزه روابط

ھای کشور را  تواند سطح توانمندی و سالمتی روابط عمومی از نیازھای مھم کنونی در این زمینه است که می

  افزایش دھد.

  

که » ھای اجرایی ھای عمرانی و خدماتی دستگاه ھا و پروژوه پیوست اطالع رسانی طرح «ایده دوم با عنوان 

پور طراحی شده است. در این ایده آمده است: یکی ز ایرادات و اشکاالت مھمی  توسط سیدمحمدرضا بھشتی 

ھای گذشته نیز بروز و   ھای پس از انقالب اسالمی به نوعی مطرح بوده و متأسفانه در سال  که ھمواره در دولت

ھای  ای است که در حوزه  سترده رسانی از خدمات گ ظھور جدی داشته است، ضعف آگاھی بخشی و اطالع

ھای مختلف   ھا و پروژه رسانی مناسب از ابعاد و زوایای مختلف طرح  گوناگون ارائه شده است. عدم اطالع

عمرانی، تولیدی، زیربنایی و خدماتی، امکان جلب مشارکت، ھمراھی و حمایت از آنھا را سلب نموده و اگر یک 

رسانی مناسب  برداری برسد، ولی از آن اطالع یرگذاری به مرحله اجرا و بھره پروژه با ھر سطحی از موفقیت و تاث

  صورت نپذیرد، در واقع بخش مھمی از طرح مذکور اجرا نشده است.

  

 عمومی ایران المللی روابط گزارش شانزدھمین کنفرانس بینآخرین بخش کتاب شامل پیوست مربوط به 

ش در آمده است. در این گزارش مروری بر کنفرانس مزبور به به نگار الرضا شبرنگی  موسیاست که توسط 

  شکل نسبتا تفصیلی شده است.

  

عمومی ایران  المللی روابط ھای دیگری که محصول برگزاری کنفرانس بین امیدواریم این کتاب نیز ھمچون کتاب

  ھا قرار گیرد. عمومی است، مورد توجه جامعه علمی به ویژه خانواده بزرگ روابط 

   

مھدي  -محور"، بكوشش:حسن بشیر  عمومي تجربه  ريزي روابط  ه نقل از: كتاب "مديريت و برنامهب

  . ١٣٩٩عمومي،  باقريان، انتشارات كارگزار روابط

    

    

 


