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سال نو و راه نو
  خسرو رفیعی

     رئیس انجمن روابط عمومی ایران

روابط  عزیز  فعاالن  و  خانواده  به  را  باستانی  نوروز  نو،  سال 
این  ورزان  اندیشه  و  کارگزاران  کارشناسان،  اساتید،  عمومی، 
فراز  همه  با  را   1400 سال  می گویم.  تبریک  صمیمانه  عرصه 
انجمن روابط  برای  نهادیم. سالی که  و نشیب هایش پشت سر 
عمومی ایران از اهمیت باالیی برخوردار بود. دولت جدید آغاز 
در  عمومی  روابط  مدیران  از  توجهی  قابل  تعداد  کرد،  کار  به 
سازمان ها و ارگان های دولتی تغییر کردند و از آن  ها که رفته اند 
بی خبریم و ای کاش از موقعیت آن ها که سرمایه روابط عمومی 
روابط  جدید  مدیران  به  اینکه  می شدیم.ضمن  باخبر  هستند 

عمومی ها که اخیرا منصوب شده اند خیر مقدم می گوییم.
 اما نشریه انجمن  پس از مدتی توقف امسال تجدید حیات کرد 
فعال  غیر  انجمن که مدت ها  وبسایت  تمدید شد.  آن  و مجوز 
بود فعال تر شد. تعداد اعضای انجمن بیشتر و نمایندگی ها در 
اردبیل، خراسان شمالی،  البرز، اصفهان، خوزستان،  استان های 
جنوبی و مرکزی، شهر کاشان و جنوب شرق تهران فعال شدند 
و به زودی استان های فارس، مازندران، آذربایجان و منطقه آزاد 
نمایندگی ها می پیوندند. مجمع عمومی ساالنه  به جمع  کیش 

انجمن برگزار و بازرس جدید انتخاب گردید. 
شبکه های مختلف انجمن به صورت مجازی در واتساپ، تلگرام، 
اینستاگرام فعال و با شبکه آپارات همکاری نزدیک به عمل آمد. 
روابط عمومی در  و کارشناسان  از مدیران  توجهی  قابل  تعداد 
این شبکه ها به جمع ما پیوستند و در جریان آخرین اخبار و 
اطالعات روابط عمومی قرار گرفتند. وبینارهای متعددی برگزار 

و چندین میزگرد با حضور استادان صاحب نام برگزار کردیم.

امسال عالوه بر برگزاری مجمع عمومی عادی، مراسم پنجاهمین 
را  از شروع مجدد  انجمن پس  سال حضور و سی سال تالش 
گذشته  از  کردیم.  جمع  هم  دور  به  را  انجمن  یاران  و  برگزار 

گفتیم و برای آینده تصمیم گرفتیم.
در این مراسم پروفسور محسنیان راد استاد برجسته ارتباطات 
کشور با سخنرانی خود جرقه ای در فعالیت ها و ذهن ما ایجاد 
خود  جایگاه  به  رسیدن  برای  عمومی  روابط  هنوز  که  کردند 
فاصله ای زیاد دارد و علیرغم حرکت های بزرگی که انجام شده 
و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها، شناخت بخش خصوصی 
تشکیالتی  نمودار  و  ساختار  و  دفاتر  ایجاد  و  عمومی  روابط  از 
تعریف صحیح  و کاربردی  را علمی  روابط عمومی  نتوانسته ایم 

کرده و جایگاه واقعی آن را تعریف کنیم.
همچنین دکتر دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
بسیار  را  سازمان ها  در  عمومی  روابط  جایگاه  دستی  صنایع  و 
مهم توصیف و خطوط جدیدی را برای ادامه فعالیت ها در سال 

1401 انجمن ترسیم کرد. 
امیدواریم در سال های پیش رو با همکاری  و هماهنگی بیشتر 
با سازمان ها و ارگان ها چه در بخش دولتی، بخش تعاون و چه 
بخش خصوصی گام های اساسی در این زمینه برداریم و شاهد 
تحوالت جدی در عرصه اندیشه و عمل باشیم و در چشم انداز 
روابط عمومی با نگاهی به نقاط قوت و ضعف سال های گذشته 

در آینده قدم های مفیدی برداریم.  
فرارسیدن عید نوروز باستانی را تبریک گفته و سالی سرشار از 
موفقیت و توام با نشاط برای جامعه روابط عمومی کشور آرزومندم.

ت
یادداش

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت
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نیم قرن حضور؛ سی سال تالش 

مراسم پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران و سی 
سال تالش مستمر انجمن تحت عنوان “نیم قرن حضور، سی سال 
تالش” روز پنجشنبه 23 دی ماه در شرکت توسعه منابع آب و 

نیروی ایران برگزار شد.
این مراسم با خیر مقدم آقای خسرو رفیعی رئیس انجمن و آقای 
جواد قاسمی دبیر انجمن آغاز شد و سپس کلیپی خاطره انگیز از 

دکتر نطقی پخش شد که مورد استقبال قرار گرفت.
پروفسور مهدی محسنیان راد اولین سخنران جلسه بود که به 
عنوان اولین رئیس مجمع عمومی انجمن به ایراد سخن پرداخت 

و در ادامه با اهدای لوح از وی قدردانی شد.
همچنین پخش پیام تصویری پروفسور یحیی کمالی پور استاد 
دانشگاه پوردو زینت بخش قسمت بعدی مراسم پنجاهمین سال 

تاسیس انجمن روابط عمومی ایران بود.
انجمن  القدر  جلیل  درگذشتگان  خانواده های  از  تجلیل  مراسم 
روابط عمومی ایران بخش دیگری از این برنامه بود که طی آن 
از خانواده  شادروانان حسین عماد افشار، محمد مالزم، هوشنگ 
متولی،  کاظم  تحریری،  علی  مطهری نژاد،  میرزابابا  عباس زاده، 
رسول  تبریزی،  مهدی  پارسا،  سیروس  جبل عاملی،  مجتبی 

امان اللهی، مصطفی برزگر و ابراهیم دربانیان قدردانی شد.
سپس دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
انجمن  موسس  اعضای  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  و  دستی 
موثرو  ازحضور  نیز  بخش  درهمین  پرداخت  سخنرانی  ایراد  به 

حمایت های وی تجلیل و قدردانی شد.
تجلیل ویژه از دکتر حسینعلی افخمی و قدردانی از چهره های 

آقایان دکتر  از  آن  بود که طی  برنامه  از  علمی  بخش دیگری 
عالمه  دانشگاه  ارتباطات  علوم  دانشکده  رئیس  کیا  علی اصغر 
دکتر  صحفی،  محمد  دکتر  فرقانی،  مهدی  دکتر  طباطبایی، 
صمدی،  طوبایی،  آقایان  و  زارعیان  داوود  دکتر  بزرگمهر،  ناصر 
مهدی  تقی پور،  امیرعباس  کاظمی دینان،  غالمرضا  مظفری فرد، 
باقریان و هوشمند سفیدی تجلیل به عمل آمد. همچنین مجری 
برنامه برای دکتر ساروخانی و دکتر فرقانی که کسالت مختصری 

داشتند، آرزوی سالمتی کرد.
ایران طی  عمومی  روابط  انجمن  همراهان  و  حامیان  از  تجلیل 
آقایان  از  که  بود  برنامه  این  از  دیگری  سال های گذشته بخش 
رعایایی مدیرعامل شرکت معرفان، خنده رو مدیرعامل پوشاک آرنا 
حامی اصلی مراسم، حسن کرابی از روزنامه اطالعات، میرحسینی 
از روزنامه تفاهم، جاودانی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان تهران، مهندس بیات مدیر روابط عمومی شرکت توسعه 
اتاق  عمومی  روابط  مدیر  درویشی  ایران،  نیروی  و  آب  منابع 
آقای  و  صمت  روزنامه  سردبیر  خسروی  خانم  تهران،  بازرگانی 

میالد محمدی از روزنامه گسترش قدردانی شد.
دربخش پایانی این مراسم از کتاب های روابط عمومی در تئوری 
آقایان  نوشته  دانشکده  سال های  قاسمی،  جواد  تالیف  عمل  و 
سیروس علی نژاد، شفتی و قوی فکر، روابط عمومی حرفه ای و 
تحقیقات کاربردی نوشته احمد پاکزاد و گویندگی، مجری گری، 

سخنوری و فن بیان تالیف حسن خسروی رونمایی شد.
 برش کیک  پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران 

پایان بخش این مراسم بود.

ش
گزار
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سخنرانی پروفسور محسنیان  راد درمراسم پنجاهمین سالگرد 
تاسیس انجمن روابط عمومی ایران

لزوم گذر از »فرا روابط عمومی« 
به سوی روابط عمومی

خیلی خوشحالم که در خدمت حضار محترم هستم. در مسیر 
تعبیری  به  که  مراسم  این  اگر  می کردم  فکر  اینجا  به  آمدن 
پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران و با یک 
خوانش سی امین سال تاسیس این انجمن است، در یک کشور 
با نظام لیبرال سرمایه داری مثاًل در آمریکا برگزار می شد باید 
چه می کردم؟ رسم این بود که با یک لطیفه شروع می کردم که 
خودم هم در آن نقش داشته باشم و بعد شما لبخند می زدید 
و سپس شروع می کردم به تجلیل از اینکه این انجمن چقدر 
در این مدت موفق بوده و انجمن چقدر در راستای اهداف خود 
پیشرفت داشته و در این چند دهه چه کسانی چه نقش های 
پیش برنده و مثبتی داشته اند. سپس نظرم را در مورد آینده 
درخشان انجمن می گفتم و با این قبیل صحبت ها آرزوی تداوم 

موفقیت های آینده انجمن را مطرح می کردم.
اما حاال باید در اینجا چکار کنیم؟ در مورد پنجاهمین سال تاسیس 
انجمن روابط عمومی ایران چه صحبتی می توان کرد؟ مگر در 
ایران روابط عمومی داریم؟ روابط عمومی این فعالیتی نیست که 
شما انجام می دهید. به نظر من این »فرا روابط عمومی« است. 
اصطالحی است که دقایقی پیش با ایده از اصطالح »فرا ارتباط« 

)Meta Communication( به ذهنم آمد.
در کتاب های ارتباطات انسانی مناسب ترین جا برای توضیح »فرا 
ارتباط« هنگامی است که توصیه می شود به هنگام همستیزی 
طرفین  از  یکی  مثاًل  نکنید  استفاده  ارتباط  فرا  از  دیگران،  با 
همستیزی، اصل مشکل را رها کند و به اصطالح به شیوه ارتباط 
طرف مقابل ایراد بگیرد و بگوید چرا با من اینگونه صحبت می کنی؟ 

پنجاه سال است که ما فقط »فرا روابط عمومی« کار می کنیم. 
پنجاه سال است که به مقامات باالی سازمان ها می گوییم این 
کارهایی که شما روابط عمومی ها را وادار می کنید انجام دهند، 
روابط عمومی نیست. در خالل چهاردهه گذشته پسوند »ایرانی- 
اسالمی« را برای خیلی حوزه ها بکار بردند، اما خوشبختانه برای 
روابط عمومی موجود چنین لفظی را بکار نبردند، در غیر این 
صورت سردرگمی موجود بسیار بیشتر می شد. چون حداقل در 
این مدت با شیوه »فرا روابط عمومی« نشان داده اید آنچه عمل 
می شود روابط عمومی به شیوه معمول آنچنانکه در خاستگاهش 

در غرب  متداول است، نیست.
حال اگر روابط عمومی به شیوه ای که ما می گوییم نیست، به 
بنیان  که  شیوه ای  به  نیست،  می گویند  کتاب ها  که  شیوه ای 
گذاران آن عمل کرده اند نیست، به شیوه ای که در نظام لیبرال - 
سرمایه داری انجام می شود نیست، پس روابط عمومی مطلوب 

چیست؟  
بارها این خاطره را در جلسات گفته ام که آخرین اجالس روسای 
روابط عمومی قبل از انقالب در سال 1356 در آبادان برگزار شد 
و آقای داریوش همایون وزیر}اطالعات که معادل وزارت ارشاد 
امروز است{ رئیس وقت اجالس بود که نقلش مفصل است. 
در سال 1357 به دلیل شرایط انقالب اسالمی، اجالس ساالنه 
روسای روابط عمومی سازمان ها برگزار نشد. ریاست اجالس در 
سال 1358 با حضور آقای میناچی وزیر ارشاد ملی برگزار شد. 
در آن جلسه که مرحوم دکتر حمید نطقی نیز حضور داشت 
وزیر ارشاد وقت پیشنهاد کرد اکنون که انقالب اسالمی به وقوع 

مهدی  پروفسور  ایران  عمومي  روابط  انجمن  گزارش  به 
انجمن  تاسیس  سال  پنجاهمین  مراسم  در  راد  محسنیان 
عمومی  مجمع  اولین  رئیس  عنوان   به  ایران  عمومی  روابط 
انجمن روابط عمومی ایران در 37 سال پیش، همچون همیشه 
سخنانی صریح، بی تکلف، تازه و راهگشا ایراد کرد که بی شک 

