
دانشگاههاي ايران در نيمه هاي دهه هشتاد شمسي، 40 سال 

پس از آغاز آموزش آكادميك آن دركشور، ساالنه صدها نفر 
را در مقاطع كارداني و كارشناسي تربيت مي كنند. با آنكه 

را در مقاطع كارداني و كارشناسي تربيت مي كنند. با آنكه بازار آموزش هاي دانشگاهي، علمي و كاربردي در اين رشته 

را در مقاطع كارداني و كارشناسي تربيت مي كنند. با آنكه بازار آموزش هاي دانشگاهي، علمي و كاربردي در اين رشته 

داغ شده است اما هنوز امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر 

در حالي كه دانشگاه هاي عالمع در روابط عمومي ميسر نيست. در حالي كه دانشگاه هاي عالمع در روابط عمومي ميسر نيست. در حالي كه دانشگاه هاي عالمع 
در حالي كه دانشگاه هاي عالمع طباطبايي، تهران، آزاد  و امام صادق در رشته هاي علوم ارتباطات 
در حالي كه دانشگاه هاي عالمع طباطبايي، تهران، آزاد  و امام صادق در رشته هاي علوم ارتباطات 

طباطبايي، تهران، آزاد  و امام صادق در رشته هاي علوم ارتباطات ونزديك به آن در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو تربيت 

طباطبايي، تهران، آزاد  و امام صادق در رشته هاي علوم ارتباطات ونزديك به آن در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو تربيت 

مي كنند،  رشته روابط عمومي از داشتن كرسي در اين مقاطع 
محروم است. 

آموزش روابط عمومى در ايران:

طفوليت در آستانه 50 سالگى!
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قدرى  به  ايران  در  عمومى  روابط  دانشگاهى  رشته  جايگاه 

از  گروهى  گفت  بتوان  جد  طور  به  شايد  كه  است  غريب 

دانشجويان اين رشته تا طى شدن حتى نيمى از واحدهاى 

درسى خود از نقشى كه بايستى در محيط كار خود ايفا كنند، 

به درستي اطالعى ندارند. اين ناآشنايى سبب شده تا گروهى 

با  مواجه  در  و  كار  در محل  اين رشته  التحصيالن  فارغ  از 

آنچه آموخته به تعارض و دوگانگى رسند. فضاي حرفه اي 

روابط عمومي ها چندان از الزامات حرفه اي تبعيت نمي كند 

و شمار شاغالني كه در اين عرصه داراي تحصيالت مرتبط 
باشند زياد نيست.

نظام  هاي  كاستي  با  ارتباط  بي  را  ايراد  اين  بسياري 

كار  بازار  نياز  مورد  و  كارامد  عناصر  تربيت  در  آموزشي 

نمي دانند، اگرچه تصوير نادرست مديران از وظايف و نقش 

تاثير  بي  زمينه  اين  نيز در  را  روابط عمومي در سازمان ها 
نمي دانند.

دانشگاه عالمه طباطبايي 
نداشته  گفتن وجود  براى  زيادى  نظر رسد حرف  به  شايد 

باشد. اما حجم تلنبار شده پايان نامه ها و جزوات صحافى 

در  عمومى  روابط  رشته  كارآموزى  هاي  نامه  پايان  شده 

علوم  دانشكده  استاديار  افخمى  حسين  دكتر  كوچك  اتاق 

حرف  دهد  مى  نشان  خوبى  به  طباطبايى  عالمه  اجتماعى 

از  او  است.  بسيار  ايران  در  عمومى  روابط  آموزش  درباره 

وضعيت آموزش روابط عمومى چندان راضى نيست. هرچند 

معتقد است كارهاى بسيارى در اين باره انجام شده و اگر 

دوباره همچون گذشته واحد كارآموزى به اين رشته اضافه 

و رابطه دانشگاه و جامعه برقرار شود، بسيارى از مشكالت 
اين حوزه حل خواهد شد.

دانشكده علوم اجتماعى عالمه طباطبايى به عنوان دانشكده 

مادر در امر آموزش روابط عمومى بعد از انقالب و از سال 

1369 پذيرش دانشجو در رشته روابط عمومى را با 17 نفر

( در قالب گرايشي از رشته ارتباطات اجتماعي ) آغاز كرد.  

