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درك قدرت تجاري روابط عمومي در مورد ايران

درك قدرت تجاري روابط عمومي در مورد ايران

 مهدي باقريان از فعاالن و بنيان گذاران بخش 
خصوص روابط عمومي در ايران است.

موسسه متبوع وي با نام كارگزار روابط عمومي 
برگزار كننده كنفرانس هاي  بين المللي روابط 
عمومي در ايران و ناشر كتاب هاي تخصصي 

در اين عرصه است. اين مقاله در سال 1385 در 
منتشر شده است.فصلنامه كارگزار روابط عمومى منتشر شده است.فصلنامه كارگزار روابط عمومى منتشر شده است.
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مقدمه

جديد  عصر  مولود  عمومي،  روابط  مي دانيم  كه  طور  همان 

علمي،عقالني،   توسعه  وهمپاي  همزمان  گذشته  در  و  نيست 

به  مهم  بسيار  ابزار  اين  از  جوامع  اقتصادي  و  تكنيكي 

كليه  در  بشر  كه  چرا  مي شد.  استفاده  مختلف  هاي  شكل 

مراحل زندگي، داراي نيازهاي ارتباطي بوده و اين نيازها را از 

مجراهاي مختلف و به كمك ابزارهاي متفاوت، پيگيري مي 

كرده است . كتاب هاي مختلفي كه در اين زمينه منتشر شده 

واعصار گذشته  قرون  در  بشر  كه  اين  از  زيادي  هاي  نمونه 

درمناطق مختلف دنيا به وسيله چه ابزارهايي نيازهاي ارتباطي 
خود را برآورده مي كرده ارايه داده اند.

ارتباطات  بر  مبتني  اوليه  درمراحل  بشر  ارتباطي  اقدامات 

حضوري و چهره به چهره بوده، صد البته كه نوع ابزارها و 

شيوه ها و ميزان توانايي و وسعت و گسترده اثر گذاري آنها 
باامروز تفاوت هاي زيادي داشته است.

مختلف،  قرون  از  جامانده  به  هاي  نوشته  سنگ  و  ادبيات 

بولتن هاي سنگي، اقدامات شاهان هخامنشي و حكماي دولت 

و  پادشاهان  سخنراني  روم،  سناي  اعضاي  يونان،  شهرهاي 

عمومي  افكار  اهميت  نشانگر  همه  و  همه  رومي،  سرداران 
است.

«به طور مثال، يك سند تاريخي وجود دارد كه امپراتور هند، 

آسوكا (Asoka) از فرامين حك شده بر روي صخره ها و 

هاي  سياست  گذاشتن  ميان  در  مانند  اموري  براي  ها  ستون 

پذيرفتن  به  آنها  تشويق  و  رعايايش  قبال  در  او  حكومت 

سياست هاي متحد، ايجاد هماهنگي ميان رعايا و تبليغ بوديسم 

– كه او بعدها در زندگي خود به اين آيين گرويد - استفاده 

كرد. در شبه جزيره عربستان مجموعه اي از دست نوشته ها 

بر روي كاغذ زبر (طومار) در حدود 2000 سال قبل از ميالد 

به عنوان توصيه اي براي كشاورزان  به منظور افزايش محصول 

شان، كشف شده است. (به دايره المعارف روابط عمومي2005 

رجوع شود) بخش عظيمي از خطبه هاي كتاب «نهج البالغه» 

روابط ايشان با مردم و ترغيب آنان به انديشيدن و قضاوت صحيح حضرت علي (ع) پر است از رويارويي روشنگرانه و حكيمانه  (تاريخچه  صالح.»  حكومت  از  حمايت  و  مسايل  در 
منشا عمومي ، مهدي آقاپور، 1383) و  زاييده عصر جديد  روابط عمومي،  معناي جديد  و اما  سو  يك  از  سياسي  و  اجتماعي  مبارزات  و  ها  تجاري و بحران  توليدي و  اقتصادي سازمانهاي عظيم  مردم ادامه حيات  طرف  يك  ديگراست.از  سوي  از  بازرگاني  برابر اجحافات  اين موسسات به ستوه آمده و از طرف موسسات  درگيري ها و حمايت از آن، دست به يك سري اقداماتي زدند كه سبب ديگر بنگاه هاي اقتصادي با پي بردن به اهميت افكارعمومي در  و  منازعات  اين  روابط عمومي شد.  گيري  كه با اقدامات عملگرايانه سازمان ها و جنبش هاي غير دولتي شكل 

هاي ومردمي هموار شد در سال هاي بعد نتيجه داد. به شكل  ديگر  و كشورهاي  مناطق  در سايه  امر  يا آغاز نشده و اگر هم به صورت محدود در برخي جاها آغاز بودن ساختار قدرت و مبارزات و منازعات حرفه اي و حقوقي از جمله ايران به دليل عدم حاكميت روش ها و تك بعدي مختلف اتفاق افتاد و در برخي از كشورهاي در حال توسعه همين 
روابط شده وارد مرحله جدي خود نشده است. پيدايش  دهد  مي  نشان  موجود  مطالعات  و  واقتصادي شواهد  بازرگاني  تحوالت  بر  مبتني  ايران  در  وتقويت عمومي  ايجاد  و  عملگرايي  مستلزم  آن  توسعه  ولي  ويژه بوده  به  سياسي  عمومي  روابط  بالفعل  و  بالقوه  پتانسيل هاي 

روابط تا حد يك هنر و حرفه تبليغاتي و تشريفاتي تنزل داده است.اعتبار كاذب استفاده مي كنند واين امر، شان روابط عمومي را از روابط عمومي به عنوان يك ابزار سياسي و كسب وجهه و عكس قضيه هم حاكم است.  بسياري از سازمان هاي دولتي جنبش هاي عملگرا و مردمي است. استقالل  مورد  در  شده  انجام  تحقيقات  اساس  روابط عمومي، نقش روابط عمومي ها درايران در حد ستايش مديران بر  كارگزاران  و  است  خصوصي  و  دولتي  هاي  ايفاى  سازمان  به  قادر  سازماني  و  اجتماعي  ساختارهاي  در  عمومي 
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روابط عمومي در بين كشورهاي آن مناطق نيز رشد عمده اي 
پيدا خواهند كرد.كارگزاران روابط عمومي چند مليتي معموال 
از سه راهبرد براي تثبيت حضور خود در آسيا استفاده كرده 
اند: برخي از آن ها دفاتر خود را در شهرهاي آسيايي اغلب 
تحت نظارت مديريت فردي- از طريق اداره اصلي و درعين 
حال بااستخدام كارمنداني از كشور ميزبان در سطوح پايين تر 
– داير كرده اند. راهبرد دوم، تاسيس «نمايندگي اختصاصي» 
با استفاده از كارگزاران بومي دركشورميزبان است. سرانجام، 
راهبرد سوم اين است كه اين كارگزاران اقدام به خريد بخشي 
ياتمامي سهام كارگزاران بومي مي كنند ودر عين حال با اين 
تفكر كه حفظ نام اصلي واكثر كاركنان بومي براي موفقيت 
سازمان ضروري هستند و با در نظر گرفتن پيچيدگي هاي 
كرده اند  را حفظ  كارگزاران  اين  نام  آسيا،  در  شرايط حاكم 

(سريرامش، دايره المعارف روابط عمومي، 2005).

ارزش ها و عوامل فرهنگي  در آسيا
درقاره پهناور آسيا سه مساله بسيار مهم در عرصه فعاليت هاي 

روابط عمومي همواره بايد مد نظر باشد: 
كشورهاي  بيشتر  در  عمومي  روابط  به  رسانه ها  نگاه   –  1
از دوره ها تشديد  امر در برخي  اين  آسيايي منفي است و 
كارگزاران  بيشتر  حضور  دليل  به  امروزه  اما  است.  شده 
آموزش ديده روابط عمومي در عرصه هاي مختلف به ويژه 
رسانه ها و ايجاد ارتباطات نزديك، اين نگاه ها كمي تعديل 

شده است.
در  كه  طور  همان  و  دارد  هم  ديگري  بعد  مساله،  اين  البته 
به آن اشاره شده، روابط  المعارف روابط عمومي هم  المعارف روابط عمومي هم به آن اشاره شده، روابط دايره  دايره 
دليل  به  چند  هر  دارد  تحقيرآميز  مفهومي  آسيا  در  دليل عمومي  به  چند  هر  دارد  تحقيرآميز  مفهومي  آسيا  در  عمومي 

نقش خود در چارچوب مقررات حرفه اي، اخالقي و شغلي 
نيستند.