راه جدیدی را پیش روی انجمن خواهد گشود. 
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پیوسته بیایید فکر کنیم که روابط عمومی در نظام جمهوری 
اسالمی ایران باید چگونه باشد؟ در همان جلسه انتخاباتی از 
انتخاب  بنده  و  نطقی  دکتر  مرحوم  و  انجام شد  سوی حضار 
شدیم که هسته روابط عمومی در نظام جمهوری اسالمی ایران 

را طراحی کنیم.
وزیر پیشنهاد کرد که جلسات ما دو نفر در دفتر کار او برگزار 
حرکت  آن  که  بودیم  کرده  برگزار  جلسه  دو  کنم  فکر  شود. 
مشهور بر علیه دولت بازرگان انجام و ناگهان آن کار مقدماتی ما 
متوقف شد و وزیر جدیدی به نام آقای دوزدوزانی به جای آقای 
میناچی حکم وزارت گرفت  و ما دو نفر حتی یادداشت هایی که 

در اتاق وزیر پیشین داشتیم را از دست دادیم.
در اولین جلسه وزیر جدید باز هم من و مرحوم دکتر نطقی 
حضور داشتیم و در آن جلسه بود که اولین بیانیه غیر رسمی 
نظام جدید را در باره وظیفه و هدف روابط عمومی ها شنیدم. 
ایشان گفتند: روابط عمومی وظیفه اش این است که مردم را 
را  ببرد. دستم  نظر  مورد  مقصد  به  و  کند  انقالب  قطار  سوار 
بلند کردم و گفتم آقای وزیر! در همه دنیا درایستگاه های راه 
آهن، سنتی وجود دارد و آن این است که مسافر پول پرداخت 
می کند و برای مقصد مورد نظر بلیت می گیرد. اما تا ایستگاه 
مقصد، هرگاه اراده کرد می تواند پیاده شود. مثال بلیت مشهد 
را می گیرد اما اگر خواست، حتی در ایستگاه ورامین و یا هر 
را  او  نمی تواند جلوی  پیاده شود هیچ کسی  دیگری  ایستگاه 
بگیرد. شما چه تضمینی دارید که افرادی که در قطار نشسته اند 
در طول مسیر پیاده نشوند. قصدم از این مثال این بود که در 
جایگاه عضو هیأت علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و 
سرپرست مرکز تحقیقات آن دانشکده به ایشان  بگویم روابط 
عمومی این نیست ؛ بلکه روابط عمومی یعنی کاری کنیم که 
افراد پیاده نشوند. اما ایشان عکس العمل تندی نشان دادند. 
روابط  رئیس  که  )شاعر(  حالت  ابوالقاسم  آقای  که  آنچنان 
عمومی دانشگاه شهید بهشتی و شاید مسن ترین فرد حاضر در 

جلسه بودند، به وزیر توصیه کردند به سخن بنده بیاندیشند. او 
نیاندیشید و جانشین هایش نیز نیاندیشیدند.

بنابراین شما در این پنجاه سال روابط عمومی نداشتید؛ بلکه 
شما متاروابط عمومی داشتید و در تمام این سال ها کوشش 

کردید که بفهمانید روابط عمومی چیست؟
کتاب  سه  در  »هنجارها  کتاب  تألیف  هنگام  به  بعد  سال ها 
مقدس: تورات، انجیل و قرآن «  فکر کردم واقعا اگر آن جلسات 
سال 1358 ادامه می یافت، به احتمال زیاد من و دکتر نطقی به 
این نتیجه می رسیدیم که پیش از الگوی روابط عمومی، باید به 
الگویی برای رسانه آرمانی در یک جامعه اسالمی دست یابیم و 
سپس از آن مسیر به روابط عمومی بپردازیم. زیرا میدان اصلی 
رسانه هاست.  بر  نظام حاکم  به  وابسته  روابط عمومی  فعالیت 
عالوه برآن،  برای چنین هدفی باید جهان شمول فکر می کردیم 
و یک جامعه اسالمی فرضی را در نظر می گرفتیم ) نه الزاماً 
از  ایران تصویر روشنی  ایران شیعی( چون سال 1358 مردم 
حکومت اسالمی در پیش رو نداشتند و هر کس تعبیر خودش 
را داشت که آمدن پول نفت بر سر سفره مردم یکی از آن ها بود. 
به این ترتیب قطعاً اصلی ترین پرسپکتیو و منظر الگو گیری ما 
باید آیات قرآن باشد. ) تصور می کنم که در چند دهه گذشته، 
هرگاه در مورد جمهوری اسالمی مطلوب در ایران صحبت شده، 
کمتر قرآن مبنا قرار گرفته و اغلب سراغ منابع شیعه رفته اند که 
در میان آن ها مثاًل مجموعه عظیم بحاراالنوار نیز هست که از 

آن می توان برای هر کاری تعبیر خاصی را بدست آورد.(
بنده نوشته ای در باره »روابط عمومی آرمانی در نظام اسالمی« 
ندارم اما در جستجوی سرنخ برای  »رسانه آرمانی« در قرآن به 
کلید واژه »جهر« رسیدم. معادل بانگ بر داشتن و بلند کردن 
صدا. بانگ برداشتن» کنشی ارتباطی است که دو خصلت دارد: 
1 - پیام را به عده بیشتر و  2: به فاصله دورتر می رساند و این 
دقیقاً خصلتی است که مطبوعات، رادیو و تلویزیون و رسانه های 
جدید دارند. آیه 10 سورة رعد می گوید: چه ما سخن در خفا 
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بگوئیم و چه آشکار، خداوند آن را می شنود. پس اگر در جایی از 
قرآن پیشنهاد شد که بانگ برداریم، براي آن است که دیگران، 
یعنی مردم و Mass  آن را بشنوند، نه خداوند. زیرا براي شنیدن 
او نیازي، به سخن گفتن آشکار آن هم از نوع بانگ برداشتن 

نیست.
در آیه 148 سورة نساء، گفته شده که خداوند اجازه می دهد که 
اگر بر کسی ستمی روا شد، آن کس به بد زبانی بانگ بردارد. 
)خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر از کسی 
را  بدزبانی  داناست(  و خدا شنواي  باشد،  رفته  او ستم  بر  که 
می توان جهت گیری منفی و یا همان  انتقاد دانست که وقتی به  
بانگ بلند بیان شود خصلت رسانه ای به خود می گیرد. استنباط 
اسالمی،  نظام  یک  در  که  است  آن  آیات  این  ترکیب  از  من 
مهمترین کارکرد رسانه ها، دیده بانی، افشاء و نقد ستم است  و 
می توانیم تصور کنیم که ستم می تواند در حوزه هاي مختلفی به 
وقوع بپیوندد؛ ستم حکومت بر مردم، ستم مردم بر مردم، ستم 
مردم بر حکومت ) مانند سکوت و بر پا نشدن مردم در روز 28 
مرداد سال 1332 درایران(  و حتی ستم بر طبیعت چه از سوی 
مبحث  در  کتاب »رسانه شناسی«  )در  مردم.  و چه  حکومت 
کارکردهای رسانه ها به صورت مفصل و با استناد به آثار دنیس 
مک کوییل، توضیح داده شده که دیده بانی یکی از پراهمیت 

ترین کارکردهای رسانه ها در جهان معاصراست (
در چنین نظامی روابط عمومی باید از یک سو رصد کننده ستم 
از سوی دیگر تسهیل کننده  و  در طول حیات سازمان خود 
 )Data( کارکرد رسانه ها باشد. در نتیجه نقش ارائه دهنده داده
و اطالعات )Information( به رسانه ها را ایفاء  کند، نه ارسال 
کننده پیام )Message(. همین امر سبب خواهد شد که روابط 
عمومی ها نه پروپاگاندیست هاي قدرت، پرده پوشان پلشتی ها و 

پوستر چسبان، بلکه عامل پیشگیری در ستم به مردم و ستم 
به سازمان خود باشند و اگر هیچ کدام از این ها عملی نیست، 
حداقل نقش »آجیل مشکل گشا« را ایفاء کنید که نخستین 
بار در یکی از کنفرانس های روابط عمومی که با حضور مقامات 
ملت  یک  که  کردم  عرض  می شد  برگزار  نژاد  احمدی  دولت 
چقدر باید بدبخت باشد که برای حل مشکالت خود هیچ راهی 
را نیابد، جز آنکه یک مشت آجیل بخرد و در کوچه و بازار به 

مردم تعارف کند، شاید که مشکلش حل شود.  
با کمال احترام عرض می کنم که پنجاه سال است که کارشناسان 
ما در روابط عمومی فقط صحبت می کنند اما روابط عمومی این 
نیست که انجام می دهید. من سپاسگزار تمام تالش هایی هستم 
که با امید به آینده در حال انجام است، از جمله کار آقای دکتر 
افخمی در اخذ مجوز تاسیس فوق لیسانس روابط عمومی با پنج 
گرایش که یکسال است تصویب شده و امیدوارم هر چه زودتر 

در کنکور اجرایی شود.
آرزو می کنم در دومین پنجاه سالگی انجمن که قطعاً من نیستم، 
وقتی شما مشابه این مراسم را برگزار می کنید،  احساس کنید 

که توانسته اید نقشی فراتر از آجیل مشکل گشا را ایفاء کنید.

شما در این پنجاه سال روابط عمومی 
نداشتید؛ بلکه شما متاروابط عمومی 

داشتید و در تمام این سال ها کوشش 
کردید که بفهمانید روابط عمومی 

چیست؟
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مفاخر  و  بزرگان  مشاهیر،  شفاهی  تاریخ  می دهم  پیشنهاد 
عرصه ارتباطات و روابط عمومی  را به عنوان میراث فرهنگی 

انجام دهیم
دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
عمومی  روابط  انجمن  اولیه  موسسان  از  که  دستی  و صنایع 
پنجاهمین  آیین  در  ماه  دی   23 پنجشنبه  روز  بوده  ایران 
سال تأسیس انجمن، سخنان صمیمانه، پر محتوی به همراه 
به  را  آن  کامل  متن  که  کرد  ایراد  ارزشمندی  پیشنهادهای 

عالقه مندان تقدیم می کنیم.

تشکر و قدردانی می کنم از انجمن روابط عمومی ایران برای 
برگزاری این نشست به مناسبت نیم قرن حضور فعال انجمن 
روابط عمومی ایران و سی سال تالش مستمر آن. هم چنین 
از اعضا و هیأت مدیره بخصوص جناب قاسمی، رفیعی، صدیق  

پور و سایر عزیزان تشکر می کنم.
تجدید  خاطر  به  جمع  این  در  را  خودم  خوشحالی  مراتب 
دیدار و توفیق عرض ادب در خدمت استادان و پیشکسوتان 
و سرآمدان عرصه ارتباطات و روابط عمومی ابراز می کنم و از 
اینکه هم چنان به عنوان عضو کوچکی از این خانواده بزرگ 

روابط عمومی هستم افتخار می کنم.
جای تقدیر و تشکر دارد که انجمن روابط عمومی ایران در این 
سی سال اخیر که توفیق داشته ام و جزء هیات مدیره اولین 
دوره انجمن بوده  ام، هم چنان چراغ روابط عمومی را روشن 
نگه داشته و از هیچ کوشش و تالشی کوتاهی نکرده است و 
چقدر کار پسندیده و ارزشمندی است، قدردانی از خادمان در 
عرصه های مختلف و نکوداشت و گرامی داشت یاد مرحومان 

و درگذشتگان.
بخش اعظمی از افراد این جمع به مثابه تاریخ روابط عمومی 
افتخار است و  و  مباهات  امر موجب  این  و  ایران هستند  در 
مفاخر  و  بزرگان  مشاهیر،  شفاهی  تاریخ  می دهم  پیشنهاد 
عرصه ارتباطات و روابط عمومی  را به عنوان میراث فرهنگی 

انجام دهیم.
میراث  عرصه  در  خدمت  توفیق  امروز  که  حیث  آن  از  این 
فرهنگی را دارم مشاهده می شود. به رغم کارها و تالشی که  
لذا  داریم،  کار  خالی  جای  چقدر  است،  شده  زمینه  این  در 
با  و  نماییم  کمک  که  می کنم  آمادگی  اعالم  خود  سهم  به 
همت انجمن این تاریخ شفاهی تدوین شود. اگرچه اطالع دارم 
اقداماتی در این خصوص صورت پذیرفته است اما می بایست 

دکتر دارابی:

سواد روابط عمومی مسووالن ارشد کشور را 
افزایش دهیم
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این موضوع هدفمند انجام شود.
هم چنین دعوت می کنم نشست بعدی را افتخار میزبانی  اش 
را به ما در محل موزه ملی ایران بدهید و به نظرم بازدید از 

موزه ملی ایران برای هر ایرانی واجب است.
ملی  موزه  مدیر  می کنم.  نقل  شما  برای  را  خاطره ای  یک 
کردیم  برگزار  آلمان  برلین  در  را  نمایشگاهی  یک  می گفت 
نمایشگاه  این  افتتاح  برای  ایران  وقت  خارجه  امور  وزیر  و 
مشترک ایران و آلمان در برلین حضور یافتند و ایشان به من 
به دلیل  را اعالم می کنم  گفتند: من مراتب شرمساری خود 
اینکه وزارت امور خارجه در کنار موزه ملی ایران قرار دارد و تا 
دفتر کار من سه دقیقه فاصله دارد ولی من موزه ملی را ندیده  

ام اما برای دیدن آن به آلمان آمده  ام.
اخیرا از رئیس جمهور محترم درخواست کردیم همه مسئوالن 
ملی  موزه  از  بروند  خارج  به  اینکه  از  قبل  کشور  مقامات  و 
ایران بازدید کنند تا بدانند نماینده کدام ملت، تاریخ و تمدن 

هستند و با افتخار بتوانند وظایف نمایندگی را انجام دهند.
لذا حتما برای بازدید موزه ملی ایران تشریف بیاورید.