در فاصله سالهاى بعد تا سال 1375 به ترتيب 43، 37 و 43، 
38، 14 و 23 نفر پذيرفته شده اند. 

در سال هاى اخير، نزديك به 30 تا 35 نفر در رشته روابط 

پذيرفته  در دوره هاى شبانه  نيز  تعداد  به همين  و  عمومي 

روابط  كارشناس   60 ساالنه  ميانگين  به طور  و  مي شوند   

عمومى از اين دانشكده فارغ التحصيل مى شوند. 

سابقه آموزش در اين حرفه به دهه 50 برمى گردد. 

در نخستين دوره 370 نفر در رشته روابط عمومى مشغول به 

تحصيل شدند و اين امر در سال هاى بعد به ترتيب با 217، 

161 ، 129 ، 147 و 60 به صورت كاهشى ادامه يافت و در 

نهايت در سال 1357 تنها 20 دانشجو پذيرفته شدند.
شامل  دوره  اين  تخصصى  دروس  از  برخى  عناوين   
آرايى،  صفحه  و  گرافيك  و  چاپ  عمومى،  روابط  اصول 
و  بازرگانى  تبليغات  اصول  عمومى،  روابط  هاى  تكنيك 

كارآموزى عملي بود. 
در حال حاضر تالش هايي نيز براي  تغيير واحدهاى درسى 
انجام و در قالب يك برنامه آموزشي به وزارت  اين رشته 
زبان تخصصى روابط  كامپيوتر،  است.  پيشنهاد شده  علوم  
روابط  در  اخالق  عمومى،  روابط  ريزى  برنامه  عمومى، 
الكترونيك  عمومى  روابط  بازاريابى،  بازرگانى،  عمومى، 
واحدهاي  از جمله  كارآموزى  واحد  دو  از همه  تر  مهم  و 
علوم  استاد  فرقاني  دكتر  گفته  به  است.  بوده  پيشنهادي 
پا به پاى تحوالت روز آمد  بايد  ارتباطات اين آموزش ها 
شود و به همين منظور اين دانشكده از سه سال قبل برنامه 
از  كه  رساند  تصويب  به  را  اى  شده  نظر  تجديد  آموزشي 
برنامه  عالوه بر آموزش  اين  سال 84 اعمال مي شود. در 
مبانى روابط عمومى؛ مفاهيمى همچون جامعه اطالعاتى و 
كاربرد تكنولوژى هاى ارتباطى،دو واحد كارآموزى اجبارى 
را هم شامل شده است. وى اميدوار است كه اين برنامه،فارغ 

التحصيالن اين دانشكده را براى كار آماده تر كند.
 اگرچه تغيير در واحدهاى درسى اين رشته مى تواند گامي 
مهم در ايجاد تحول در رشته روابط عمومى تلقي شود، اما 
فقدان استادان متخصص همچنان به عنوان مهمترين چالش 

اين عرصه باقي خواهد ماند. 
دكتر افخمى يكى از داليل اين مشكل را عدم امكان ادامه 
باالتر  مقاطع  در  عمومى  روابط  التحصيالن  فارغ  تحصيل 
رشته  در  تحصيل  ادامه  فرصت  اگر  وى  گفته  به  داند.  مى 
فراهم  باالتر  و  ارشد  كارشناسى  مقاطع  در  عمومى  روابط 
شود بخشي از اين مشكالت به مرور زمان حل خواهد شد. 
 دكتر فرقانى راه اندازى دانشكده علوم ارتباطات و ايجادرشته 
راهبردهاي  از  ارشدرا  كارشناسى  مقطع  در  عمومى  روابط 

پيش بيني شده براي حل اين مشكل قلمداد مي كند.
 از دانشكده علوم ارتباطات اما، در طول دو سال گذشته جز  