روابط عمومي در آسيا
و  بزرگترين  جمعيت،  و  جغرافيايي  محدوده  نظر  از  آسيا 
عالوه بر آن، پيچيده ترين منطقه است. در دهه هاي گذشته، 
بازارهايي  عنوان  به  هند  و  چين  مانند  آسيايي  كشورهاي 
مليتي ظهور كرده اند.  براي همكاري هاي چند  بزرگ ومهم 
اين نوع فرآيند تجارت بين الملل در آسيا، آشكارا طي نهمين 
اندونزي، در 18  بالي در  ASEAN كه در جزيره  نشست 
اكتبر 2003، برگزار شد به گسترش خود ادامه داد. در اين 
نشست ASEAN (موسسه ملل آسياي جنوب شرقي) كه 
ده كشور در آن شركت داشتند، موافقت نامه  هاي تجاري و 
كره جنوبي  ژاپن،  توسط كشورهاي چين،  دو جانبه  امنيتي 
و هند امضا شد. هدف از اين موافقت نامه ها، تاسيس ناحيه 
كه بيش از 60 درصد جمعيت – كه بيش از 60 درصد جمعيت – كه بيش از 60 درصد جمعيت  بازرگاني عظيم در قاره آسيا 
دنيا را در بر مي گيرد- بود. تاسيس اين بازار جديد، دايما به 
نياز  افزايش سطح فعاليت هاي روابط عمومي در اين قاره 

دارد (سريرامش، دايره المعارف روابط عمومي، 2005).
از  اقتصادي بسياري  اين، جهاني سازي، نظامهاي  بر  عالوه 
كشورهاي آسيايي را رشد داده كه در نتيجه آن همكاري هاي 
برجسته  نتيجه  است.  يافته  افزايش  منطقه  دراين  چندمليتي 
اين قاره بوده  آن، ورود كارگزاران عمده روابط عمومي به 
است كه در اثر توسعه روابط عمومي در  كشورهاي پيشرفته 
نتيجه  اين  به  امر  ناظرين  از  برخي  است.  گرفته  صورت 
رسيدند كه اين نوع توسعه سبب افزايش سطح حرفه گرايي رسيدند كه اين نوع توسعه سبب افزايش سطح حرفه گرايي 
در اين قاره شده است. درهر صورت باور اين نكته كه قاره در اين قاره شده است. درهر صورت باور اين نكته كه قاره 
اي با غناي آسيا، با ميراث گسترده خود، داراي قابليت هايي اي با غناي آسيا، با ميراث گسترده خود، داراي قابليت هايي 
مفيد  عمومي  روابط  آموزش  و  حرفه  ارايه  براي  كه  مفيد است  عمومي  روابط  آموزش  و  حرفه  ارايه  براي  كه  است 

هستند، منطقي است.
فعاليت هاي  آسيا،  در  فعال  مليتي  چند  كارگزاران  فعاليت هاي بيشتر  آسيا،  در  فعال  مليتي  چند  كارگزاران  بيشتر 
به 12 كشور محدود  واقتضا  تقاضا  برمبناي  اصوال  را  به 12 كشور محدود خود  واقتضا  تقاضا  برمبناي  اصوال  را  خود 
فعاليت هاي  آسيايي،  كشورهاي  ساير  پيشرفت  با  اند.  فعاليت هاي كرده  آسيايي،  كشورهاي  ساير  پيشرفت  با  اند.  كرده 
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اثبات قابليت هاي آن در سال هاي اخير ، در اذهان عمومي 
مثال  عنوان  به  است.  مساله كمرنگ تر شده  اين  رسانه ها  و 
در سال 1357 يعني پيروزي انقالب در ايران، رشته روابط 
شد.همچنين  تعطيل  امريكايي  رشته  يك  عنوان  به  عمومي 
برخي از استادان ارتباطات، روابط عمومي را به عنوان يك 
اين  البته  نمي شناسند.  رسميت  به  دانش  يك  يا  و  سيستم 

ادعاي به اصطالح علمي هرگز بي پاسخ نمانده است.
مساله دوم، توجه به عوامل مختلف فرهنگي و تعيين   – 2
اصل  يك  عنوان  به  فرهنگي  حساس  و  جديد  روش هاي 
ضروري است كه بدون توجه به آن عوامل، فعاليت شركت 
مواجه  با شكست  قطعا  مناطق  اين  در  روابط عمومي  هاي 

مي شود.
3 – مساله سوم، توجه ويژه به فرهنگ محلي – ملي است. 
هستند  مستقل  مناطق  و  ها  فرهنگ  داراي  كشورها  برخي 
پيشرفت  سطح  اقتصادي،  خصوصيت  داراي  يك  هر  كه 
ما  به  تئوري  اين  هستند.  خود  به  مخصوص  فرهنگ  و 
يك  عنوان  به  را  «ايران»  مثال،  عنوان  به  نبايد  گويد  مي 
و  تنظيم  دليل،  همين  به   . گرفت  نظر  در  واحد  بازار 
هر  مذكور  خصوصيات  بر  باتاكيد  بايد  ها  برنامه  طراحي 
نتيجه دلخواه و مطلوب  تا به  منطقه و استان صورت گيرد 

دست يابد.
روابط  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به  ساندرز  فان  ترنس 
عمومي موثر در آسيا همانند جاهاي ديگر به معناي ارتباطات 
كليشه اي و يا تجارت ارتباطات نيست. اين به معناي خلق 
البته  است.  وفرد  سازمان  ميان  ارتباطات  كردن  رهبري  و 
ارتباطات چه كالمي و چه غير كالمي داراي اهميت حياتي 
است و صد البته راهكارهاي روابط عمومي است كه  نقش 
روحيه همكاري را مشخص مي كند كه اين خود به معناي 
دو  عنوان  به  گروهي  و  شخصي  فعاليت هاي  كردن  آشكار 
ركن اصلي در ايجاد روابط مي باشد. همچنين ارتباطات نياز 
مذهبي،  فرهنگي،  شرايط  از  شده  ايجاد  چارچوب  يك  به 
اجتماعي و عرفي دارد چون مستقيما به جامعه مورد بحث 
جامعه  يك  در  تبليغاتي  پيام  يك  اينكه  مي باشد.  مربوط 
آسيايي عملكرد مطلوبي داشته به آن معنا نيست كه مي تواند 
در يك جامعه آسيايي ديگر هم موفقيت كسب كند. (ترنس 

فان ساندرز، ابعاد بين المللي روابط عمومي در آسيا).
شركت هاي  مشكالت  از  يكي  مي دارد:  اظهار  ساندرز 
بين المللي روابط عمومي اين است كه آن ها بيشتر چندمكانه 
ظرفيت هاي  آنها  ديگر،  عبارت  به  مليتي.  چند  تا  هستند 
سياستي جداگانه  مي بايستي  بازار  هر  در  ولي  دارند  زيادي 
رابه  فرهنگي  هاي  تفاوت  مي بايستي  شركتها  باشند.  داشته 
مي بايستي  تقاضا  راهكار،  يك  عنوان  كنند.به  درك  خوبي 
بر طبق معيارهاي منطقه اي برآورد شود.وقتي كه سياست ها 

ترجمه  يك  از  بيشتر  «منطقه اي»كردن  شوند،  «منطقه اي» 
جا  خوب  آسيا  در  عمومي»  «روابط  واقع  در  بود.  نخواهد 
به  شركتي  از  تغييرند.  حال  در  كيفيت ها  ولي  است  افتاده 
اين است  .ايده آل  به يك كشور ديگر  شركتي واز كشوري 
هم  رابا  محلي  تجربيات  و  بين الملي  استانداردهاي  كه 
درآميزيم. (ترنس فان ساندرز، ابعاد بين المللي روابط عمومي 

در آسيا).
مطالعات  انجام  با  همكارانش  و  گرونيگ  جيمز  پروفسور 
وبررسي شواهد مختلف به منظور گسترش اصول ممتاز به 
يك مبناي جهاني تالش هايي انجام داده اند:«ماتئوري اصول 
پرستانه  قوم  تئوري  يك  بين  كه  كاربرد هاي خاص  و  كلي 
(اينكه روابط عمومي همه جا يكسان است) و تئوري چند 
محوري (كه روابط عمومي درهر مكان متفاوت است) قرار 
دريك  كه  مي دارد  بيان  تئوري  اين  داديم.  ارايه  را  مي گيرد 
روش وسيع و انتزاعي، اصول ممتاز مي توانند درفرهنگ هاي 
سياسي،  سيستم هاي  اقتصادي،  سيستم هاي  مختلف، 
سيستم هاي رسانه اي، سطوح ايجاد و درجات فعاليت فعاالنه 

به كار برده شوند.»
همزمان، شواهدي وجود دارند كه حمايت از فايده تئوري 
اصول كلي و كاربردهاي خاص راافزايش مي دهند. عالوه بر 
تحقيقات انجام شده  در آثارى كه جيمز و الريسا گرونيك، 
و دوزير (2002) و ري (2002) تاييداتي را براي مديريت 
استراتژيك و اصول متقارن در كار نمونه اي كارگزاران كره اي 
كشف كرده اند، هونگ (2002) و چن (2005)، شواهدي را 
براي تعدادي از اين اصول در فعاليت شركت هاي چند مليتي 
ناتو  در چين شناسايي كردند.واندايك (2005) دريافت كه 
ماموريتش  واجتماعي  سياسي  رويدادهاي  در  را  اصول  اين 
به   (2005) يون  آخر،  در  است.  گرفته  كار  به  بوسني  در 
اصول مشابهي در ادبيات ديپلماسى عمومي رسيد و فاكتور 
ممتاز يكساني از تحقيقات خوددرباره تالش هاي ديپلماسي 
عمومي 113تا از 169 سفارتخانه مستقر در واشنگتن  دي. 
سي برگزيده است كه در مطالعات ممتاز و تحقيقات اسلوني 