سه نکته کوتاه:
فرا  زمانی  تمدن ها  مرگ  می گوید  بزرگ  مورخ  دورانت  ویل 
پاسخ های  امروزی  سواالت  به  جامعه  بزرگان  که  می رسد 
و  کتاب هایشان  در  راد  محسنیان   استاد  بدهند.  را  دیروزی 
و دیگر عزیزان در خصوص  افخمی  نظیر دکتر  اساتید  دیگر 

شبکه های رسانه  ای بحث کردند.

درباره  که  امید  و  شبکه  های خشم  کتاب  در  کاستلز  مانوئل 
جنبش های عصر اینترنت است یک نکته  ای را تاکید می کند 
و آن این است که جامعه جهانی امروز یک جامعه شبکه  ای 
عصبی  شبکه  یک  و  است  اعصاب  سلسله  مثابه  به  که  شده 
است که با هم تاثیر گذارند و این را باید شناخت و 12 ویژگی 

شبکه  های اجتماعی را بر می شمرد.
جابه  بشناسیم؛  را  خود  امروزی  جامعه  ویژگی  های  باید  ما 

جایی نسلی، مقتضیات عصر جدید و...
در سال 1394 کتاب آینده پژوهشی انقالب اسالمی را نوشتم 
موضوع  فرمودند  ایشان  نمودم.  انقالب  معظم  رهبر  تقدیم  و 
این کتاب چیست؟ گفتم اینکه در چهل سال آینده، تحوالت 
جهانی به کدام سمت می رود، تاثیر آن بر جامعه ایرانی چیست 
انقالب اسالمی چه هست؟ آن موقع خدمت  با  و نسبت آن 
ایشان عرض کردم در حال حاضر بحث فست فود که امروزه 
نیست.  غذایی  رژیم  یک  صرفا  این  است،  مطرح  جامعه  در 
فست فود یک سبک زندگی و یک الگوی زیست در جامعه 
زندگی  پارادایم  و  الگو  این  براساس  جوان  نسل  است.  شده 
خود را می گذراند. در همین بحث شبکه  های اجتماعی، قدرت 
ابزارهای  بر  آن ها  غلبه  و  نوین  ابزارهای  و  بومی  رسانه  های 
می خواهم  موضوع  این  طرح  با  است.  مشهود  کامال  سنتی 
بگویم که روابط عمومی در ایران با سه معضل اساسی یا ابر 
چالش مواجه است. )البته منظور ساختار، بودجه، اعتبار و... 

نیست. این ها مهم است ولی نمی خواهم نام ببرم(.

ش
گزار
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1- متاسفانه سواد روابط عمومی در نزد مسئوالن و مدیران 
ما وجود ندارد. در عین حال می بینیم هر جریان سیاسی که 
انتخاباتی  رقابت های  در  پیروزی  برای  رخ می دهد  در کشور 
به سراغ سرآمدان عرصه تبلیغات و روابط عمومی می روند و 
آن هم از نوع دیدگاهی که دارند فکر می کنند روابط عمومی 
همان تبلیغاتی است که می بایست افکار عمومی را به خدمت 

برنامه های آن ها درآورد.
شما  و  ایران  عمومی  روابط  انجمن  می کنیم  مشاهده  حاال 
کارشناسان و مدیران و از جمله حقیر سراپا تقصیر که افتخارم 
این است که همچنان در جامعه روابط عمومی زیست دارم، 
مختلف  عرصه های  در  ما  مدیران  که  مقاومتی  همه  این  با 
کارهای  و  رسیده  اینجا  تا  عمومی  روابط  باالخره  داشته اند 

بزرگی انجام شده است.
فوق  دانشجوی  من  و  بود  تمام شده  که جنگ   69 سال  در 
لیسانس بودم روابط عمومی را با سه نفر شروع کردیم و وقتی 
را ترک می کردیم یک شبکه  روابط عمومی جهاد سازندگی 
1200 نفری در کشور ایجاد شده بود و در بقیه بخش ها نیز 

همین طور بوده است.
این اتفاقات بزرگ به رغم مقاومت هایی که در عرصه مسائل 
مدیریتی افتاده است و هنوز هم این چالش وجود دارد. وقتی 
مقامات ارشد و مدیران به رغم همه تالش ها این سواد روابط 
به رو  با مشکل و چالش رو  این زمینه  ندارند در  را  عمومی 
هستیم، یعنی به رغم آن مقاومت ها این اقدامات انجام شده 

خوب و موثر بوده ولی نه این که ما را قانع کند.
2- این موضوع مربوط به شناخت جامعه است و اگر امروزه 
مردم  آرا،  تضارب  و  تحمل  آستانه  رفتن  باال  و  آوری  تاب   از 
ساالری و... صحبت می کنیم همه این ها حلقه اتصالش مساله 

افکار عمومی است.
افکار عمومی و یک پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن را چه 
کسی باید برقرار کند؟ تقاضا را اخذ و سپس تجمیع و فرموله 

کند، به دست مسئوالن ارشد برساند و پاسخ بگیرد؟ ارتباطات 
را در دستگاه های دولتی و نهادهای اجرایی تسهیل کند و این 
روابط عمومی است که عهده دار این مسئولیت است. بنابراین 

باید به جایگاه روابط عمومی و اهمیت آن توجه کنیم.
و  NGOها  سمن ها،  دولتی،  غیر  عمومی،  نهادهای  امروزه 
مختلف  عرصه  های  در  اصلی  بازیگران  نهاد  مردم  تشکل های 
هستند و یکی ازویژگی های اصلی این نهادها حد واسط میان 
ایفای نقش می کنند. با  مردم و دولت است و در این زمینه 
توجه به معضل بزرگ جامعه که همانا بزرگی اندازه دولت و 
نهادهای  این  باید  بودن جامعه مدنی است  ناتوانی و ضعیف 
عمومی را تقویت نمود چون در نهایت آورده اش برای مردم 

است.
و  پیشرفت  توسعه،  و  مشکالت  از  رفت  برون  برای  بنابراین 
آبادانی کشور می  بایست به افکار عمومی و سواد روابط عمومی 
توجه کنیم و سواد روابط عمومی فراگیرتر از سواد رسانه ای 
است که امروزه در جامعه به صورت گسترده مطرح شده است. 
عمومی  روابط  سواد  مجموعه  زیر  رسانه ای  سواد  عبارتی  به 

است؛ مثل سواد اقتصادی، سواد فرهنگی و سواد سیاسی.
از طرف دیگر اقناع افکار عمومی، تسهیل ارتباط مسئوالن با 
اصول حکمرانی  جزء  که  و...  شفافیت  بودن،  پاسخگو  مردم، 

خوب است همه در یک مسیر قرار می گیرد.
چاره ای جز این نداریم که به افکار عمومی و دست اندرکاران 
افکار عمومی که همانا روابط عمومی و رسانه  ها هستند توجه 
و تالش کنیم و سواد، دانش و تجارب خود را به طور مستمر 
افزایش دهیم چراکه ما در حال یادگیری و یاد دادن هستیم 

و این امر را به صورت الگو قرار دهیم.
حقیقتا باید به دست اندرکاران روابط عمومی که به رغم همه 
این سال ها  و کاستی ها و مشکالت موجود در  این کمبودها 
تبریک  و  درود  داشته اند  نگاه  روشن  را  عمومی  روابط  چراغ 

گفت.
استادان ارجمند که جمعی از آن ها در اینجا حضور دارند و 
موجب افتخار همگان هستند تالش کرده اند و این مفاهیم را 

برای ادامه راه تبیین نموده اند.
اما با همه اینها ما همچنان نیاز به کار داریم و جمله آخر و 

نکته پایانی:
قرار  اصل  و یک  مساله  در یک  مواردی که مطرح شد  همه 
روابط عمومی  ما که دست اندرکار  عزیز،  می گیرند. همکاران 

هستیم بایدالگوی شایسته ای برای روابط عمومی  ها باشیم.

برای برون رفت از مشکالت و توسعه، 
پیشرفت و آبادانی کشور می  بایست 
افکار عمومی و سواد روابط عمومی 
توجه کنیم و سواد روابط عمومی 
فراگیرتر از سواد رسانه ای است که 
امروزه در جامعه به صورت گسترده 
مطرح شده است

ش
گزار
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نتوانست  انجمن  اینکه  دلیل  نظرم  به  دینان:  کاظمی   
کند  ایجاد  جاذبه ای  و  دهد  انجام  کاری  دهد،  نشان  خودی 
نشد.  ایجاد  مدیره  هیات  در  نیاز  مورد  انسجام  که  بود  این 
اتفاق  این  باید  چرا  بود.  انسجام  این  اول  دوره های  در  البته 
از ظرفیت های  و همبسته شویم،  منسجم  با هم  باید  بیفتد. 
هم استفاده کنیم و برای انجام حرکت های بزرگ آماده شویم. 
قرار  انجمن  اختیار  در  زیادی  امکانات  قبل  من در دوره های 
داده بودم. چرا جوانان را جذب نکنیم.باید اختالفات را کنار 
اختالف هست  انجمن  اعضای  بین  ببینند  جوانان  اگر  بزنیم 
فداکاری  دوره  این  در  واقعا  رفیعی  اقای  نمی کنند.  استقبال 
می کنند. حال اگر هیات مدیره هم همراهی کنند می توانیم 
برای انجمن آبرو کسب کنیم و این آبرو برای همه ماست. ما 
برای  نه  کنیم  هزینه  انجمن  برای  خود  ظرفیت های  از  باید 
کسب منفعت بلکه برای کسب اعتبار و آبرو برای انجمن که 
البته بعدا این آبرو نصیب من نوعی هم می شود.اگر یک هیات 
مدیره منسجم وعاشق کار کنار آقای رفیعی که با کمردرد و 
با عصا فعاالنه و عاشقانه تالش می کند، باشند و جوان باشند 
که وقت هم بگذارند، مطمئن باشید انجمن روابط عمومی یک 
انجمن بسیار قوی خواهد شد که همه دانش آموختگان این 
وداشتن  می شود  برند  انجمن  نام  و  شد  خواهند  عضو  رشته 
کارت عضویت افتخار خواهد بود. خواهش می کنم در هیات 
مدیره بعدی از جوانان استفاده کنید و جوانان را حمایت کنید 
تا درحد رییس انجمن رشد کنند اما بزرگان فعلی انجمن باید 

تا مدتها کنار جوانان باشند.
کتاب  نویسنده  دورانت  ویل  قیداری:  نصیری  حسن   
تاریخ تمدن، کتابی دارد به نام لذات فلسفه که توسط عباس 
کتاب  آن  و  است  شده  ترجمه  دلنشین  بسیار  خویی  زریاب 
جمله ای دارد که می گوید: »ای کاش پیر می توانست و جوان 
از  ترکیبی  تحولی  و  پویایی  هر  ادامه  و  آغاز  می دانست.« 
دانایی و توانایی است و این به معنای مهارت است که امروزه 

درمدیریت سازمانها نقشی بسیار کلیدی ایفاء می کند به ویژه 
ارزیابی  از  هستند.صحبت  محور  دانایی  که  سازمان هایی  در 
عملکرد انجمن روابط عمومی ایران است و اشاره می شود که 
در جذب زنان و جوانان موفق عمل نشده است، من تمایل دارم 
بحث را به سمت ارزیابی علمی عملکرد بکشانیم، سیستم های 
ارزیابی که امروزه در سازمان ها جاری است وپیامد آن نه تنها 
بلکه  می دهد،  نشان  را  سازمان  یک  توفیق  عدم  یا  و  توفیق 
نتایج آن اساس توسعه مستمر و پایدار آن سازمان نیز هست.
در قدم اول، تدوین شاخص هایی برای عملکرد ضروری است، 
ارزیابی  می خواهد  چیزی  چه  کرد  معین  را  شاخص ها  باید 
به شاخص ها  باید  واژه  این  واژه ای کلی است،  شود، عملکرد 
تعداد)  از  می توانیم  انجمن  حوزه  در  مثال  شود،  مبدل 
یا  برگزاری سمینارها  ؛  کمیت و کیفیت( دوره های آموزشی 
یا مجالت  و  کتب  تعداد  یا  و  ساالنه   عمومی  کنفرانس های 
منتشر شده و یا روند جذب عضو به عنوان شاخص نام ببریم.
پس از آن که شاخص ها معین شد باید به آنها امتیاز داده شود، 
از شاخص ها  پنج میزان عملکرد در هر کدام  تا  از یک  مثال 
معنادار خواهد  زمانی  عملکرد  گزارش  این  تازه  معین گردد. 
بود که آن را با عملکرد دوره های قبل انجمن مقایسه کنیم 
و ببینیم عملکرد این دوره نسبت به دوره قبل، دو دوره قبل 
یا چند دوره قبل چه تفاوتی دارد؟ آیا روند حرکت، صعودی 
چگونه  منحنی  شیب  است  صعودی  اگر  و  ؛  نزولی  یا  است 
منفی  یا  مثبت  عملکرد  درباره  می توانیم  که  است؟اینجاست 

این دوره نسبت به دوره های مورد بحث قضاوت کنیم.