تابلوي سر در آن خبري نيست. 
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دانشگاه آزاد اسالمى
در سال1374، مدير گروه ارتباطات اجتماعى واحد تهران مركز 
از 150  دكتر نورى- در مقابل بيش   – دانشگاه آزاد اسالمى 
نفر از دانشجويان ايستاد كه در پايان سال دوم تحصيل خود 
و در انتخاب بين رشته روابط عمومى و روزنامه نگارى،اولي 
انقالبى سيستم آموزشي  انتخاب  اين  انتخاب كرده بودند.  را 
دانشكده را دچار مشكل كرد، زيرا هم تعداد استادان رشته روابط 
عمومى محدود بود و  هم اينكه مدير گروه اين رشته معتقد بود 
بازار كار موجود قابليت پذيرش اين تعداد فارغ التحصيل رشته 

روابط عمومى را نخواهد داشت. 
 چاره جويي  ناخوش آيندى كه در آن سال رخ داد اين بود 
كه با ايجاد شرط معدل  و محدوديت در پذيرش دانشجو، 
تنها كساني كه معدل باالى 16 داشتند، مجاز به انتخاب رشته 

روابط عمومى شدند.
آنچه در سال 74 روي داد يك اتفاق نبود، اقبال دانشجويان 
تا  واداشت  را  دانشگاه  مديران  سرانجام  بعد  هاي  سال  در 
دانشگاهي مستقل  رشته  يك  عنوان  به  را  عمومي  روابط 

(با ظرفيت پذيرش 100 نفر در سال نخست) اعالم كنند.
هم اكنون عالوه بر واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسالمى 
كه در مجتمع دانشگاهى ولى عصر در خيابان دماوند تهران 
واحدهاى  در  پردازد،  مي  عمومى  روابط  رشته  تدريس  به 
دانشگاهى جهرم، ميبد، اراك و بيرجند نيز اين رشته تحصيلى 

آموزش داده مى شود. 

دانشگاه جامع علمى كاربردى
براى  حرفه  آموختن  نه  و  شغل  يافتن  براى  مدرك  به  ديپلمه جا موسسات پودمانى با هدف آموزش كاركنان دولت و ارتقاى يافتن كار سبب شد تا در فاصله سالهاى 80 تا 83 انبوهي از نياز  اين جوانان  اما  تاسيس شدند.  آنها  دانش  مانده از كنكورهاى نفس گير بودند كه  به جاى كارمندان سطح 

تاسيس دولت و موسسات بر سر  كالس ها نشستند.  از  پس  سال   8)   79 سال  از  عمومى  روابط  و كارشناسى 7هزار و 866 نفر را آموزش داده است.دانشگاه جامع) راه اندازي شد و تاكنون در دو مقطع كاردانى رشته 

كاردانى روابط عمومى ترمىكاردانى روابط عمومى ترمى
ظرفيت ظرفيت   ظرفيت  تعداد   كلسال   شاغل آزاد  مراكز 130پذيرش  98  42  4  79310  238  72  7  80390  255  135  8  81246  246  269  12  82270  135  135  6  83500  265  235  10  841856 جمع     
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اين شرايط چه  در  باشند.  كارداشته  بازار  به  براى ورود  را 
طور مى توان انتظار داشت دانشجويى بعد از گذران دوسال 
خود  هاى  مسئوليت  انجام  از  كه  باشد  داشته  تبحر  آنقدر 
برآيد. اما دكتر فرقانى نظر متفاوتى دارد و براين باور است 
كه حتى دوسال هم مى تواند فرصت كافي  براى آموزش 
دروس روابط عمومى به عالقمندان باشد به شرط آنكه به 

قابليت هاى فرد براى تصدى اين حرفه توجه شود.
به گفته اين استاد ارتباطات اجتماعى دوره آموزش دوساله 
روابط  هاي   واحد  بدنه  نياز   مورد  نيروى  تربيت  براى 
عمومى كافي است ولى براى تربيت مديران به دوره هاي 

طوالني تري نياز است. 
اين  در  هم  پودمانى   موسسات  در  رشته  اين  دانشجويان 
باره نظراتي دارند. به گفته آنها محدود بودن سرفصل هاى 
درسى، ناآشنايى استادان با مفاهيم روز، محدوديت در انجام 
كارآموزى و مهم تر از آن مورد عدم پذيرش دانشنامه هاي 
اين دانشگاه براي استخدام در وزارتخانه ها و سازمان ها منجر 
شده تا بسيارى از دانش آموختگان اين رشته اميد چندانى به 
آينده حرفه اي خود نداشته باشند. براساس آمارهاى دانشگاه 
جامع علمى كاربردى در سال 85 حدود 2 هزار و 190 نفر 
در مقطع كاردانى روابط عمومى از موسسات پودمانى فارغ 
التحصيل شده اند.  اين آمار در برابر 60نفر فارغ التحصيل 
دانشكده علوم اجتماعى عالمه طباطبايى و بالغ بر 200 نفر 
از دانشگاه آزاد اسالمى يك  التحصيل روابط عمومى  فارغ 