برگزيده شده بود.» (جيمز گرونيگ، 2006)
پروفسور جيمز گرونيگ ادامه مي دهد: تحقيقات ما هم اكنون 
ني  رود.  مي  ممتاز  تئوري  كلي  اصول  كاربرد  ازتاييد  فراتر 
در  عمومي  روابط  ساز  رابطه  نقش  مطالعه  به   (Ni)2005
استراتژي هاي جهاني شركت هاي چند مليتي اشاره مي كند. 
پرداخت  جهاني  استراتژي  مديريتي  ادبيات  مطالعه  به  او 
تادرك ما را از نقش استراتژيك روابط عمومي از سطح ملي 
به سطح جهاني ارتقا دهد. تحقيقات او به خصوص ما را در 
يادگيري اين كه چگونه استراتژي هاي جهاني متفاوت نيازمند 
روابط متفاوت با كاركنان محلي هستند، كمك مي كند.(جيمز 
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گرونيگ، 2006)
از جمله شركت هاي چيني  دنيا  بزرگ  رقابت شركت هاي 
و  ارتباطات»  طريق  از  «زندگي  شعار  با  «هوادي»  مانند 
«ZTE» با شعار«موفقيت جهاني از طريق خردمحلي»، نگاه ها 
را به خود معطوف كرده و حاال كامال واضح است كه هدف 

خروج از دايره آسياست.
كه  درحالي  و  نشسته اند  آرام  هم  ژاپني ها  گيرودار  دراين 
انديشه  در  اروپا  واتحاديه  دوخته  بازارها  به  چشم  امريكا 
شبكه  «جامعه  شعار  با  ژاپن  كشوهاست،  تمايز  و  تنوع 
ارتباطي  و  اطالعاتي  نوين  جامعه  به  حاضر»  جا  همه  اي 

مي انديشد. (كارگزار روابط عمومي، ص 26)
اما،  هستند.»  محلي  عمومي  ارتباطات  «همه  كه  اين  نتيجه 
دركشورهاي  كه  دارند  وجود  نيز  يكساني  هاي  تاكتيك 
مختلف به جهت گرفتن اطالعات، دادن هشدار، عملكردها و 
مشاركت ها يكسان هستند. اين اصول در كشورهاي مختلف 
جنگ  لينينگ،  (ريچارد  مي ماند.  باقي  يكسان  همچنان  نيز 

عليه فساد).

پيشينه روابط عمومي درايران
ايران در سال 1333 تجربه  نسخه مدرن روابط عمومي در 
ايران  عمومي  روابط  پدر  امروز  كه  نطقي  حميد  دكتر  شد، 
لقب گرفته، روابط عمومي را ا تاسيس و آن را در شركت 

ملي نفت به ايران معرفي كرد.
هر چند فعاليت هاي روابط عمومي ابتدا به حوزه نشر وانتشار 
آگهي هاي خبري و تشريفاتي محدود بود ولي امروز گستره 
فعاليت هاي آن سازمان ها وشركت هاي دولتي و خصوصي 
را در نور ديده، به طوري كه امروزه سازمان هاي دولتي و 
خود  اعتبار  ارتقاي  جهت  در  عمومي  روابط  از  خصوصي 

استفاده مي كنند.
همانند بسياري از جاهاي ديگر در مورد منشا و هدف تاسيس 
روابط عمومي در ايران، داليل ونظرات مختلفي مطرح شده 
است. بر اساس مطالعات دكتر محمد جواد ناطق پور استاديار 
با  ايران  در  عمومي  روابط  تهران،  دانشگاه  شناسي  جامعه 
جايگزيني واژه مردم به جاي رعيت توسط ميرزاحسين خان 
ناصرالدين  خواه  ترقي  و  روشنفكر  و صدراعظم  سپهساالر 
و  اجتماعي  موقعيت  مبين  اين خود  و  زاده شد  قاجار  شاه 
اجتماعي موقعيت اجتماعي موقعيت اجتماعي  حتي سياسي روابط عمومي در ايران است.
از آن جهت كه استفاده از مردم به جاي رعيت يعني پذيرفتن 
حقوق اجتماعي آنان در جامعه، به ويژه با توجه به امنيت و 
رفاه اجتماعي كه هدف هاي اصلي سپهساالر بود و فلسفه و 
هدف نهايي تمدن غرب نيز از اين جهت كه ديگرعصر همه 
درخدمت قبله عالم بودن، پايان يافته و دوران خدمتگزاري 
پايان  تر،  ساده  عبارت  به  بود.  رسيده  فرا  مردم  به  پادشاه 
عصر استبداد ناصري و آغاز  فصل جديدي درروابط مردم 

وحكومت. (ناطق پور، 1384، ص 109).
روابط عمومي  نظريه  عنون  به  زيادي  تا حد  كه  نظريه  اين 
و  ديدگاه  طرح  كه  مي دارد  بيان  شود،  مي  شاخته  سياسي 
بين مردم و  رابط  بتواند  استقرار ساختار روابط عمومي كه 
تغيير  فن  هم  و  است  كافي  نيازمنددانش  هم  باشد،  دولت 
شناخته  نوكر  واژه  با  كه  شناخته تياني  نوكر  واژه  با  كه  شناخته تياني  نوكر  واژه  با  كه  اني  دول ويژه  (به  گفتار  و  دولتيرفتار  ويژه  (به  گفتار  و  تيرفتار 
مي شوند و جز نوكري شاه نمي دانستند و نمي خواستند) و 
به  رعيت  از  هر چند  (كه  مردم  با  ارتباط  برقراري  هنر  هم 
نه  و  داشتند  باور  نه خود  اما  بودند،  يافته  واژه  تغيير  مردم 
حكومت يعني شاه و نوكران آن را پذيرفته بودند). در اين 
ايام بود كه روابط عمومي در عدليه ميرزا حسين خان كه ابتدا 
مطرح  وزير بود وكمي بعد به صدراعظمي برگزيده شد – 
خان  ميرزا حسين  طرح  اين  چند  هر  شد.  گرفته  كار  به  و 
باد  پامال  سرعت  به  او  مترقيانه  هاي  برنامه  ساير  همچون 
با  را درخطر مي ديدند  منافع خود  خزان شد و صنوفي كه 
توجيهات و بهانه هاي مختلف از استقرار جدي و رشد آن 
جلوگيري كردند، در عين حال آغاز راهي شد كه بعدها به 
تاكيد  و  موردتوجه  نو  دولت  و  جديد  جامعه  اركان  عنوان 

بسياري قرار گرفت.
بنابراين، اگر روابط عمومي در غرب با ظهور جامعه جديد 
سرمايه داري  رشد  و  تحول  ضرورت  و  نياز  عنوان  به  و 
ايران  در  هنر  و  فن  دانش،  اين  گرفت،  قرار  استفاده  مورد 
با ظهوردولتمردان ترقيخواه و به عنوان ابزار تحول دولت و 
ساختار آن در جامعه ايراني مطرح و مورد استفاده اوليه قرار 
ابتدا، روابط عمومي نه به  گرفت. به عبارت ديگر،از همان 
بيان امروزي و در قالبي كه امروزه مي شناسيم اما در وجهي 

ساده با انديشه توسعه، تحول و ترقي همراه شد.
با عزل سپهساالر از مديريت دولت و سپس مرگ مشكوك 
بوته  به  سرعت  به  ايران،  در  نو  دولت  برنامه هاي  وي، 
نتوانست  نيز  مشروطه  جنبش  حتي  شد.  سپرده  فراموشي 
آن  و  آورده  وجود  به  دولت  ساختار  در  چنداني  تغييرات 
را به مردم نزديك كند. دوران حكومت رضا خان در ايران 
هر چند تحوالتي در عرصه صنعت و نيز بروكراسي دولتي 
از  بي نياز  پديد آورد، در عين حال، دولت خود را كماكان 
وجود روابط عمومي مي ديد. در اين شرايط روابط عمومي 
در سطح كالن دولت درحوزه تشريفات و دربار خالصه مي 
شد. فقدان سازمان منظم و برنامه هاي قابل اتكا در توليد و 
بازرگاني نيز دولت را عمال بي نياز از روابط عمومي كرده 
در  ويژه  به  دولت  ترقيخواهانه  رويكرد  سو،  ديگر  بود.از 
حوزه رابطه دولت و ملت، عمال مفهوم روابط عمومي را در 