این فرایند را در اصطالح علمی روند گذشته می نامند.
سازمان های  با  سازمان  مقایسه  عملکرد  ارزیابی  دیگر  روش 
مشابه یا به اصطالح رقباست که نمرات ماخوذه شاخص ها باید 
با نمرات اکتسابی رقبا مقایسه گردد آن وقت عملکرد سازمان 
این فرایند معموال  به رقبا را می توان تعیین کرد، در  نسبت 
جدولی به نام جایگاه رقابتی طراحی و هر سازمانی در جایگاه 

انجمن روابط عمومی ایران: 

چشم انتظار حضور پر رنگ جوانان و بانوان
در پی برگزاری آیین پنجاهمین سال تاسیس انجمن، اظهار نظرهایی در خصوص حضور کمرنگ جوانان و زنان 
در شبکه های مجازی مطرح شد. برای بررسی بیشتر موضوع، نشستی با حضور صاحبنظران و اساتیدی چون 
آقایان رستمیان مقدم، نصیری قیداری، کاظمی دینان، شمیرانی، تقی پور و خانم بنی هاشمی برگزار کردیم که 

ماحصل آن را باهم می خوانیم.

میزگرد
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خود قرار می گیرد، قطعا آرزوی هر سازمانی آن است که در 
صدر جدول قرار گیرد. رقبا می توانند در درون کشور و یا سایر 

کشور هابه شرط شرایط مساوی باشند.
روش دیگر ارزیابی مقایسه عملکرد با برنامه مدون است که 
این رویه در سازمان های ایرانی بسیار جاری است و عملکرد را 

با برنامه مصوب مقایسه و انحرافات را تعیین می کنند.
کرد،  ارزیابی  را  مجموعه  عملکرد  می توان  که  دیگری  روش 
مقایسه عملکرد با متوسط صنعت است که اگر امتیاز شاخص 
در درون سازمان از متوسط صنعت باالتر بود می توان گفت 

که بهتر عمل شده است.
به نظر می رسد که برای ارزیابی عملکرد انجمن امکان هیچ 
گزارش  نه  و  اطالعات  نه  نداریم،  را  فوق  فرمول های  از  یک 
در  که  صنعتی  نه  و  مشابه  انجمن های  نه  گذشته،  عملکرد 
روابط  انجمن  چند  بر  مشتمل  عمومی  روابط  انجمن  حوزه 

عمومی که با هم در حال رقابت باشند وجود دارد.
نکته آخر این که با مدنظر قرار دادن اساسنامه انجمن روابط 
عمومی به نظر می رسد هیچ منع قانونی و یا عرفی برای ورود 
یا  یا مدیران  انجمن به عنوان عضو و  این  به  بانوان  جوانان و 
گردانندگان انجمن روابط عمومی ایران وجود ندارد، حال باید 
در  محیطی  و  عملکردی  گذار  تاثیر  فاکتورهای  شود  بررسی 
جذب اعضاء چیست  و چگونه می توان بر این مساله غالب آمد.
شمیرانی: یکی از مشکالت کنونی انجمن روابط عمومی، این 
اطالعاتی  بانک  است.  نداشته  مشخصی  استراتژی  که  است 
وقتی  ایم،  نداشته  عمومی  روابط  دست اندرکاران  از  کاملی 
اطالعات نداریم چگونه می توانیم برای ارزیابی اعضاء، شاخص 
تعیین کنیم؟ ما هنوز نمی دانیم چند نفر در این حرفه شاغل 

هستند.
تفکیک  جای  به  جدید،  نفرات  عضوگیری  و  مورد جذب  در 

جنسی و سنی، نظر من در نظر گرفتن شایستگی است. ما 
ایده و حرفی داشته  افرادی شایسته را جذب کنیم که  باید 

باشند.
آیا تا به حال، انجمن فرم های عضوگیری را به روابط عمومی 
باید  انجمن  است.  نشده  واقعا  است؟  فرستاده  دولتی  ادارات 
ایجاد کند برای عضویت  اقداماتی را دنبال کند که جذابیت 

کسانی که در عرصه روابط عمومی مشغول به کار هستند.
رود.  باال  ایران  در  عمومی  روابط  انجمن  منزلت  و  شان  باید 
سازمان ها  عمومی  روابط  در  نفر  هزار   70 حدود  آمار  طبق 
نمایندگی  برای  عمومی  روابط  انجمن  سهم  و  هستند  فعال 
این تعداد افراد بسیار پایین است. به نظر من باید به این نقص 
پرداخته شود و چاره اندیشی شود. باید عضوگیری رونق پیدا 
روابط عمومی، می تواند  انجمن  اعضای  تعداد  افزایش  و  کند 

وزن و تاثیرگذاری برنامه های انجمن را باال ببرد.
ندارد.  ایرادی  اصال  انجمن،  برای  درآمدزایی  من  نظر  به 
می توان با برنامه های مناسب، حتی درآمد زایی هم کرد. ایجاد 
اگر حرکت ها و  پویاتر کند.  را  انجمن  اتاق های فکر می تواند 

برنامه های انجمن ساختاری نباشد، پیشرفتی نخواهیم کرد.
قرن  نیم  جشن  برگزاری  بابت  می گویم  قوت  خدا  تقی پور: 
انجمن، کار بزرگی بود. به نظر من باید به صحبت های استاد 
محسنیان راد نیز توجه کنیم. ایشان دغدغه های بسیاری دارند 
و حدود 45 سال است که فعالیت های علمی و عملی داشته اند. 
مطالعه ی کتاب در حسرت فهم درست پروفسور محسنیان راد 
که دربردارنده ی خاطرات و روایتگر فعالیت های علمی و عملی 
و  کشیده  تصویر  به  را  دغدغه هایشان  خوبی  به  است،  استاد 
البته خود ایشان خواسته اند که صحبت هایشان در جشن 50 

سالگی انجمن نقد شود.
که  کنم  اشاره  باید  هم  انجمن  جاری  فعالیت های  درباره ی 

میزگرد
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اگر آقای رفیعی در دوره های گذشته هم همانند االن فعالیت 
می کردند اوضاع انجمن بسیار بهتر بود.

برای  که  اطالعاتی  بانک های  و  شاخص ها  تمام  من  نظر  به 
که  است  این  نیازمند  شد  مطرح  انجمن  فعالیت های  بهبود 
انجمن یک ساختار حرفه ای داشته باشد. همین االن فعالیت 
انجمن بر حول محور یک فرد یعنی آقای رفیعی می چرخد. 
آقای  و عالقمندی همچون جناب  بی ادعا  افراد  و  ایشان  اگر 
انجمن  برد.  نخواهد  پیش  به  کاری  انجمن  نباشند  اسکویی 
باید حرفه ای اداره شود. حرفه ای به معنای آن که باید ساختار 
سازمانی و فعال داشته باشد و بتواند درآمدزایی کند تا از پس 
هزینه های انسانی و اداری برآید. باید بتواند حداقل ها را برای 
مختلف  ادوار  در  افراد  از  برخی  متاسفانه  کند.  فراهم  اعضاء 
هیأت مدیره ی انجمن فقط برای ورود به آن و گرفتن عکس 
یادگاری تالش می کنند. واقعیت این است که در همین هیأت 

مدیره هم بعضی فقط می خواهند عکس یادگاری بگیرند.
عاجز  جوانان  جذب  از  نشود،  حرفه ای  انجمن  ساختار  اگر 
می مانیم و آن ها می توانند با مهارت ها و تسلطی که برخاسته 
در  حضور  به  نیاز  بدون  است  جدید  دنیای  ضرورت های  از 
را  کارهایی  قادرند  جوانان  ببرند.  پیش  را  کارشان  انجمن 
خواهشم  من  نمی کنیم.  هم  درک  حتی  ما  که  دهند  انجام 
تجربه های  از  و  کنیم  ایجاد  حرفه ای  ساختار  که  است  این 
موجود در نظام مهندسی و سازمان نظام صنفی رایانه ای و... 
که در ایجاد چنین ساختاری موفق بوده اند استفاده کنیم و 
مسأله بعدی نهضت عضوگیری است که باید جدی پیگیری 
کرد. در این صورت حضور جوانان و پیشکسوتان در کنار هم 
موفقیت انجمن را تضمین خواهد کرد. این را هم عرض کنم 
که مسئولیت وضعیت فعلی انجمن، متوجه ی همه ی کسانی 

جمله  داشته انداز  عضویت  آن  در  مختلف  ادوار  در  که  است 
بنده.

 خانم بنی هاشمی: به نظر من، ذات حرفه روابط عمومی، 
بیشتر  نانوشته.  توافق  یک  اساس  بر  و  رهاست  جنسیت  از 
دولتی  بخش های  در  را  عمومی  روابط  مدیریت  پست های 
و  معاونان  موارد  عموم  در  ولی  کردن  تصاحب  آقایون 
کارشناسان خانم،  پشتیبانی فنی و حرفه ای از آنها داشته اند.  
سمت  به  جامعه  غالب  رویکرد  جزء  به  هم  ماجرا  این  در 
مدیریت مردان، یک مشکل دیگر هم از گذشته وجود داشت. 
مدیران ارشد اجرایی، در غالب سفرها و بازدیدها به همراهی 
دوشادوش و نزدیک مدیران روابط عمومی خود نیاز داشتند و 
مشکالت دست و پاگیر اجرایی و اداری و هنجارهای عمومی 
ایجاد می کرد. کمی طول کشید  گاهی غلط، معذوریت هایی 
تا این فرهنگ و فهم مدیریتی از حرفه روابط عمومی تغییر 
مدیریت  از  که  گزاره هایی  و  تصاویر  در  ما  برای همین  کند. 
روابط عمومی در کشور منتقل می شود، عمدتاً شمایل مردانه 
می بینیم. این خود به آن تصور غلط در مدیران ارشد دامن 
زده و ما مدام در یک دایره بسته گیر می کنیم. راه خروج از 
این چرخه، درست کردن کمیته بانوان یا تبعیض های مثبت 
و بیمارگونه نیست. کافی است به عنوان یک انجمن تخصصی 
هر  در  پستی،  هر  واگذاری  در  انتصابی،  و  انتخابی  هر  در 
نظرخواهی، در هر تصویری و هر جمعی به تساوی جنسیتی 
توجه کنیم و اسیر آن چرخه ساده و راحت الحلقوم نشویم. در 
واقع اگر فقط درست و دقیق به حرفه روابط عمومی نگاه شود، 
خانم ها درست دیده می شوند و الزم نیست بزرگ نمایی شود. 
کافی است با دقت بیشتری صرف درست بودن، تصویری شود 
که از روابط عمومی ایران نزد سایر ذینفعان منتشر می شود. 
در یک تصویر درست، خانم ها و جوانان جای خود را دارند. 
چنان که در بخش خصوصی که مشکالت بخش دولتی وجود 
ندارد، خانم های مدیر و جوانان مدیر در حوزه روابط عمومی 

به وفور دیده می شوند.
 ابراهیم رستمیان مقدم )مشاور انجمن روابط عمومی 
نمی توان  هم  شرایط  بدترین  در  حتی  بنده  نظر  به  ایران(: 
گفت وضعیت روابط عمومی در سازمانهای دولتی یکسره صفر 
است!  چراکه در واقعیت امر، زشت و زیبا همه جا هست. در 
تعمیم  قابل  نگاه  همین  بخش ها  درهمه  شاید  ما  کشور  کل 
حوزه های  در  مطلوب  شرایط  فقدان  یا  ضعف  البته  است. 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... از آنجا ناشی می شود 
که در کشور ما  احزاب و تشکل های مدنی قوی نداریم. حتی 
ترکیب نمایندگان مجلس ما هم نتیجه رقابت جدی و سالم 