انقالب آموزشي است.
آموختگان  دانش  تعدادزياد  حضور  معتقدند  بسيارى 
در   – فنى  هاى  حوزه  از  حتى  گاه   – ديگر  هاى  رشته 
آمدى  ناكار  و  صعف  نشانه  را  عمومى  روابط  واحدهاى 
مباحث آموزشى دراين رشته قلمداد مى كنند. آنها معتقدند 
اين آموزش ها به قدرى عمومى هستند كه كارشناسان ساير 
حوزه ها به راحتى مى توانند با اندكى كار تجربى جايگزين 

دانش آموختگان روابط عمومى مى شوند.
دكتر فرقانى اما معتقد است كه اين رويداد  هيچ ارتباطى به 
روابط عمومى  آموزشى رشته  و  واحدهاى درسى  محتواى 
ندارد. به گفته تحصيل كرده گان روابط عمومى هيچ الزامى 
كه حضور  باشند، چرا  واحدها  اين  فعاالن  تمام  كه  ندارند 
دانش آموخته هاى رشته هاى وابسته دراين واحدها گاهى 

هم بسيار خوب است.
روابط  واقعى  كاركرد  كه  است  معتقد  حال  درعين  او  اما 

شدگان  پذيرفته  ميزان  شده،  منتشر  آمار  اساس  بر  اگرچه 
كند،  مي  برابري  هم  با  تقريبا  دانشگاه  اين  آزاد  و  شاغل 
اين  شاغل  دانشجويان  از  بسياري  كه  است  آن  واقعيت  اما 
براي كسب  كه صرفا  دهند  مي  تشكيل  كساني  را  دانشگاه 
مدرك و بهره مندي از مزاياي آن به تحصيل در اين رشته 
پرداختند و غالب آنها شاغالن روابط عمومي دستگاه ها و 

سازمان ها نيستند.

ظرفيت ظرفيت   ظرفيت  تعداد   سال  
كل شاغل آزاد  مراكز پذيرش

90  45  45  3  82
60  45  15  2  83
200  104  96  5  84
350 جمع     

كاردانى روابط عمومى پودمانىكاردانى روابط عمومى پودمانى
ظرفيت ظرفيت   ظرفيت  تعداد   سال  
كل شاغل آزاد  مراكز پذيرش

-  -  -  -  82
1570  750  820  23  83
1900  835  1065  29  84
2190  1160  1030  25  85
5660 جمع     

عمومى  روابط  رشته  دانشجويان  جذب  در  موجود  شتاب 
حالى  در  كشور  مختلف  استانهاى  در  دانشگاه  اين  توسط 
صورت گرفت كه براي مشكل كمبود استاد متخصص هيچ 
چاره انديشي ويژه اي نشد. عالوه برآن به گفته مدير يكي 
با  از سرفصل هاي آموزشي همزمان  بسياري  اين مراكز  از 

تدريس اين رشته تدوين شد. 
مشخص نيست كه طبق گفته دكتر افخمى عضو هيات علمى 
هاى درس  علت سرفصل  به چه  طباطبايى  دانشگاه عالمه 
ارتباطات بين الملل در درسى تحت عنوان روابط بين الملل 
به دانشجويان روابط عمومى موسسات پودمانى آموزش داده 

مى شود. 
طباطبايى  عالمه  دانشكده  استاديار  افخمى  حسين  دكتر 
چندان به ميزان كارايى دانشجويان فارغ التحصيل موسسات 
پودمانى خوش بين نيست و معتقد است حتى در دانشگاه 
عالمه طباطبايى هم دانشجويان بايد مورد مصاحبه قرارگرفته 
و واحدهاى كارآموزى را سپرى كنند تا آمادگى هاى الزم 