ايران بي معنا مي كرد.
سلطنت  دوم  نيمه  اواسط  در  ايران  در  بازرگاني  تحوالت 
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روابط  كارآيي  و  پيدايي  براي  را  زمينه  پهلوي،  محمدرضا 
فروش  ويژه  به  درتجارت،  رقابت  كرد.  فراهم  عمومي، 
كاالهاي خريداري شده از توليد كننده هاي غربي، پذيرش 
نمايندگي براي فروش مصنوعات غرب و نيزتحول دربدنه 
استقرار  هاي  زمينه  ايران،  در  بروكراسي  گسترش  و  دولت 
تبيين  كرد.  فراهم  را  فناورانه اي  و  انديشيده  عمومي  روابط 
خارجي  بازرگانان  سودجويانه  رقابت  دولت،  عملكردهاي 
ظاهرا  رقابت  عرصه  گسترش  و  آنان  داخلي  نمايندگان  و 
آزاد اقتصادي، خالء روابط عمومي را در سازمان هاي دولتي، 
روابط  آشكارساخت.  پيش  از  بيش  خصوصي  و  اقتصادي 
هاي  بنگاه  و  دولت  گوياي  زبان  به  ايام  اين  در  عمومي 
سازمان ها  اين  عملكرد  تبيين  وظيفه  كه  شد  بدل  اقتصادي 
دليل،  همين  به  داشت.  عهده  بر  را  آنها  نمايي  درشت  و 
روابط عمومي به سرعت به سازمان تبليغاتي براي دولت و 
سازمان هاي خصوصي بدل شد.گسترش حوزه خدمات در 
رابراي  راه  دربرابر حوزه كشاورزي وصنعت، عمال  كشور، 
روابط عمومي خدماتي باز كرد، تا آن جا كه حوزه صنعت 
واقناع  مردم  به  توليدات  معرفي  براي  را  نيز روابط عمومي 
(ناطق  ياري طلبيد.  به  از آن ها  برداري  بهره  آنان در جهت 

پور،1384، ص 110)
دكترمهدي محسنيان راد مولف كتاب «ايران در چهار كهكشان 
ارتباطي» معتقد است روابط عمومي در ايران در سال 1951 
هاروارد  دانشگاه  در  پارسونز  نظريه  كه  سالي  شد،  تاسيس 
مطرح شد. او مي گويد: شكل گيري روابط عمومي در ايران 
يك تالش بيهوده در ايجاد يك پديده نيازمند سيستم باز در 
يك سيستم بسته بود. برخي از گفتارهاي روابط عمومي ها در 
ايران ميراث غلطي است كه به شما رسيد و در طول سال ها 

شكل گرفت، حتي گام هاي خود اين روابط عمومي به نحوي 
شكل گرفت، حتي گام هاي خود اين روابط عمومي به نحوي 

بود كه به يك سيستم بسته تبديل شد.

يكي ازمحققان درباره شركت نفت ايران و انگليس مي گويد: 

شركت نفت ايران و انگليس نياز به كار ارزان داشت . اين 

به  را  احتياج هاي خود  مال همان موقع است كه همه  سند 

جز كارگر ساده از خارج، به ويژه از هندوستان وارد مي كرد، 

حتى آجرش را از عراق وارد مي كرد. ساده ترين امور شركت 

از نظر مردم پوشيده بود وهمه از كارمندو  غير كارمند و نه 

به سر مي بردند. حتي  بلكه در جاهليت  بي خبري  در  تنها 

نماينده سهامدار ايراني براي رسيدگي به حساب ها به جاي 

يعنى  بود.  خارجي  فرد  يك  باشد،  ايراني  فرد  يك  كه  اين 

حتي حافظ منافع ايران دراين شركت هم يك خارجي بود. 

و  چسبان  پوستر  يك  به  عمومي  روابط  اداره اي  چنين  در 

تبليغات چي تبديل مي شود . هدف روابط عمومي در يك 

در  هم  و  سازمان  وبيرون  درون  در  هم  ايجادرضايت  كالم 

كردن  آگاه  عمومي  روابط  وظيفه  هيچ وجه  به  است.  مردم 

روابط  نيست.  كردن  تربيت  و  كردن  آگاه  هدف  نيست. 

ايجاد رضايت هم خيلي  بكند.  ايجاد  بايد رضايت  عمومي 

نمي توانيد  باشيد،  بسته  سيستم  داراي  شما  وقتي  دارد.  كار 

نارضايتي را بفهميد. روابط عمومي هنگامي سالم است كه 

سازماني و ملي – سازماني و ملي – سازماني و ملي – در يك فضاي باز باشد.  فضاي فعاليتش 

(فصلنامه  باشد.  باز  زير مجموعه  كه خودش يك  اين  دوم 

كارگزار روابط عمومي، 1384، ص 53)

عالمه  دانشگاه  علمي  هيات  عضو  افخمي  حسينعلي  دكتر 

طباطبايي كه در زمينه آموزش روابط عمومي در ايران مطالعه 

كرده، تاسيس اولين دفتر روابط عمومي در شركت ملي نفت 

ايران در سال 1334 را مبناي فعاليت اين رشته مي داند. او 
ايران در سال 1334 را مبناي فعاليت اين رشته مي داند. او 
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مي گويد با توجه به تاسيس اولين واحد روابط عمومي در 
شركت ملي نفت ايران، مي توان اولين دوره آموزشي راهم 
به نام اين شركت ثبت كرد كه به صورت سميناري آموزشي 
در سال 1343 ابتدا در آبادان و سپس در كرمانشاه با تاسيس 
«موسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي» (نام اوليه دانشكده 
علوم ارتباطات اجتماعي سابق) درسال 1346 در تهران آغاز 
شدكه از پشتيباني علمي و مديريتي موسسه مطبوعاتي كيهان 

و حمايت مالي شركت ملي نفت ايران برخوردار بود.
با تعطيلي دانشگاه ها در سال 1359 (1980) دوره كارشناسي 
تعداد  باتربيت  سال   13 از  پس  ايران  در  عمومي  روابط 
گرايش   1364 درسال  يافت.  خاتمه  التحصيل  فارغ   1117
روابط  اصول  واحددرس  سه  فقط  كه  اجتماعي،  ارتباطات 
و  ارتباطات  مشترك  درس هاي  35واحد  همراه  به  عمومي 
روزنامه نگاري داشت، بازگشايي شد. مجددا در سال 1368 
گرايش  شد،  تاسيس  اجتماعي  ارتباط  رشته  كه  آن  از  پس 
تعداد 20 واحد تخصصي روابط عمومي  با  روابط عمومي 
و 40 واحد مشترك به عنوان يك گرايش از اين رشته در 
كنار گرايش روزنامه نگاري مجددا به حوزه علوم ارتباطات 

بازگشت. چنين وضعي تا پايان سال 1383 ادامه داشت.
آموزش رسمي روابط عمومي در سطح كارشناسي از سال 
1368 به بعد عالوه بر دانشگاه عالمه طباطبايي در دانشگاه 
آزاد اسالمي تهران و سپس چهار مركز شهرستان آغاز شد. 
همچنين دانشگاه جامع علمي كاربردي در تهران و 9 شهر 
دوره هاي  اندازي  راه  به  اقدام  اخير  سال هاي  طي  ديگر 
سه  اين  است.  كرده  ناپيوسته  كارشناسي  بعضا  و  كارداني 
به  زمينه  در  يكسان  آموزشي  برنامه  از  پيروي  ضمن  مركز 
كارگيري كادر هيات علمي، منابع درسي وارتباط با صنعت 
تحوالت  جمله  از  دارند.  اندكي  تفاوت هاي  يكديگر  با 
ارتباطات  هاي  رشته  راه اندازي  اخير  سال هاي  طي  ديگر 
در ساير دانشگاه ها مي توان نام برد: از جمله رشته فرهنگ در ساير دانشگاه ها مي توان نام برد: از جمله رشته فرهنگ 
وارتباطات در دانشگاه امام صادق (ع)، ارتباطات با گرايش 
دانشكده  در  خبرنگاري  تهران،  دانشگاه  در  روزنامه نگاري 
كارشناسي  اسالمي،  جمهوري  خبرگزاري  به  وابسته  خبر 
ارشد علوم ارتباطات در دانشگاه هاي عالمه طباطبايي، تهران، 
آزاد و دانشكده صداو سيما كه موجب تقويت بدنه علمي و 
پژوهشي اين رشته شده است. عالوه بر مراكز ياد شده، بايد 
از دوره هاي آموزشي يك ساله مركز مطالعات و تحقيقات 
واحدهاي  در  شاغالن  و  نگاران  روزنامه  براي  رسانه هاكه 

روابط عمومي طراحي شده است و بالغ بر ده سال از فعاليت 
آن مي گذرد، نام برد. همچنين مي توان به دوره هاي كوتاه 
مدت آموزش روابط عمومي كه از سوي اداره كل تبليغات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز مديريت دولتي، جهاد 
دانشگاهي دانشگاه تهران، يا راسا توسط سازمان هاي دولتي 
متوسط  طور  به  داشت.  اشاره  مي شود  برگزار  و خصوصي 
و  كارشناسي  دوره هاي  براي  دانشجو   400 تعداد  ساالنه 
نزديك به 1000 نفر در دوره هاي كارداني و پودماني در 15 

دانشگاه و مركز آموزش عالي ايران دررشته روابط عمومي 
پذيرش مي شوند. تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل دراين 

سهم  كه  مي رسد  نفر   5000 مرز  به  دوره ها  دركليه  مركز 
قديمي ترين دانشگاه (عالمه طباطبايي) فقط 2000 دانشجو 

مي باشد. (افخمي، 1384، صص 138 – 137)
در  عمومي  روابط  تاسيس  هدف  و  منشا  اينكه  از  صرفنظر 
ايران چه بوده متاسفانه هنوز كه بيش از 55 سال از عمر آن 

در ايران مي گذرد در ساختارهاي دولتي واداري در جايگاه 
مسووالن  و  مديران  از  بسياري  و  نداشته  قرار  خود  اصلي 

وقتي ازروابط عمومي صحبت مي كنند معناي صريح و تحت 
اللفظي آن مد نظر است و در واقع روابط عمومي تا زماني 

واال  حضرت  فرامين  از  كه  مي شود  قلمداد  عمومي  روابط 
عمومي  افكار  وفريب  حقايق  تحريف  به  و  نموده  اطاعت 

عمومي،  روابط  به  نسبت  جديد  نسل  نگرش  اما  بپردازد. 