میزگرد
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احزاب واقعی نیست. برای همین گاهی در مسایل کلیدی هم 
از 290 نفر، هرکسی عقیده خاص خودش را دارد. همه هم از 
دغدغه های ملی حرف می زنند ولی در مباحث، انسجام الزم را 
ندارند و نتیجه کار اغلب مطلوب نیست چون ایده ها و برنامه ها 
قبال در احزاب و نهادهای مدنی تخصصی قوام پیدا نمی کند. 
این ریشه اصلی ضعف است و در نهادهای مدنی موجود هم 
حوزه های  در  حال  این  با  دارد.  وجود  وضعیت  همین  اغلب 
مختلف این نهاد ها در حال فعالیت هستند. همین انجمن هم 
از سه دهه قبل فعالیت می کند. حدود 300 نشست علمی-
تخصصی ماهیانه داشته ایم و درهمین حدود ماهنامه تخصصی 
»روابط عمومی« را در حوزه ارتباطات اجتماعی منتشر کرده 
ایم. درمورد کیفیت نشریه قطعاً جای کار وجود داشته و دارد. 
اما برای ارتقاء کار باید هزینه کرد، باید نیروهای حرفه ای را به 
کار گرفت و درکنار آن هزینه ها را از محل جذب آگهی تأمین 
کرد. بنابراین برای تحقق تولیدات کیفی و ارزشمند، نیاز به 
را  انجمن  ساختار  باید  هم  راستا  این  در  داریم.  زایی  درآمد 
اصالح کنیم و خروجی داشته باشیم. در هر صورت از بیرون 
قضاوت می شویم. اگر بخواهیم طرحی نو دراندازیم  الزم است 
کمیته های فرعی را فعال کنیم و اعضای خوش فکر و حتی 
افرادی که بیرون از انجمن هستند را درگیر کار کنیم. مثال 
کمیته جوانان یا زنان ایجاد کنیم. کمیته برنامه ریزی و ایده 
هر  در  کنیم.  تقویت  را  آموزش  کنیم.کمیته  ایجاد  پردازی 
صورت می دانیم که این انجمن غیر انتفاعی است اما معنایش 
باید  بلکه  باشیم  داشته  هراس  درآمدزایی  از  که  نیست  این 
مراقبت کنیم درآمدهای حاصل از فعالیتهای علمی، آموزشی 
و اجتماعی انجمن صرف توسعه فعالیتهای مرتبط با اهدافش 
بشود. یعنی توسعه موازین روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی 
در کشور. بدیهی است افراد صاحب نظر برای همکاری تخصصی 

با دست  باشند وگرنه  باید دریافتی مناسب داشته  انجمن  با 
خالی کارچندانی از انجمن ساخته نیست. در این راستا باید با 
نهادهای مختلف ارتباط بگیریم. مثال در مقاطع زمانی معینی 
می توانستیم با برخی نهادهای عمومی غیردولتی تعامل داشته 
در  را  مکانی  شان  اجتماعی  مسوولیت  راستای  در  تا  باشیم 
سرمایه  یک  انجمن  با  همکاری  که  چرا  بگذارند.  ما  اختیار 
در  ما  می توانستیم  آن ها هم هست.  برای  اجتماعی  گذاری 
قالب آموزش روابط عمومی های این گونه سازمان ها همکاری 
آنها را جبران کنیم. چون تعامل درست با مردم، پاسخ گویی 
به مردم، شفافیت، اعتماد سازی، درک مشترک ایجاد کردن 
گونه  این  چالش های  و  برنامه ها  و  سیاستها  اهداف،  باره  در 
سازمان ها برایشان بسیار مهم وحیاتی است. من فکر می کنم 
اهداف انجمن روابط عمومی ایران جاذبه های بسیاردارد ولی 
روی شیوه های معرفی انجمن باید کار بشود. در هر صورت هر 
دولتی باید با واقعیت ها رو در رو شود و برای تعامل با مردم 
سازمانها  برود.  عمومی  روابط  تخصصی  کارکردهای  به سراغ 
مجبورند با مردم ارتباط دوسویه و مبتنی بر احترام و اقناع 
و  تخصصی  عمومی  روابط  پس  باشند.  داشته  افکارعمومی 
هوشمند همچنان کاربرد دارد و انجمن برای کمک به شکل 
مختلف  دستگاههای  و  سازمانها  در  ساختاری  چنین  گیری 
باید آماده همفکری و مساعدت از موضع حرفه ای و تخصصی 
جلسه ای  در  وقتی  که  باشد  طوری  تعامالت  این  باید  باشد. 
صحبت می کنیم مدیران آن سازمان متوجه بشوند که ارتباط 
با انجمن برایشان خروجی و ارزش کیفی باالیی دارد. بنابراین 
تاکید میکنم هرچه زودترکمیته ها فعال و اتاق فکرها تشکیل 
توسط  قبال  که  برنامه هایی  بر  مبتنی  انجمن  امور  و  شوند 
کمیته ها پخته و چکش کاری شده و به تصویب هیات مدیره 

رسیده است، پیش رود.
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مراسم از نگاه میهمانان
برای ارزیابی آیین پنجاهمین سال تاسیس انجمن از حاضران ارجمند مراسم درخواست کردیم با یادداشتی 
دیدگاه های خود را از نحوه برگزاری مراسم به ما منعکس کنند. نقاط ضعف و قوت آیین را با نظر مدعوین گرانقدر 

می خوانیم:

نمره قابل قبول
دو  از  بیش  گذشت  از  پس 
جدید  دور  از  نیم  و  سال 
انجمن  مدیره  هیات  فعالیت 
ایران، می توان  روابط عمومی 
مراسم،   این  برگزاری  گفت 
شمار  به  انجمن  وسیع  و  بزرگ  برنامه  اولین 
می رود. البته نقش شرایط پاندومی و ممنوعیت 
برگزاری مراسم را نمی توان نادیده گرفت. این 
برگزاری،   مکان  حیث  از  مجموع  در  برنامه، 
نمره  و...  اجرا  آن،  محتوای  برنامه،  ترتیب 
قابل قبولی را گرفت و باید به دست اندرکاران 
»خسته  آن،  کنندگان  حمایت  و  برگزاری 

نباشید« گفت. 
هم  را  ذکر  قابل  کوچک  نکته  چند  البته، 

می توان نام برد :
ضرورت پیش بینی فضای بزرگ تر برای حضور 
جمع بیشتری از عالقمندان، عدم توجه الزم به 
استفاده از توانایی ها و حضور و بزرگداشت بانوان 
بودن  طوالنی  عمومی،  روابط  عرصه  در  فعال 
برخی پیام های ضبط شده به این مناسبت که 
خارج از حوصله این مراسم بود و مشخص بود 
کوتاه  لزوم  صورت  در  و  ادیت  برای  فکری  که 
کردن پیام های ضبط شده اندیشیده نشده بود و 
عدم توضیح هیچ یک از سخنرانان در خصوص 
چرایی فاصله زمانی فترت بیست ساله تاسیس 
انجمن در 50 سال پیش و فعال شدن آن در 30 
سال پیش از جمله مواردی است که می شد برای 
تاسیس  سالگرد  پنجاهمین  مراسم  شدن  بهتر 

انجمن روابط عمومی ایران انجام داد.
منوچهر شمیراني

آشتی کنان
سالگرد  پنجاهمین  همایش  برگزاری 
ایران  عمومی  روابط  انجمن  تاسیس 
گویا  که  داشت  اهمیت  جهت  این  از 
اعضای  تمام  کنان  آشتی  مراسم 
تشکل های روابط عمومی و فعالین این 
حوزه بود. به گونه ای که می توانستید از همه اقشار و گروه ها 
و  ارتباطات  حوزه  در  فکری  مختلف  گرایش های  با  افراد  و 
روابط عمومی و رسانه در این مراسم ببینید و این رویکرد 
در انتخاب سخنرانان و چیدمان برنامه های محتوایی همایش 
هم به چشم می خورد. به همه مدیران و اعضای انجمن روابط 

عمومی ایران خداقوت می گویم.
دکتر ضیایی پرور

کاهش تشریفات
در این مراسم، معرفی ها و نکوداشت یاران 
همچنین  بود.  خوب  بسیار  انجمن،  سابق 
برگزاری برنامه از نظم وانسجام خوبی بهره 
پشتکار  و  زحمات  از  نشان  که  بود  مند 
سالهاست   که  دارد  رفیعی  آقای  جناب  

انجمن  را سرپا نگه داشته اند.
از نقاط قوت گردهمایی، سخنرانی دکتر محسنیان راد بود که 
بسیار بجا و قابل تامل بود و به نکات کلیدی مهمی اشاره کردند.
الزم به اشاره است که  روابط عمومی ها باید  آینه تمام نمای 
جامعه باشند، به نظر من در این شرایط خاص اقتصادی، پسندیده 
تر بود از تشریفات کاسته می شد و در عوض تعداد افراد مرتبط 
بیشتری حضور می یافتند. من شخصاً انتظار گردهمایی های ساده 
و بی تکلف تر انجمن در دهه های گذشته بخصوص دهه 70  را 
داشتم. خیلی از فعاالن و پیشکسوتان این حوزه  که سالها قبل 

بودند و انتظار دیدنشان را داشتم، حضور نداشتند. 
نازنین فراهانی 

بازخورد
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تا ریشه در آب است، 
امید ثمري هست

خداوند متعال را شاکر هستم که سعادت 
حضور در یکي از باشکوه ترین اجتماعات 
حرفه اي زندگي ام را به واسطه حضور در 
»آیین نیم قرن حضور انجمن روابط عمومي ایران با 30 سال 
تالش مستمر«، در روز پنج شنبه 23 دي ماه نصیبم کرد. از 
بخت ُشکر دارم و از روزگار هم. آنچه در این مراسم باشکوه 
و با ارزش دیدم، نشان از برنامه ریزي دقیق، اجراي بي نقص 
و مدیریت شایسته مراسم داشت و بي تردید، با برگزاری این 
مراسم، برگ زرین دیگري بر کارنامه 30 سال تالش مستمر 
این انجمن گرانسنگ و حرفه اي و اعضاي محترم و معتبر 
و  برنامه ریزي دقیق  به لطف  افزوده شد.  آن،  هیأت مدیره 
سنجیده دست اندرکاران این آیین، شاهد حضور بخش قابل 
توجهي از جامعه علمي و حرفه اي روابط عمومي کشور شامل 
استادان شاخص و نامدار، مدیران و کارگزاران سابق و الحق و 
نیز دوستداران و عالقه مندان هنر هشتم در این آیین بودیم 
تعداد  از  فراوان است. همچنین کاستن  تقدیر  که شایسته 
سخنراني ها و جایگزین کردن آن با پخش محتواي تصویري 
که عموماً کوتاه و گویا و خاطره انگیز بود از دیگر نقاط قوت 
این رویداد شکوهمند بود. یادکرد درگذشتگان و پیشکسوتان 
این حرفه و تقدیر از خانواده هاي آنان، انتخاب مکان و زمان 
مناسب براي اجراي مراسم و نیز جذب حمایت اسپانسرهاي 
افزود و  خوشنام در فرایند اجرا، بر قدر و ارزش این آیین 

نشان داد که : تا ریشه در آب است، امید ثمري هست!
انجمن روابط عمومي ایران، از سرمایه هاي ارزشمند علمي 
دوران  از  که  مي بالم  خود  بر  است.  عزیز  ایران  حرفه اي 
دانشجویي در رشته روابط عمومي در نیمه دوم دهه 1370، 
با انجمن روابط عمومي ایران آشنا شدم و از آن زمان تاکنون 
از سال  از نشست هاي منظم و سودمند آن بهره ها برده ام. 
1382، عضو کوچکي از این انجمن هستم و به همت بلند 
و  حامیان  دست اندرکاران،  بانیان،  همه  نیکوي  و اندیشه 
مجریان مراسم 23 دي ماه 1400، صمیمانه درود مي فرستم. 
قدردان زحمات این عزیزان هستم و عزت روزافزون و دوام 

سعادتمندي و خوشبختي را برایشان آرزو مي کنم. 
ابراهیم عبداهلل زاده - کارشناس علوم ارتباطات اجتماعي و 
عضو انجمن روابط عمومي ایران

پاسداشت روابط عمومی ایرانی
اخیر  به محدودیت های دو سال  وقتی 
و عدم  کرونا  پاندومی  از شرایط  ناشی 
در  گردهمایی ها  و  برنامه ها  برگزاری 
برگزاری  می کنیم،  نگاه  کشور   سطح 
حضور  سال  پنجاه  بزرگداشت  برنامه 

را  ایران  عمومی  روابط  انجمن  مستمر  تالش  سال  و سی 
می توان یک نقطه عطف، به شمار آورد.