با مردم  ارتباط  نگرشي تازه و نو است؛ يعني هنر برقراري 

باهدف جب رضايت آنها و در نهايت دفاع از مقدار عدالت 

و  انساني  زندگي  حق  همنوعان  ديگر  براي  كه  مانده  باقي 
شرافتمندانه و ساير حقوق شهروندي را اعطا مي نمايد.

ويژه  به  اطالعات  فناوري  ديگر، ظهور وگسترش  از طرف 

عمومي  روابط  كارگزاران  گسترده  استقبال  مورد  اينترنت، 

وبالگ هاي  راه اندازي  به  توان  مي  بين  دراين  گرفت.  قرار 
تخصصي (بيش از 20 مورد)، وب سايت سازماني (بيش از تخصصي (بيش از 20 مورد)، وب سايت سازماني (بيش از 

1500 وب سايت)ووجود 11 ميليون كاربر اشاره داشت.
اطالعات،  در عصر  دارند  اعتقاد  روابط عمومي  كارشناسان 
روابط عمومي بايد اولين واحد در دسترسي به شبكه هاي 
ارتباطي محلي، ملي و جهاني باشد: «دربستر توسعه فناوري 

اطالعات وارتباطات دركل و دولت الكترونيكي به صورت 

اي  ويژه  صورت  به  عمومي ها  روابط  جايگاه  بايد  خاص، 
نقاط  تهديدات،  فرصت ها،  بايد  عرصه  اين  در  شود.  ديده 
از  وارتباطات  اطالعات  فناوري  كاربردهاي  ضعف  وقوت 
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باعث  شناخت  اين  شود.  شناخته  عمومي ها  روابط  ديدگاه 
باعث  شناخت  اين  شود.  شناخته  عمومي ها  روابط  ديدگاه 

خواهد شد تا روابط عمومي ها بتوانند از فناوري اطالعات 
خواهد شد تا روابط عمومي ها بتوانند از فناوري اطالعات 

كنند  استفاده  ابزاري  نظر  از  هم  و  نظرتوانمندسازي  از  هم 
كنند  استفاده  ابزاري  نظر  از  هم  و  نظرتوانمندسازي  از  هم 

در  انساني  نيروي  و  مهندسي  و  فني  نظر  رااز  بستر الزم  و 

(علي  نمايند».  ايجاد  خود  هاي  سازمان  چشم انداز  راستاي 
اكبر جاللي،1383، ص 94)

دكتر كاظم معتمدنژاد پدر ارتباطات نوين ايراني نظر متفاوتي 

دارد. معتمدنژاد اظهار مي دارد كه با گسترش جوامع اطالعات 

عمومي ها  روابط  مسووليت  اطالعات،  آزادي  قوانين  و 

سنگين تر مي شود. وي معتقد است اكنون اطالعات به سمت 

مردم مي رود و حق دسترسي به اطالعات دراكثر كشورها به 

تصويب رسيده است. در ايران نيز حدود سه سال است كه 

پيش نويس اين طرح تهيه شده تا با تصويب اين قانون براي 

آمادگي  در سطح جهان  اجتماعي جديدشان  انجام وظايف 

داشته باشند.(معتمد نژاد، 1383، صص 84 – 83)

را اينترنت  مزاياي  از  زيادي  تعداد  مي توان  چه  اگر 

 برشمرد ،ولي همچنين مي بايست معايب آن را نيز متذكر 

المللي  بين  انجمن  مديره  هيات  عضو  لنينگ  ريچارد  شد. 

عمومي  روابط  كنفدراسيون  اسبق  رييس  و  عمومي  روابط 

كننده»  گمراه  اطالعات  «شاهراه  نام  به  مقاله خود  در  اروپا 

چندي از اين معايب را متذكر شده است. نكته اصلي كه وي 

بر آن تاكيد دارد اين است كه هر شخص مي تواند اطالعات 

اشتباه را به دلخواه وارد شبكه كند. او معتقد است كه دنياي 

اطالعات  كه  باشد  اين مساله واقف  بر  بايد  روابط عمومي 

اشتباه به چه سادگي مي توانند وارد اينترنت شوند.

به  نياز  كه روابط عمومي  زماني  از  توضيح مي دهد  ليننگ 

شفافيت، در نظر گرفتن مطالبات مردم و گفتگو دارد، دست 

اندركاران بايستي نقش به سزايي در جلوگيري از رشد اين 

ادامه  در  باشند.وي  داشته  كننده  گمراه  اطالعات  شاهراه 

اينترنتي به  ارتباطات  يادآوي مي كند كه خطرات در زمينه 
دونقطه اصلي بر مي گردند:

1 – اعتبارو صحت اطالعات

2 – دادن اعتماد به كاربر ناشناس كه منابع ثانويه براي همان 
اطالعات موجوداست.

ليننگ در ادامه ذكر مي كند كه روابط عمومي ها مي بايستي 

بانوعي رقابت، باعث ارتقاي نقش خود در اينترنت شوند تا 

بتوانند براي هميشه  از مطالبات مردم محافظت كنند.

اينترنت باعث شده تاروابط عمومي از قالب خود در نقش اينترنت باعث شده تاروابط عمومي از قالب خود در نقش 
«يك زيرسازي براي دنياي اطالعات» خارج شده و به يك 

ابزارمفيدتر تبديل شود.
باازدحام وازدياد بيش از اندازه اطالعات اشتباه در اينترنت، 
اين رسانه همانند يك سكوي پرتاب روابط عمومي به يك 
افراد  به نظر مي آيد كه  نقطه مطلوب و عالي عمل مي كند. 
در حال شناختن روابط عمومي به عنوان يك مهر تاييد بر 
اطالعات اينترنتي هستند. (ريچارد ليننگ، شاهراه اطالعات 

گمراه كننده)
همچنين دستاوردهاي پياده سازي برنامه پنج ساله ايران بر 
تحقق ضريب 50 درصد درتلفن ثابت، 35 درصد درهمراه 
و 30درصد اينترنت متمركز است. (كارگزار روابط عمومي، 

ص 24)
و  فراز  با  گذشته  دهه  در  ايران  عمومي  روابط  حال،  بااين 
جديد  نسل  و  بوده  مواجه  زيادي  چالش هاي  و  نشيب ها 
و  وتحول  تغيير  داران  طاليه  عنوان  به  عمومي  روابط 
براي  مناسبي  بسيار  اقدامات  فعاليت ها و  ارتقاي حرفه اي، 
توسعه روابط عمومي انجام داده اند. برگزاري كنفرانس هاي 
اندازي  راه  بين المللي،  ارتباطات  ايجاد  بين المللي،  متعدد 
نشريه  پنج  انتشار  خصوصي،  شركت هاي  و  موسسات 
رشته  تاسيس  آموزشي،  كارگاه هاي  برگزاري  تخصصي، 
انجمن  اندازي  راه  كارشناسي،  مقطع  در  عمومي  روابط 
بين المللي روابط عمومي سايبرو حضور فعال و گسترده در 
عمومي  روابط  كه  دهد  مي  نشان  اقدامات  وساير  اينترنت 
ايران در حال پيشرفت است و البته براي دستيابي به جايگاه 
حرفه اي خود؛ بايد درعرصه هاي ديگر نيز مبارزه گسترش 
داده شود. به ويژه در عرصه روابط عمومي دولتي كه اصال 
اي  حرفه  استاندارد  اساس  بر  ندارد.اقدام  مناسبي  جايگاه 
واخالقي و شغلي و منشورهاي بين المللي ودفاع از فلسفه 
مداري  مشتري  و  مردمداري  يعني  عمومي  روابط  وجودي 
ودفاع از حقوق شهروندان و حضور فعال در عرصه هاي بين 
المللي براي گسترش ايده زندگي مسالمت جويانه با هرعقيده 
و فكر و نژاد ازجمله وظايفي است كه بايد به  طور جدى 
روابط  فعاليت هاي  عرصه  در  دليل  همين  به  شود.  پيگيري 
وجود  طلبان  فرصت  و  طلبان  عافيت  براي  جايي  وجود عمومي،  طلبان  فرصت  و  طلبان  عافيت  براي  جايي  عمومي، 
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ندارد و مبارزه با اين افراد نيز نبايد فراموش شود.

سرمايه گذاري درروابط عمومي

اعالم  خود  ساالنه  درگزارش  پول  المللي  بين  صندوق 

(بين  ايران  ساله  پنج  برنامه  سومين  طي  در  كه  كرد 

سال هاي 2000 تا 2005) رشد واقعي توليد ناخالص داخلي 

ايران به طورمتوسط به 5/5 درصد درهر سال رسيده، نرخ 

در  اقتصادي  كالن  شاخص هاي  و  يافت  كاهش  بيكاري 

سايه درآمدهاي باالي نفتي ايران قوت بهبود يافتند. افزايش 

آزادي اقتصادي و رفع موانع عمده تجارت و سرمايه گذاري 

دركنار اصالحات اقتصادي سال هاي 2000 تا 2003، ازديگر 

عوامل موثر در عملكرد اقتصادي مناسب ايران طي سال هاي 
اخيربوده اند.

قرار  بااليي  سطح  در  ايران  اقتصادي  رشد   1384 سال  در 

شرايط  اقتصادي،  اصالحات  مثبت  پيامدهاي  كه  گرفت 

مالي  و  پولي  هاي  سياست  و  نفت،  بازار  پرسود  و  مساعد 

انبساطي دولت عوامل اصلي اين رشدباالي اقتصادي بودند.

خصوصي  بخش  كه  مي كند  اضافه  گزارش  اين  همچنين 

اهميت فراواني در رشد باالي اقتصادي و موفقيت اشتغالزايي 

دارد، بدين منظور كاهش موانع كنترلي و قانوني موجود بر سر 

راه فعاليت هاي بخش خصوصي در ايران ازاهميت فوق العاده 

برخوردار است. رفع موانع رقابتي، تسهيل قوانين بازار كار، 

رفع عوامل كاهنده بازدهي و بهره وري و تسهيل و تسريع 

بين المللي  صندوق  توصيه هاي  از  سازي  خصوصي  برنامه 
پول به اقتصاد ايران در سال 1385 است.

ارزي در پرداخت ها و  همچنين رفع سريع محدوديت هاي 

تراكنش هاي مالي از ديگر نيازهاي اقتصادي ايران محسوب 

مي شود كه صندوق بين المللي پول تعهد مسووالن اقتصادي  
ايران به اين امر را تحسين نموده است.

در  مالحظه اي  قابل  پيشرفت   1384 سال  در  ايران  اقتصاد 

افزايش كيفيت و شفافيت اطالعات اقتصادي و مالي داشت 

كه شناسايي يارانه ها در بودجه دولت از جمله اين شفافيت 

سازي ها محسوب مي گردد. با وجود اين  نظارت كافي و به 

مورد  بيشتري  اقدامات  دولتي،  بخش  فعاليت هاي  بر  موقع 

منسجم  ترازنامه  يك  توسعه  اساس،  همين  بر  است  نياز 

ويكپارچه براي بخش دولتي با كمك بانك جهاني و صندوق 

ايران محسوب  فعلي  اقتصاد  از ضروريات  پول  المللي  بين 

مي شود. (صندوق بين المللي پول در گزارش ساالنه خود از 
اقتصاد ايران، 1384)

 11 اعالم  با  گزارشي  در  ساچ»  «گلدمن  اقتصادي  موسسه 

11كشور  اين  جزو  را  ايران  آينده،  جهان  اقتصادي  قدرت 
قرار داد.

بر اساس اين گزارش، ايران جزو 11 قدرت نوظهور اقتصادي 
جهان است كه قابليت تبديل شدن به يكي از ابرقدرت هاي 
اقتصادي را دار است ودر دهه هاي آينده به رقيبان سرسخت 

هفت كشور صنعتي تبديل خواهد شد.
كره  اندونزي،  بنگالدش،  مصر،  كشورهاي  ايران  بر  عالوه 
جنوبي، مكزيك، نيجريه، پاكستان، فيليپين، تركيه و ويتنام نيز 

عضو ابرقدرت هاي اقتصادي جهان آينده خواهند بود.
اقتصادي  قدرت   12 اين  مقايسه  در  ساچ  گلدمن  موسسه 
برزيل،  كشورهاي  همچنين  و  صنعتي  كشور  هفت  دركنار 
قدرت   22 اين  كه  كرد  اعالم  چين  و  هندوستان  روسيه، 
اختيارگرفتن  براي در  آينده رقابت سنگيني را  اقتصادي در 

بازارهاي جهان خواهد داشت.
مهم  ازمقوله هاي  يكي  سازي  خصوصي  اين،  بر  عالوه 
درايران است. خصوصي سازي اهدافي چون كاهش بار مالي 
بازدهي  افزايش  اقتصادي،  كارايي  و  رقابت  دولت،افزايش 
را  وغيره  كشور  امكانات  از  بهينه  استفاده  سرمايه گذاري ها، 
خصوصي  بخش  و  ازدولت  تركيبي  بنابراين  مي كند.  دنبال 
سوي  به  ايران  اندازه  هر  و  است  ضروري  اقتصاد  هر  در 
توسعه اقتصادي گام بردارد، از نقش دولت كاسته و به بخش 

خصوصي افزوده مي شود. (مرادي، 1363)
همچنين جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع 
حركت ايران به سوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند 
به عنوان اهرمي براي توسعه و رشد اقتصادي  به كار گرفته 
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اصالح  به  خارجي  گذاري  سرمايه  اين،  بر  عالوه  شود. 
كارگيري  به  و  اقتصادي  تجربيات  تبادل  و  مديريتي  نظام 
فناوري هاي نوين منجر  مي شود. در ايران براي دستيابي به 
سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان، تاكنون 
تالش هاي بسياري انجام و موانع بسياري پشت سر گذاشته 
شده است، اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني 

اندك است. (عباسي ، 1383)
شدن،در  جهاني  و  اقتصادي  آزادسازي  در  ديگر،  طرف  از 
صورتي توسعه و رشد اقتصادي تداوم مي يابد كه كشورها 
را  باالترو جديدتر  افزوده  ارزش  داراي  فعاليت هاي  بتوانند 
گسترش دهند و كاالها و خدماتي توليدكنند كه جايگاه آنها 
را در بازارهاي رقابتي حفظ كند.دراين زمينه سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي به عنوان ابزاري موثر در توليد بين المللي 
ايفا كند.  بنگاه هاي ملي  به  مي تواند نقش مهمي در كمك 
همچنين درهم آميزي اقتصاد بين المللي فرصت هايي براي 
تخصصي شدن فعاليت هايي فراهم آورده كه سبب افزايش 
سرمايه  و  تجارت  گسترش  براي  جهاني  هاي  وابستگي 

گذاري مي شود. (وكيل الرعايا و دانايي، 1383) 
رهبر  سوي  از  اساسي   قانون    144 اصل  اجراي  بر  تاكيد 
معظم ايران، يك گام بلند به سوي  آزادي اقتصاد است. همه 
اين تحوالت به منظور تامين رفاه بيشتر شهروندان و رونق 

فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد.
مولفه ها  و  گزارش ها  به  ايران  اقتصادي  قدرت  پيرامون 
وعوامل مختلفي مي توان اشاره كرد.البته اشاره به نقاط قوت 
جغرافياي تجاري ايران به معناي ناديده گرفتن نقاط ضعف 
ارايه شده  اطالعات  به  باتوجه  و كاستي هاي موجودنيست. 

مي توان نتيجه گرفت كه:
ايران بابيش از 70 ميليون جمعيت و قدرت اقتصادي   – 1

فوق العاده، جاي بسيار مناسبي براي سرمايه گذاري است.
تا  آن  در  ايران و سرمايه گذاري  كه  اين  براي درك    –  2
چه اندازه مي تواند سودآور باشد، ضرورت دارد به بررسي 
نيز  آن  در  عمومي  روابط  حضور  آثار  كارشناسي  و  علمي 

بپردازيم.
براي  هزينه  صرف  اخير،  سال هاي  طي  مي دهد  نشان  آمار 
است.  يافته  افزايش  شدت  به  جهان  در  عمومي  روابط 
در  عمومي  روابط  روي  بر  گذاري  سرمايه  امريكا،  در 
براساس  است.  رسيده  دالر  ميليارد   3/7 به   2005 سال 
گذاري  سرمايه  بانك  وسيله  به  شده  انجام  بيني هاي  پيش 
مي شود  عمومي  روابط  صرف  كه  هزينه هايي  نيويورك، 

ساالنه حدود 9 درصد افزايش مي يابد.
مقاله «صنعت روابط عمومي» منتشر شده در 19 ژانويه 2006 
در اكونوميك،  سرعت افزايش هزينه هاي روابط عمومي را 
بيش از تبليغات و بازاريابي ارزيابي مي كند. هزينه هايي كه 

صرف تبليغات و بازاريابي مي شود (475 ميليارددالر درحال 
حاضر) ساالنه 6/7 درصد افزايش مي يابد.