این  برپایی  برای  عمومی   روابط  انجمن  تالش  اینکه  با 
مراسم انکار نشدنی است اما اشاره به نکاتی  چند در این  

مراسم، خالی از فایده نخواهد بود : 
انتخاب زمان ) روز پنج شنبه کم ترافیک ( و مکان برگزاری 

مراسم،  خوب و مطلوب بود.
پذیرایی  از شرکت کنندکان ونحوه ی  برنامه ریزی جهت 

دعوت از مدعوین،  قابل قبول و توجه بود.
اما، این موارد را هم فراموش نکنیم :

حوصله  از  خارج  و  طوالنی  برنامه ها،  برخی  بندی  زمان 
مخاطبان  به نظر می رسید.

برای یک مخاطب خارج از مجموعه اعضای انجمن روابط 
عمومی ایران،  پیش بینی توضیح الزم برای روند فعالیت 
دوره های  و  آن  فعالیت  ساله  بیست  وقفه  دالیل  انجمن، 

مختلف کاری آن  نشده بود.
پیشکسوت  واعضای  مسئولین  پیام های  نمایش  بخش  در 
بودند  دسترس  از  دور  که  افرادی  سخنان  پخش  انجمن، 
قابل پذیرش بود اما پخش پیام عزیزانی که در جلسه حضور 
نمایش  می رسید.البته،  نظر  به  منطقی  غیر  کمی  داشتند 
ارزشمند  نکات  از  عمومی،  روابط  بزرگان  از  کلیپ هایی 

این مراسم بود. 
گرچه همت واالی رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن روابط 
عمومی برای یافتن اسپانسر برنامه از نکات  بارز و  ارزشمند این 
گردهمایی بود اما به نظر می رسید میزان تبلیغات اسپانسر 

محترم برنامه تا حدی بیش از حد  معمول بود. 
و  قبولی می گیرد  نمره  مراسم  این  برگزاری  به هر حال،  
انجمن  در  آن  برگزارکنندگان  برای  ارزنده   تالشی چنین 
روابط عمومی ایران، می تواند کارنامه  قابل قبولی در سابقه 

ی این انجمن به حساب آید.          
رضا  قوی فکر - روزنامه نگار پیشکسوت

بازخورد
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پیام هایی از دغدغه مندان روابط عمومی
در آیین پنجاهمین سال تاسیس انجمن پیام هایی از سوی پیش کسوتان و دست اندرکاران روابط عمومی کشور 

به صورت تصویری پخش شد که مناسب دیدیم برخی از پیام ها را در این ویژه نامه درج کنیم.

پیام ها

پروفسور یحیی کمالی پور استاد دانشگاه پردو
ارتباط مستمر روابط عمومی و دانشگاه

 با سالم و درود فراوان، پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران را به همه شما به 
خصوص به همه آنهایی که در این حوزه فعالیت دارند و هم چنین مسئولین روابط عمومی ها در 
شرکت های مختلف، نهادهای دولتی و غیردولتی، دانش پژوهان، استادان، خبرنگاران و اعضای رسانه ها 

تبریک می گویم.
همانطور که می دانید روابط عمومی در سال های اخیر به دلیل دیجیتالی شدن روابط انسانی در سراسر 
جهان جهش های فراوانی داشته و تغییرات زیادی در این زمینه حاصل شده است و بر اساس دیجیتالی شدن رسانه ها 

و روابط عمومی ها ارتباط بین نهادها، مسئولین و مخاطبان درون و برون سازمانی سیال تر و فعال تر شده است.
در این جا از جناب مرحوم دکتر نطقی  پایه گذار روابط عمومی در ایران باید سپاسگزاری و یاد کرد چون در هر 

حال ایشان سهم  بزرگی در بسترسازی و ایجاد این حرفه، علم و هنر و ارتباط  دو سویه در ایران داشتند.
 در عرض پنجاه سال گذشته شما همراه با فعاالن رسانه ها و خبرنگاران موفق شدید وب سایت ها و وبالگ های 
مختلفی را راه اندازی کنید. طی این سال ها مقاله های بسیاری ارائه، کنفرانس های ساالنه زیادی برگزار و کتاب های 
زیادی ترجمه شده و از نظر علمی کمبودی در این خصوص وجود ندارد و دوست دارم در اینجا به همه شما تبریک 
بگویم که همواره در راه پیشبرد این علم و حرفه مهم کوشا بوده اید.  نکته دیگر اینکه آن طور که باید و شاید 
روابط عمومی ها  با یکدیگر همکاری ندارند اگرچه خوشبختانه روابط عمومی در همه سازمان ها و نهادهای دولتی و 
غیردولتی در همه استان ها و اکثر شهرهای بزرگ فعالیت دارند ولی ارتباط بین خود دست اندرکاران روابط عمومی 
و رسانه ها و دانشگاه ها آن طور که باید و شاید برقرار نشده است و امیدواریم که در سال های آینده این مشکالت 
برطرف شود.  همانطور که می دانید روابط عمومی یک ارتباط دو سویه و سازنده بین نهادها و مردم است و مهم 
این است که بایستی همیشه روابط عمومی ها به طور شفاف و از طرق مختلف در رسانه های دیداری، شنیداری و 
شبکه های اجتماعی واقعیت ها را منعکس کنند و مهمتر اینکه در این فرایند روابط عمومی ها  بتوانند اعتماد مردم 
را به خودشان جلب نمایند و اگر در هر ارتباطی اعتماد نباشد کلیه تالش ها بی فایده است. بنابراین همه امور و 
کلیه ارتباطات باید بر اساس اعتماد باشد بطوری که مسئولین سازمان ها و یا مخاطبین به اخبار تولیدی و انتشار 
یافته اعتماد داشته باشند در غیر اینصورت کاری عبث و بیهوده است، در نتیجه مخاطبین به سازمان ها و آنچه که 
روابط عمومی انجام می دهد به اصطالح اهمیتی قائل نمی شود. در هر حال خوشحال هستم که پنجاهمین سالگرد 
تاسیس انجمن روابط عمومی ایران را برگزار می کنید و دوست ندارم در اینجا تکرار مکررات را بیان کنم چون در 
همه زمینه ها مطالب مختلفی منتشر شده و در دسترس شماست ولی باز تاکید من بر این است که باید این رشته 
در دانشگاه ها جا بیفتد و می بایست ارتباط مستمری بین روابط عمومی ها و دانشگاه ها وجود داشته باشد و همینطور 
نهادهای مختلف در سراسر کشور  و  یکدیگر همکاری و سازمان ها  با  و غیردولتی  نهادهای دولتی  و  دانشگاه ها 
هماهنگی الزم را با هم داشته باشند و به صورت علمی و بر اساس برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت مشخص 

و شفاف در مسیر توسعه و پیشرفت نهادهای جامعه و مملکت حرکتهایی موفق داشته باشند.
 امیدوارم کنفرانس و مراسم خوبی داشته باشید و در آینده شاهد فعالیت های بیشتری باشیم.

 خدا یار و نگهدار شما 
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دکتر کیا رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
همکاری مشترک دانشکده علوم ارتباطات و انجمن در دوره تحول

 خوشحال هستیم که همکاری مشترکی را بین انجمن روابط عمومی ایران و دانشکده ارتباطات برقرار 
فراهم  بهتر  را  زمینه همکاری مشترک  بتوانیم  در دوره جدیدی که شروع می شود  انشااهلل  کردیم. 
نماییم و سر آغازی برای کارهای پژوهشی و آموزشی مشترک دانشکده و انجمن باشد و زمینه بهره 

وری بیشتر را برای دانشجویان و کلیه انجمن های علمی در کشور فراهم کند.
ما این دوره مدیریتی خود را دوره تحول نامگذاری نموده ایم و امیدواریم که در گروه علمی روابط عمومی بتوانیم با 
ایجاد گرایش های متنوع و اجرای دوره های فوق لیسانس جایگاه علمی این رشته را بیشتر ارتقاء دهیم و با همکاری 

مشترک زمینه فعالیت های بیشتر دانشگاه را نیز فراهم کنیم. 

پیام ها

حسینعلی افخمی مدیر گروه علمی روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
نیم قرن تجربه فرصتی برای تحول

اول و همینطور  به کلیه اعضا در درجه  را  ایران  انجمن روابط عمومی  من پنجاهمین سال تشکیل 
فارغ التحصیالن این رشته تبریک می گویم. امیدوار هستم  که نیم قرن تجربه فرصتی برای تحول باشد. 

تحول در حوزه پژوهش، آموزش و همین طور تحول در حوزه عملکرد روابط عمومی ها.
 من با مسئولیتی که به عنوان مدیر گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه دارم، این مژده 
را می دهم وامیدوار هستیم که سال 1401 سال راه اندازی دوره های فوق لیسانس روابط عمومی باشد و 

در جهت پژوهش محور بودن این رشته و همین طور تخصصی شدن آموزش ها گام برداریم. موفق و موید باشید 

ناصر بزرگمهر پیشکسوت روابط عمومی
 جامعه بدون روابط عمومی پژمرده و میراست

از یاران بوستان روابط عمومی ایران عزیز سپاسگزارم که همچنان مهرشان بر چون حقیری می تابد و مفتخرم 
کرده اند به عناوینی که بی شک احترام به سن و سال بوده است تا علم و دانش.

آنها که مرا می شناسند یا می خوانند  و نقدهای مرا با مهربانی تحمل می کنند، می دانند که آنچه گفته و می گویم 
به قصد سربلندی ایران سبز و جوانترهایی است که می توانند با کمی خواندن و دیدن و تجربه کردن، سرنوشت 

یک سرزمین را از سیاهی به سپیدی تغییر دهند. امیدوارم روابط عمومی ها، چراغی برای آیندگان بیافروزند.
بارها گفته و نوشته ام: جامعه بدون روابط عمومی می پژمرد و می میرد. مدیریت ها بدون روابط عمومی قدرتمند کیش و مات 
خواهند شد. اگر روابط عمومی را از زندگی فردی و اجتماعی حذف کنیم، زندگی موازنه خود را از دست می دهد. متاسفانه 

بسیاری از این حرف ها را دولت ها و دولتمردان نشنیدند و یا اگر شنیدند، توجه نکردند.
یکی از وظایف روابط عمومی ها، نقدصاحبان قدرت و مدیران است، روابط عمومی مجیزگو، محکوم به نابودی خود و سازمانش 

خواهد شد، نقد مدیران در هنگام قدرت و مسئولیت بهترین خدمت به آنهاست.
مهمترین نکته ای که به دوستان جوانم در خانواده بزرگ روابط عمومی کشور توصیه می کنم، پیدا کردن هویت در تاریخ 
است. ما در یک بخشی از تاریخ گمشده ایم، جعل تاریخ توسط کم سوادان و بیسوادان با عناوین دهن پرکن دکتر و مهندس 
و استاد و امثالهم رخ می دهد. روابط عمومی افشاگر، پا به پای مردم در کسب هویت فرهنگی این سرزمین تالش می کند و 
فریب این عناوین را نمی خورد. شما پرچمدار نهضت جدیدی هستید که روابط عمومی فرمایشی را می تواند به روابط عمومی 
مسئول و پاسخگو تبدیل کند. دولت ها می آیند و می روند، اما انسان مسئول و دانش ارزشمند روابط عمومی در تاریخ می ماند.

روابط عمومی واقعی کنار مردم و افکارعمومی می ماند و این بزرگترین خدمت به سازمان ها و دولت ها است، اگر بفهمند 
و بدانند. برای یکایک شما که در این مراسم حضور دارید و برای همه کسانی که در خانواده روابط عمومی کشور گامی 
کوچک و بزرگ برداشته اند، آرزوی سالمتی و بهروزی دارم و به پاس احترام به قدیمی ترین نهاد روابط عمومی کشور 
به پا خیزیم و برای بسیاری از دوستان عزیزمان که امروز درجمع ما نیستند، مطهری نژادها، جبل عاملی ها، پارساها و 

عزیزان دیگر فاتحه و درودی نثار کنیم.
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پیام ها

جواد قاسمی دبیر کل انجمن روابط عمومی ایران
سپردن سکان انجمن به جوانان

سی امین سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران را به دست اندرکاران هنر-فن روابط عمومی تبریک 
عرض می کنم. انجمن طی سی سال گذشته، فراز و نشیب های مختلفی را پیش رو داشته و اکنون که سال 
دوم هیات  مدیره جدید شروع شده است، تالش کردیم با همکاری اعضای انجمن، قدم هایی را برای پیشبرد 

حرفه ی روابط عمومی برداریم. 
ابتدا زمانی که به فکر تاسیس انجمن افتادیم، مدتی طول کشید تا دوستان به جمع بندی برسند و انجمن 
مراحل تاسیس را طی نماید. برای این کار  با مراجعه به سوابقی که از قبل از انقالب وجود داشت، سعی کردیم اساسنامه ای 
را تنظیم و در شورای مدیران کل روابط عمومی کشور که هر ماه تشکیل می شد، مطرح کنیم. پس از تصویب این اساسنامه 
کارها دنبال شد تا در خرداد ماه سال 1370، اولین مجمع عمومی انجمن  با حضور استادان، مدیران و کارشناسان رشته ی 
روابط عمومی برگزار شد.  به خاطر دارم که آقای دکتر محسنیان  راد، ریاست اولین مجمع عمومی را به عهده داشت. سپس 
هیات مدیره تشکیل شد و در طول این سال ها، انجمن فعالیت های متنوعی را در دستورکار خود قرار داد. حضور در حوزه ی 
نشر با انتشار بیش از یکصد و ده شماره ی نشریه با عنوان »روابط عمومی« و برگزاری دوره های آموزشی، هم چنین اجرای 

طرح های پژوهشی و مشاوره، اقدامات قابل اشاره در این سال ها بوده است. 
در سال جاری حرکت جدیدی در انجمن شکل گرفت و کارها به سمت حرفه ای گرایی روابط عمومی هدایت شد. به عنوان 
مثال، در پروژه ی استاندارد سازی مشاغل روابط عمومی، کارشناسان شاغل در این حوزه  با تحصیالت  مرتبط  ارزیابی و 

رتبه بندی می شوند. این اقدام را می توان  به عنوان قدم مثبتی در دوره ی جدید هیأت  مدیره مطرح کرد.
جا دارد از کسانی که سال های سال در این انجمن فعالیت کرده اند و دیگر در قید حیات نیستند مثل آقایان مالزم، 

جبل عاملی، تحریری و مطهری نژاد یاد کنیم و یادشان را گرامی بداریم. 
هم چنین از استادانی مانند زنده یاد دکتر نطقی، شادروان دکتر معتمدنژاد و دیگران که در شکل گیری این انجمن تاثیر گذار 

بودند، سپاسگزاری کنیم و آرامش و شادی روحشان را از خداوند بزرگ طلب کنیم.
امیدواریم که بتوانیم سکان انجمن را در دوره های جدید به دست جوانان عالقمند بسپاریم که در این شرایط اعضای 
هیات موسس و هیات مدیره ی ادوار گذشته بیشتر در زمینه ی مشاوره و نظارت بر عملکرد اجرایی انجمن همکاری خواهند 
داشت. به امید این که همانند گذشته انجمن روابط عمومی ایران بتواند یاری گر حرفه ی روابط عمومی در کشور باشد و از 
فارغ التحصیالن و کسانی که در این حوزه کار می کنند، انتظار داریم با عضویت و قبول مسئولیت کمک کنند تا روابط 

عمومی در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.

خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران
شدیداً به تعامل با مردم نیاز داریم 

اال یا ایهالساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

نیم قرن انجمن روابط عمومی ایران را بهانه کرده ایم تا به دور هم بنشینیم و بتوانیم فضای اجتماعی فرهنگی 
علمی کشور را از دیدگاه تعامل با مردم و همنوعان خود بهتر بتوانیم  داشته باشیم.

 روزی که اصول اخالقی زیر پا گذاشته شود روابط عمومی مفهومش را از دست می دهد و عشق باالترین مرحله عاطفی 
و اخالقی انسان است در جامعه امروز خود شدیداً به تعامل با مردم نیاز داریم و امروز باید بتوانیم با یکدیگر گفتگو کنیم. 
امروز باید نقد یکدیگر را بپذیریم و  باید  حرف و عمل  و روش حضور ما در جامعه به صورتی باشد تا مردم بتوانند اعتماد 

خود را به ما افزایش داده و با ما بهتربرخورد کرده و زندگی را اداره کنیم. 
روابط عمومی ها حضور دارند برای اینکه بتوانیم سالمت جامعه را  پایدار کنیم انشاهلل به بهانه نیم قرن  انجمن به بهانه این فعالیتی 
که در چند سال گذشته در انجمن روابط عمومی ایران انجام شده بتوانیم ارتباط بهتری با مردم و ذینفعان خود برقرار کنیم. انشاهلل
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ناصر رزاق منش عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران 
رسالت انجمن حرکتی نو برای بازگشت نشاط و امید

با نام و یاد یگانه خالق هستی بخش
با درود و احترام بی پایان به حضور با سعادت فعاالن، اساتید و اهالی محترم روابط عمومی کشور، 
بدون تردید امروز و در عصر حاضر که دوران تکنولوژی و فرا صنعتی نام نهاده شده به ویژه تغییرات 
و جهشی که در حوزه ارتباطات رخ داده است به نظر می رسد که یک شرایط بزرگی در بین جوامع 
بشری و انسان ها بوجود آمده است که خبر از یأس، ناامیدی و افسردگی می دهد به ویژه در دو سال 
اخیر که ویروس کووید 19 و بیماری کرونا در جهان در حال یکه تازی بوده و در گوشه و کنار دنیا 
جان و سالمت انسان ها را تهدید نموده و می نماید و متاسفانه به موازات آن در پاره ای از نقاط کره 
زمین شاهد جنگ هایی بین ملت ها و کشورها هستیم که به این افسردگی و ناامیدی دامن زده و صلح 
جهانی را ناپایدار ساخته است. انجمن روابط عمومی ایران به عنوان یکی از نهادهای پیشگام و عظیم 
ترین نهاد در حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور، امروز الزم است با مشارکت تمامی اعضاء خود 
حرکتی نو و جدیدی را برای بازگشت نشاط، امیدواری و شادمانی به جامعه و کشور آغاز کند. مردم 
عزیز امروزه با مشکالت عدیده ای مواجه هستند که روز به روز در حال گسترش است، لذا ضرورت دارد 
هر چه سریعتر وارد عمل شده و دست در دست هم و در کنار هم با گفتگوهای اجتماعی در راستای 
حیات انسانی با تکیه بر اصل و اساس ارتباطات به سرعت به این تراژدی پایان داده و امید به زندگی 
در کشور گسترش داده شود و امروز که انجمن روابط عمومی ایران در حال برگزاری مراسم نیم قرن 
تالش و فعالیت خود می باشد الزم است چراغ ایجاد و تشکیل سازمان روابط عمومی کشور را روشن 
نماید تا آینده گان، فعاالن و عالقمندان به این حرفه با امید بیشتری در این حرفه قدم برداشته، 

فعالیت نمایند و در جهت ارتقاء روابط عمومی کشور تالش نمایند.

ابراهیم رستمیان مقدم مشاور انجمن روابط عمومی ایران 
توسعه ارزشهای روابط عمومی نماد مردم ساالری است

پنجاهمین سال تاسیس نخستین نهاد مدنی در عرصه ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی در ایران 
را تهنیت عرض می کنم و همینطور سی و سومین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران را گرامی 

می دارم.انجمنی که ادامه دهنده راه پایه گذاران روابط عمومی نوین در کشور ما است.
نهاد روابط عمومی در درجه اول تعریف می شود با گزاره های کلیدی چون شفافیت و آزادی اطالعات، 

احترام گذاردن به مردم، پرسشگری و آمادگی برای پاسخگویی.
امروز است.  ترین ویژگی های های مردم ساالری در جهان  ازجمله مهم  ارزش ها  این  تداوم  و  حفظ 
بنابراین نهاد روابط عمومی یک نهاد عمده در عرصه مردم ساالری محسوب می شود به شرطی که 
واقعاً و درعمل وفادار به این ارزش ها و عامل به آن ها باشد. بنابراین جا دارد حضور و استمرار فعالیت 
تشکل های منسوب به این نهاد و به ویژه انجمن روابط عمومی ایران را قدر بدانیم و برای عضویت 

درصفوف آن اعتبار و اهمیت قائل باشیم.
یکپارچه  حرکت  و  همدلی  انسجام،  نیازمند  ایران  عمومی  روابط  جامعه  اعضای  می رسد  نظر  به   
به  وفاداری  مرهون  را  اعتبار خود  نهاد  مردم ساالری اند.این  و  ارتباطات  تالشگران عرصه  در صفوف 

ارزش هایی می داند که پایه گذاران آن بنیاد گذاشته اند.
 این راه و روش پایدار باد.

پیام ها
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دکتر حسن خسروی عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران
 روابط عمومی رهبر ارکستر سازمان است

من یک جمله معروفی دارم که : روابط عمومی، رهبر ارکستر سازمان است. در هر سازمان، بخشها و قسمتهای 
مختلف، نظیر امور اداری،  امور مالی، بازرسی، آموزش و...  هر کدام یک وظیفه ای را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، 
هر قسمت و هر بخش یک سازی را می نوازد و یک آهنگ و نغمه ای دارد. ماموریت و وظیفه روابط عمومی آن 
است که به صورت هوشمندانه و هنرمندانه، تمام این سازها و صداهای مختلف در سازمان را کوک و هماهنگ 
کرده ) هارمونی ایجاد کند ( که در نهایت برای ارباب رجوع، مصرف کننده،  مشتری، سهامداران و  عموم ذینفعان و مخاطبان، یک صدای 
واحد و یک آهنگ خوش و دلنشین ایجاد و فراهم گردد.  بنابراین، روابط عمومی، رهبر ارکستر سازمان است. ملزومات و مولفه های 
تحقق چنین جمله زیبایی آن است که روابط عمومی در سازمان »بازار« داشته باشد. کلمه بازار در واقع متشکل از حروف اول این کلمات 
است :  ) ب = بودجه. ا = اعتماد. ز = زمان. ا = اختیار.  ر = راهبرد (. قطعا همه خوانندگان و مخاطبان محترم  این نوشتار، متفق القول 
هستند که بدون »بودجه« و  امکانات مالی و... نمی توان امور مربوطه را به سرانجام قابل ذکری رساند. روابط عمومی نیاز شدید به این 
دارد که مدیریت عالیه سازمان به آن »اعتماد« داشته باشد تا بتواند کار خود را به صورت فنی و حرفه ای انجام دهد. روابط عمومی ها برای 
تحقق اهداف نیازمند »زمان« هستند و این جدول زمانبندی و تقویم کاری است که امکان می دهد هر رویداد، حتی االمکان در زمان و 
وقت خودش به انجام برسد. روابط عمومی بدون »اختیار« ابزاری می شود صرفاً بله قربان گوی رییس مافوق و نهایتاً آنکه، روابط عمومی 
برای موفقیت خود نیازمند »راهبرد«  یا همان استراتژی است. با داشتن راهبرد و استراتژی، نقشه راه و نحوه اقدام و راهکارهای اجرایی 

و عملیاتی و... مشخص می شوند و می دانیم که کجا هستیم، کجا باید باشیم و چگونه به اهداف و مقصد مورد نظر برسیم.  

ابوالقاسم حکیمیان عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران
 افزایش تعامل با مخاطبان

به نوبه خود نیم قرن تاسیس روابط عمومی و سی سال تالش مستمر انجمن روابط عمومی ایران را به همه 
دست اندرکاران و جامعه روابط عمومی ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم. انجمن روابط عمومی ایران از 
ابتدای تاسیس در راستای ارتقاء سطح روابط عمومی چه از نظر ساختاری و چه جایگاهی تالش های زیادی 
را به منصه ظهور رسانده و در دوره های مختلف با مسئولین ارشد کشور رایزنی نموده و توانسته جایگاه 

کنونی روابط عمومی ها را در ساختار سازمانی وزارت خانه ها سازمان ها و بخش های خصوصی ایجاد نماید.
در شرایط حاضر روابط عمومی ها می بایست پاسخگویی شفاف و شایسته ای به نیازهای جامعه داشته باشد.

یکی از اقدامات مهم و اساسی انجمن ارسال سند جامع روابط عمومی به شورای عالی انقالب فرهنگی برای تصویب بوده است و 
امیدوارم با تصویب این سند جامع،مجموعه روابط عمومی ایران از مواهب آن بهره مند شود. در خاتمه از جامعه روابط عمومی کشور 
درخواست تعامل بیشتر با افراد درون سازمانی و برون سازمانی،مطبوعات،رسانه ها و...را دارم و حضور آگاهی بخش خود را در شبکه های 
مجازی بیشتر نمایند. به امید اینکه بتوانیم با استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی اطالعات و اخبار صحیح را با دقت و کیفیت بینظیر 

منعکس نماییم و با همراهی و همدلی هوشمندانه در راستای ارائه راهکارهای بنیادی در این خصوص گام برداریم.

عبداهلل اسکویی سردبیر ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران
تقویت روابط عمومی ها در گرو تقویت انجمن

به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ روابط عمومی، پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی 
ایران و سی سال تالش مستمر را تبریک عرض می کنم. 

انجمن طی سال های گذشته دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده و تجربه نشان داده که هر زمان 
انجمن از هیات مدیره ای قوی برخوردار بوده، روابط عمومی در تمام سازمان ها تقویت شده است و اگر 

هیات مدیره دارای ضعف بوده این ضعف به روابط عمومی های سراسر کشور سرایت یافته است.
راه های آن   از  و یکی  دارند  بر عهده  را  انجمن وظیفه مهمی  تقویت  انجمن در جهت  اعضای  و  روابط عمومی   خانواده 

گسترش فعالیت های فرا سازمانی خود در عرصه روابط عمومی است.