تحقيقات  مركز  وسيله  به  كه  ازمطالعاتي  يكي  اساس  بر 

اقتصادي و شغلي در بريتانيا صورت گرفته، مشخص شده 

كه صنعت روابط عمومي در اين كشور، 48 هزار نفر را به 

كار گرفته است. بيش از 80 درصد اين افراد، براي شركت ها 

يا ساير سازمان ها به صورت «درون شركتي» كار مي كنند.

آن است  از  PRweek/Burson حاكي  تحقيقات موسسه 

كه اكثر مديران به نقش مهم و حياتي روابط عمومي معتقدند 

و اين آمار نسبت به سال هاي گذشته رشد چشمگيري داشته 
است.

براي نشان دادن ارزش روابط عمومي فقط كافي است اشاره 

كنم سه تشكيالت يا مجموعه بازرگاني كه مالكيت و كنترل 

اغلب شركت هاي بزرگ جهاني روابط عمومي دنيا را در اختيار 

دارند و پايگاه اصلي  آن ها درامريكا و بريتانيا مي باشد عبارتند 

از: 1- «اومني كام» با درآمد جهاني 9/75 ميليادر دالر در سال 

2004 ميالدي كه شامل شركت هاي روابط عمومي «فليشمن – 
2004 ميالدي كه شامل شركت هاي روابط عمومي «فليشمن – 
 –
هيالرد»، «كچوم»، «پورترنوولي» و «گاوين اندرسونو كمپاني» 

مي شود، 2- «دبليو پي پي» با درامد جهاني هشت ميليارد 

روابط  هاي  شركت  شامل  كه  ميالدي   2004 سال  در  دالر 

عمومي «بورسون مارستلر»، «هيال و نولتون»، «اوگيلوي ورلد 

وايد»، و «جي. سي. آي گروپ» مي باشد. 3- «انتر پابليك 

گروپ» كه بنگاه هاي روابط عمومي جهاني «وبرشندويك» و 

«گولين هريس» را با درآمد كل جهاني 4/92 ميليارد دالر در 

بر دارد. بنگاه هاي مستقل روابط عمومي «ادلمن ورلدوايد»، 

«رودر فين گروپ» و «وگزاد ستروم»همچنين از شركت هاي 

بزرگي هستند كه در سطح جهاني فعاليت دارند (منبع مجله 
پي. ار.ويك 2005).

امروز مشتريان بزرگ بنگاه هاي روابط عمومي را شركت هاي 

غول آساي جهاني تشكيل مي دهند و در بين آنها براي مثال 

مي توان از زيمنس، مايكروسافت، هيتاچي، اگزان – موبايل، 

فايزر، كرايسلر،  امريكن اكسپرس،  تايه نول،  جنرال موتور، 

فورد، تويوتا، ياهو، دوپان، ديسني، پتروچانيا، بوئينگ، گودير، 

سوني  مكدونالد،  كوال،  پپسي  كوكاكوال،  جگوار،  نوكيا، 

وسامسونگ نام برد». (پروفسور حميد موالنا - 2006)

درنشان  سعي  عمومي  روابط  حرفه  امروزه  اينكه  نتيجه 

عمومي  روابط  در  سرمايه گذاري  كه  دارد  مطب  اين  دادن 

تحقيقات  هاي  شركت  مثال،  براي  دارد.  مثبتي  بازده 

بازرگاني بسياري سعي دارند نشان دهند كه سرمايه گذاري 

درارتباطات، بازاريابي و فروش كاال را در پي دارد يا حداقل، 

كاالي  مي شود،  تبليغات  صرف  كه  باهزينه اي  مقايسه  در 

بيشتري را به فروش مي رساند. كارگزاران ديگر بر اين مساله 

تمركز دارند تا نشان دهند پيام هاي روابط عمومي بر مفاهيم تمركز دارند تا نشان دهند پيام هاي روابط عمومي بر مفاهيم 
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شناختي مانندشهرت، نام تجاري، تصوير يا ماهيت تاثير دارد شناختي مانندشهرت، نام تجاري، تصوير يا ماهيت تاثير دارد 
كه ارزش يك سازمان رافراتر از دارايي هاي مشهود مي برد. كه ارزش يك سازمان رافراتر از دارايي هاي مشهود مي برد. 

(جيمز گرونيگ، 2006)

اشكال كجاست؟
مساله، ارتباطات است

و  اموراجتماعي  اسبق  معاون  نيلسون،  بيل  كه  و همانطور  اموراجتماعي  اسبق  معاون  نيلسون،  بيل  كه  همانطور 
نوامبر  درشب  جانسون  اند  جانسون  كمپاني  نوامبر ارتباطات  درشب  جانسون  اند  جانسون  كمپاني  ارتباطات 
عنوان  خود  سخنراني  در  نيويورك  يال  باشگاه  در  عنوان 2005  خود  سخنراني  در  نيويورك  يال  باشگاه  در   2005
نسبت  پيشرفته  كشورهاي  از  بسياري  در  امروزه  مردم  نسبت كرد  پيشرفته  كشورهاي  از  بسياري  در  امروزه  مردم  كرد 
كامال  است،  برگرفته  رادر  آنها  كه  خارجي  دنياي  كامال به  است،  برگرفته  رادر  آنها  كه  خارجي  دنياي  به 

بي اطالع هستند.
مردم  اطالعي  بي  از  كه  جالبي  مطالب  هم  شما  مردم حتما  اطالعي  بي  از  كه  جالبي  مطالب  هم  شما  حتما 
گفته  ملل  سازمان   يا  پاپ  نقش  به  نسبت  كشورها  گفته اين  ملل  سازمان   يا  پاپ  نقش  به  نسبت  كشورها  اين 
عراق،  در  امروز  كه  مهمي  ومسايل  شنيده ايد  را  عراق، مي شود  در  امروز  كه  مهمي  ومسايل  شنيده ايد  را  مي شود 
نيست  چيزي  وجوددارد،  آفريقا  و  افغانستان  نيست فلسطين،  چيزي  وجوددارد،  آفريقا  و  افغانستان  فلسطين، 
باشد.  چنين  بايد  كه  حالي  در  باشد،  ما  روزانه  دغدغه  باشد. كه  چنين  بايد  كه  حالي  در  باشد،  ما  روزانه  دغدغه  كه 

(نيلسون ، 2005)
يك نظرسنجي جهاني توسط اياالت متحده آمريكا انجام شد 
و سوالي كه پرسيده شده بود، چنين بود: ممكن است لطفا 
صادقانه نظرتان را راجع به حل مساله كمبود غذا در سراسر 

دنيا بدهيد؟
نتيجه نظرسنجي يك شكست بزرگ بود:
- در افريقا نمي دانستند «غذا» يعني چه؟

- دراروپاي شرقي نمي دانستند «صادقانه» يعني چه؟
- در اروپاي غربي نمي دانستند «كمبود» يعني چه؟

- در چين نمي دانستند «نظر» يعني چه؟
- درخاورميانه نمي دانستند «راه حل» يعني چه؟

- در امريكاي جنوبي نمي دانستند «لطفا» يعني چه؟
(ارون  چه؟  يعني  جهان»  «بقيه  نمي دانستند  امريكا  در  و   -

آروا، گروه خبري مديريت تصوير/ ياهو، 2005)
به  هم  آن  كمي،  اخباربسيار  كه  است  اين  اساسي  مشكل 
صورت تحريف شده از ديگر نقاط دنيا به سمع مردم جهان 
نظرات  و  بدبختي ها  و  بزرگ  هاي  بحران  تنها  رسد.  مي 
نظر  از بخش اصلي جمعيت هستند،  منفي عده اي كه جدا 
شهروندان جهاني را جلب مي كند و حتي در اين صورت نيز 
بيشتر ما نمي دانيم كه اين اتفاقات به ظاهر عجيب دقيقا، در 

كجاي دنيا رخ داده است.
مشكل  مي گويد:  امريكا  مورد  در  سخنراني  دراين  نيلسون 
واقعي اين است كه بيشتر مردم دنيا مي دانند كه مردم امريكا 
از آنچه روزانه در دنيا مي گذرد بي اطالع هستند. در حالي كه 
نسبت به مسايل مردم خارج از امريكا بي توجه و بي اطالع 
هستيم، چگونه مي توانيم اعتماد اين مردم را جلب كنيم؟ البته 

اين مشكل جديد نيست، اما من فكر مي كنم كه ديگروقت 
آن رسيده است تا به خود آن گونه  كه مردم به ما مي نگرند، 
بنگريم و به شناخت بهتري از دنياي اطرافمان دست يابيم 
و تمام اين ها همان مساله ارتباطات است، اين طور نيست؟ 
و آيا نبايد اين مساله، برنامه كاري جهاني آتي روابط عمومي 
باشد؟ من تمام اين جواب ها را براي اين كه اينكار را چگونه 

انجام دهيم، ندارم.انجام دهيم، ندارم.
براي  تبليغاتي خود  مالي  و  انساني  نيروهاي  از  بايد  مطمئنا 
كنيم  استفاده  ازدنياي خارج  اخبار واصله  از  بيشتر  حمايت 
به  را  خود  خالقانه  قدرت  كنيم؟  چه  خود  كارمندان  با  اما 
كار گيريد و ببينيد كه با تالشي آگاهانه در جهت آشنا كردن 
كارمندان با دنيايي كه محصوالت مان را به ايشان مي فروشيم، 
مي توانيم چه تاثيري بر كارمندان و در صورت بيشتر كردن 
اين تالش برخانواده هايشان بگذاريم و 500 شركت، چند نفر 

امريكايي را در استخدام خود در مي آورد؟ ميليون ها!
يكي از اساسي ترين الزامات در اين مسايل، آگاهي و درك 
اينجا  . در  ايجاد آگاهي تالش كنيم  بايد درباره  ما  است و 
فرصتي دست داده است تا مسووليت را بپذيريم و رهبري را 

به دست گيريم. (نيلسون، 2005)
تعادل  مدل هاي  توليد  با   (2005) گرونيگ  جيمز  و  يانگ 
نوع  از  سازمان  يك  شهرت  كه  دهند  مي  نشان  ساختاري 
بامخاطبان خود دارد نشات مي گيرد. و كيفيت رابطه اي كه 

به  معمول  طور  به  كه  ارزشي  مي دهد  نشان  تحقيقات  اين 
شهرت داده مي شود، بايد به روابط داده شود واينكه روابط 
عمومي مي تواند با برقراري ارتباط با مخاطبان به مديريت 
شهرت كمك كندو مديريت را به اتخاذ تصميماتي كه در آن 

مسووليت اجتماعي لحاظ شده است تشويق كند.
به نظر گرونيگ، روابط، مهم ترين دارايي هاي غير مشهود مي 
باشندو اگربتوانيم نشان دهيم روابط عمومي ارزشي به ارزش 
مالي اضافه مي كند، مي توانيم بازده سرمايه كلي عمليات را 

نشان دهيم.
و  كارگزار   (David Phillips)  (2005) فيليپ  ديويد 
زمينه  در  مطالعاتي  نيز  انگليسي  عمومي  روابط  دانشمند 
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ادبيات مربوط به دارايي هاي نامشهود انجام داده است واين 
طور استدالل مي كند كه روابط، مهمترين دارايي ها هستند. 
سرانجام  سرمايه،  بازده  به  نسبت  رويكرد  اين  من  نظر  به 
ارزش روابط عمومي را نشان خواهد داد و دانشمندان روابط 
عمومي را به سوي مطالعه دارايي هاي نامشهود تشويق مي 

كند.
گذاران  سرمايه  و  ها  از شركت  بسياري  اين كه  به  توجه  با 
خارجي نقش ايران را در سودآوري درك كرده اند،ولي تا اين 
تاريخ كمتر حاضر به سرمايه گذاري در زمينه روابط عمومي، 
بازاريابي و تبليغات شده اند. قدرت نيروي اقتصادي ايران و 
پتانسيل هاي موجود در آن همان چيزي است كه جغرافياي 
بازار ايران را بسيار مهم جلوه مي دهد. افزايش سطح رفاه 
فضاي  وايجاد  آن  بيشتر  افزايش  جهت  در  تالش  و  مردم 
برجسته تر  را  مهم  اين  جلوه  سرمايه گذاري  براي  مناسب 
چرا  مي دهد  نشان  كه  دارد  وجود  زيادي  است.داليل  كرده 
سرمايه گذاري در ايران بسيار بسيار مهم است و تا چه اندازه 

مي تواند سودآور باشد. اين داليل عبارتند از:
1 – وجود پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي.

2 – افزايش كلي ثروت و رفاه.
و  خارجي  سرمايه گذاري هاي  جذب  به  ايران  تمايل   –  3

توسعه ارتباطات بين المللي.
وجود امنيت براي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي.– وجود امنيت براي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي.– وجود امنيت براي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي.  4 – 4 –

5 – وضع استثنايي و استراتژيك ايران به لحاظ منابع غني و 
مواهب خدادادي و حتي جغرافيايي.

مهم  ايران و جلوه  در  درك سودآوري سرمايه گذاري   –  6
جغرافياي بازار در ايران.

اين  تمايل  و  ايران  بازار  جغرافيايي  كيفيت  در  تغيير   –  7
بازار به استفاده ازمحصوالت خارجي به دليل كيفيت برتر آن 

نسبت به محصوالت داخلي.
8 – ارتقاي تصويري مثبت از ايران در جهان و پابرجايي آن 

از طريق تعامالت علمي، اجتماعي و اقتصادي.
تغييرات رو به رشد در توزيع درآمد و افزايش سطح   – 9
توقعات. در اين مورد درسي كه مي خواهيم بگيريم اين است 
كه برقراري ارتباطات و درك اين جغرافيا از اهميت ويژه اي 
برخوردار است و اخبار و تحليل هاي غير واقعي و انگاره هاي 
ذهني نه تنها هيچ رهنمود واقعي از اين جغرافيا به دست نمي 
دهد، بلكه محمل اندازه گيري و انجام  بازاريابي و تبليغات 
ايران ايجاب مي كند  باشد. جغرافياي تجارت  نيز نمي تواند 
كه از پتانسيل ها و پارامترها و مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي 

و حتي سياسي ارزيابي دقيقي صورت گيرد.

نتيجه گيري
شكل  روز  هر  ايران  در  عمومي  روابط  موقعيت 
موقعيت  دليل،  همين  به  و  مي گيرد  خود  به  ترى  حرفه اي 

روابط عمومي بومي در جغرافياي تجاري ايران تفاوت هاي 

زيادي با سازمان عمومي روابط  عمومي در ساير نقاط دنيا 

دارد.تنظيم برنامه هاي روابط عمومي در اين جغرافيا بايد بر 

اساس انتظارات مشتريان و مخاطبان و مدل هاي ايراني مبتني 
بر فرهنگ و آداب و رسوم بومي باشد.

كيفيت  عالوه  به  اي  حرفه  تصاوير  و  عناصر  از  استفاده 

و  واال  ارزش  از  ايراني ها  نزد  در  محصوالت  و  خدمات 

بااليي برخوردار بوده و يكي از عوامل مهم استاندارد زندگي 

خانوادگي محسوب مي شود. توجه به آداب و رسوم محلي 

روابط  فعاليت هاي  در  فرهنگي  و  اجتماعي  هاي  آرمان  و 

الينفك  اصل  يك  و  است  تاثيرگذار  و  مهم  بسيار  عمومي 
روابط عمومي بين المللي است.

هاي  فعاليت  طريق  از  اجتماعي  روابط  مركز  يك  ايجاد 

روابط عمومي در جهت توسعه «بازاريابي انگيزشي وانگيزه 

مهم  خيلي  نيز  فعاليت ها  بودن  خالص  ميزان  و  محوري» 

از  دنيا درايران  از شركت هاي موفق  بسياري  است. تجربه 

دكر،  بلك اند  بيم،  تفال،  ال جي،  سوني،  پاناسونيك،  جمله 
دلونگي و ... بسيار آموزنده است.

ايراني  خانواده هاي  به  كه  است  چندسالي  تفال  محصوالت 

تعلق دارد و جزو الينفك لوازم آشپزي هر خانواده محسوب 
مي شود.

درايران  كاالها  تبليغات  درصد   90 از  بيش  آمار،  اساس  بر 

مختص كاالهاي خارجي است. (شرق، 31 خرداد 1385)

است  ارتباط  برقراري  با  ابتدا  كه  است  اين  سخن  معني 

جغرافياي  از  مي گيرد،  عمومي صورت  روابط  طريق  از  كه 

اين  آوردن  دست  به  آوريم.  دست  به  آگاهي  ايران  تجاري 

تاريخي و  انگاره ذهني، سياسي،  از هر  به دور  بايد  آگاهي 

سرمايه  سپس  گيرد.  صورت  نژادي  و  فرهنگي  كليشه هاي 

گذاري جهت ايجاد يك مدل و روش منحصر به فرد روابط 

و  تصاوير  خلق  است.  ناپذير  اجتناب  و  ضروري  عمومي 

سمبل هاي فرهنگي تاثيرگذار و سپس تبليغ و بزرگداشت 
آن يك راهكار هوشمندانه روابط عمومي است.

 آن چه در جغرافياي بازار ايران مهم  است، روابط عمومي است 

و آن چه امروز اهميت بيشتري پيدا مي كند، معرفت اجتماعي 

روابط نيست به كارهاي روابط عمومي است. در اين جغرافيا روابط نيست به كارهاي روابط عمومي است. در اين جغرافيا روابط 
عمومي نقش ويژه به خود مي گيرد، زيرا مي تواند وسيله و 

ابزاري براي شناسايي شركت هاي سرمايه گذار و سودآوري 
مسووالنه باشد.

آناني كه به تغييرات و كسب سود عالقمندند ناگزير خواهند 

بود كه به درك جغرافياي تجاري ايران رو بياورند و با كسب 

نمايند.امروزه  گذاري  سرمايه  به  اقدام  بازار،  اين  از  آگاهي 

بسا،  و چه  گذاري  براي سرمايه  مطمئن  جايي  ايران،  بازار 
خودنمايي سرمايه گذاران فهيم و هوشمند است.