پیام ها
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جناب میر شمس برای ما باعث افتخار است که   
امروز در خدمت شما هستیم. این گفت وگو ازچند 
لحاظ برای ما خوشایند است چون ما هم مثل شما در 
عرصه روابط عمومی و بخش آبفا فعالیت داشته ایم و 
جالب تراینکه فعالیت هایی که شما در نیمه دوم دهه 
چهل در روابط عمومی آبفای اصفهان  انجام دادید ما  
نیز بدون اطالع از کارهای شما، دهه هفتاد در روابط 
عمومی آبفای تهران اجرا کردیم. درابتدا لطفا خودتان 

را بیشتر معرفی بفرمایید.
از  یکی  شهشهان  متولد  علی  مرحوم  فرزند  میرشمس  اکبر 
محله های قدیمی شهرستان اصفهان هستم. خانواده ای روحانی 
داشتم و پدرم را که امام جماعت مسجد صفا در اصفهان بودند 
در 5 سالگی از دست دادم و تحت حمایت عموهایم بزرگ شدم. 
دوران ابتدایی را در دبستان فردوسی در نزدیکی مسجد جامع 
محله بساقیه شروع کردم و بعد به دبستان هاتف اصفهان رفتم. 
اولین سال دوره متوسطه را در دبیرستان کازرونی که نزدیکترین 
برادر  زمان  آن  در  بود گذراندم.  زندگیمان  به محل  دبیرستان 
از دبیران دبیرستانهای تهران بودند که در رشته  مرحوم بنده 

حقوق تحصیل کرده و فوق لیسانس جامعه شناسی داشتند. قرار 
شد ایشان مرا برای ادامه تحصیل به تهران ببرند. سرانجام به 

تهران آمدم که باعث تحول در زندگی بنده شد.

 فعالیت های روزنامه نگاری و هنری را از چه زمانی 
شروع کردید؟

از 16 سالگی روزنامه نگاری را شروع کردم. اولین مطلب خود را 
در مجله سپاهان به مدیریت مرحوم مهندس حسین معتمدی 
چاپ کردم. مرحوم معتمدی بنیانگذار پل فلزی اصفهان بودند و 
همچنین ماشین نویسی اصفهان در خیابان سپه نیز از یادگارهای 
ایشان است. در همان 16 سالگی گویندگی انتخابات ایشان را نیز 
بر عهده گرفتم چرا که ایشان میخواستند نماینده مجلس شوند 
و در همان سال نیز به عنوان نماینده انتخاب شدند و بنده را نیز 
به عنوان خبرنگار مجله سپاهان در استان اصفهان انتخاب کردند. 
ایران  با مرحوم ناصر فرهمند مرد بزرگ تئاتر  در همین دوره 
و بنیانگذار تئاتر اصفهان آشنا شدم. ایشان در آن زمان مدال 
درجه یک هنری را دریافت کرده بودند و من نزد ایشان دو سال 
و نیم کسب تجربه کردم. در واقع من در تهران تئاتر میخواندم 

من مرد اول روابط عمومی اصفهان بودم

اکبر میر شمس را به حق باید  یکی از اولین مدیران روابط عمومی 
سازمان های دولتی درایران به شمار آورد. او با کوله باری از علم و 
تجربه و هوش و ذکاوت  یکی از شاخص ترین روابط عمومی ها را در 
اواسط دهه چهل در سازمان آب و فاضالب اصفهان بنا و با استفاده از 
تکنیک ها و فنون روابط عمومی و راه کارهای هوشمندانه و ابتکاری 
زمینه و بستر  اجرای  مهمترین پروژه های آب و فاضالب درشهر 
اصفهان را فراهم کرد. به عنوان اولین و دومین مدیر روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان تهران مشتاقانه به دیداراستاد  که 
اکنون در آستانه 80 سالگی است رفتیم و با استقبال گرم خانواده 

محترم میرشمس روبه رو شدیم و با وی به گفت و گو پرداختیم. 
توضیح اینکه این گفت و گو اولین بار در نشریه »مهرآب« درج 

شده است. 

گفت و گو با اکبر میر شمس یکی از اولین مدیران روابط عمومی 
سازمان های دولتی درایران

  خسرو رفیعی- عبداهلل اسکویی 

ت و گو
گف
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و تابستان ها خدمت ایشان در اصفهان می رسیدم و تئاتر را به 
صورت عملی تجربه می کردم. من هم به روزنامه نگاری و هم 
تئاتر عالقه مند بودم. یکی از دوستان بنده در روزنامه کیهان 
در خیابان فردوسی تهران به من گفتند که کانونی به نام کانون 
مدیران و خبرنگاران جرائد کشور تازه تاسیس شده است و مدیر 
آن آقای دکتر مصباح زاده است و اساتیدی همانند استاد فرامرزی 
و استاد صدرالدین الهی در آنجا تدریس می کنند. دوره های آنجا 
دوساله بود و کالسها عصرها برگزار و در نهایت گواهی نامه دیپلم 
ارائه می شد. روزها از ساعت 3 بعد از ظهر به کالسهای کانون 
می رفتم و دوره خبرنگاری را طی کردم. در این دوره هر آن چه 
مربوط به خبرنگاری بود فرا گرفتم. در آن زمان در چاپخانه ها و 
روزنامه های متعدد در تهران کار کردم. بنده اولین مالقات با آقای 
مصباح زاده را در روزنامه کیهان داشتم. انسان بسیار متشخص و 
خوشپوشی بودند. با ایشان در مورد شرایطم صحبت کردم و مرا 
به استاد فرامرزی معرفی کردند.استاد فرامرزی از من خواستند 
اولین صفحه از دیوان حافظ را بخوانم و من چون قبل از دبستان 
به مکتب رفته بودم و تحصیالت مکتبی داشتم بر خواندن قران 
و حافظ تسلط داشتم و توانستم نظر استاد فرامرزی را جلب 
کنم. در آن زمان بنده هم در مدرسه هنرهای دراماتیک تهران 
درس می خواندم و هم کانون؛ که سرانجام از مدرسه در رشته 
کارگردانی تئاتر فارغ التحصیل شدم و در رشته روزنامه نگاری 
نیز از کانون فارغ التحصیل شدم، سپس به اصفهان برگشتم. در 

آن زمان جناب آقای خدایار که مدیر کل نخست وزیری وقت 
بودند و همچنین رئیس سازمان رهبری جوانان بنده را نزد خود 
فراخواندند. ایشان گفتند سازمان رهبری جوانان تازه به مدیریت 
آقای حسن کلباسی تاسیس شده است. شما به آن جا بروید و 
یک برنامه هنری بسازید. بابت این کار برای بنده ماهانه 350 
تومان حقوق تعیین و حکم بنده را امضا کردند. بدین ترتیب 
من سرپرست گروه هنری سازمان رهبری جوانان اصفهان شدم. 
اولین نمایشنامه خود را با نام »وقتی باید حقیقت را گفت« به 
همراه یکی از دوستانم اجرا کردیم که مورد تشویق نخست وزیر 
قرار گرفت و در تهران نیز در حضور ایشان و هیأت دولت اجرا 
کردیم. هم چنین همسر بنده نیز دکلمه ای از استاد فرازمند  به 
نام ترس را اجرا کردند. در آن زمان شبکه دوم تلویزیون ایران  تازه 
راه اندازی شده بود که دکلمه در آن نمایش داده شد. نخست وزیر 
از ما خواستند نمایش در تمام ایران اجرا شود و ما مدتی در نقاط 
مختلف ایران نمایش را در دانشگاه ها و مدارس اجرا کردیم. سپس 
به اصفهان بازگشتم و تا سال 1345 در آن سازمان فعالیت کردم.

 از چه زمانی وارد فعالیت های روابط عمومی شدید؟
وحدانیان  سرتیپ  و  اصفهان  وقت  استاندار  پارسا  مهندس 
شهردار اصفهان از من خواستند در شرکت آبفای اصفهان که 
آشنایی  آبفا  کار  با  بنده  کنم.  فعالیت  بود  تاسیس شده  تازه 
مهندس  بعد  روز  پذیرفتم. چند  ایشان  اصرار  با  ولی  نداشتم 
آبفای  بنیانگذار  حجازی  مهندس  آقای  دیدار  به  مرا  پارسا 
اصفهان در هتل ایران تور فرستادند. بنده با یکی از دوستانم 
به دیدار ایشان رفتیم، مهندس حجازی با لباس کار به دیدار 
ما آمدند و در همان حین به ایشان عرض کردم، هنوز سازمان 
فعالیتش شروع نشده شما لباس کار پوشیده اید و در جواب با 
لبخندی به من فرمودند من می خواهم اصفهان را لوله کشی 

من نیروی کاری نداشتم اما هرکه را 
می دیدم که می تواند به ما کمک کند به 
نفع آبفای اصفهان وارد کارش می کردم

ت و گو
گف
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آب و فاضالب کنم. در مورد فعالیتهای ما پرسیدند و من در آن 
زمان روزنامه نگار سه روزنامه فرمان، خراسان و روزنامه محلی 
اصفهان بودم. ایشان به من گفتند اگر برای کار آماده اید،  فردا 
ساعت 6 صبح به سازمان مراجعه کنید. روز بعد در ساعت 6 
صبح نزد ایشان رفتیم و برای آزمایش ما را همراه یک مهندس 
و چند تکنسین برای کار فرستادند. یک ماه کار کردیم. البته 
این کار مساحی بود که تخصص من نبود و درسش را نخوانده 
بودم. بعد از این، از من خواستند فرم هایی را طراحی و چاپ 
کنم. در آن زمان هیچ وسیله ای نداشتیم پس تالش کردیم 
یکسری وسایل اولیه را با قیمت کم و ارزان تهیه کنیم. بعدا 
وسایلی را از جایی که به عنوان اردوی کارمعروف بود با قیمت 
مناسب تهیه کردم و چند دست میز نقشه کشی و سایر وسایل 
ادامه  در  دیگر خریداری کردیم.  از جایی  نیز  را  ملزومات   و 
فرم های درخواست انشعاب آب و فاضالب را تهیه و چاپ کردم. 
از طرف سازمان هم در رادیو اعالم کردیم که سازمان آبفای 
برای گرفتن اشتراک آب و فاضالب  اصفهان تاسیس شده و 
می توانید به سازمان مراجعه کنید. من در آن زمان از سازمان 
رهبری جوانان و روزنامه ها استعفاء دادم و تمام وقت به کار 
در سازمان آبفا مشغول شدم. پس از مدتی مهندس حجازی 
آبفا را راه اندازی کنم. من در  از من خواستند روابط عمومی 
سازمان دفتر اطالعات و مطبوعات را قبال تاسیس کرده بودم  
ولی روابط عمومی دایر نبود و دفتر اطالعات و مطبوعات را 
به  روابط عمومی سازمان تغییر دادم. برای مشورت به تهران 
نزد دکتر نطقی در شرکت نفت آمدم. در آن زمان کانون دکتر 
مصباح زاده به دانشکده علوم ارتباطات و روزنامه نگاری تبدیل 
شده بود که دو رشته روزنامه نگاری و روابط عمومی در آن 
تدریس می شد. بزرگانی مانند دکتر نطقی، دکتر مصباح زاده، 
دکتر معتمدنژاد، دکتر بهزادی، دکتر والی، داریوش همایون، 

دکتر امینی و.... آنجا مشغول به کار بودند.

از اصفهان برای گذراندن دوره وارد این دانشگاه شدم و گواهی 
پایان دوره را گرفتم. البته دوره های کوتاه مدت روابط عمومی 
را دیدم و به عنوان دانشجو تمام وقت در آنجا تحصیل نکردم. 
در همان سال ها سازمان آبفا جز وزارت کشور بود. من نیز تمام 
نقشه ها، تصاویرو اخبار اولین بهره برداری ها و اطالعات را در مرکز 
اسناد جمع آوری کردم و بخش تصفیه خانه فاضالب اصفهان را 
محل بازدید عموم مردم قرار دادم. بنده تبلیغات سازمان را نیز 
انجام می دادم و به اولین مرد روابط عمومی اصفهان تبدیل شدم 

و تا سال 1356 فعالیت کردم.
در ان زمان  وزیر وقت وزارت نیرو  آقای توکلی بودند  و اقای 
مهندس حجازی را به عنوان معاون در امور آب و مدیر عامل 
سازمان آب تهران برگزیدند. من هم که قرار بود به امریکا بروم، 
در اصفهان ماندم و اقای مهندس گرجی بعد از مهندس حجازی 
مدیر عامل سازمان شدند. در هیأت مدیره افراد پاکدستی عضو 
بودند که هدفشان کار برای مردم بود، از جمله آقای دکتر مجتبی 

ای، اقای دکتر هاشمی و دکتر اقتصاد  و...
تمام صورت جلسه های هیأت مدیره در مرکز اسناد نزد آقای 
خرسندی است. بعد از آن به کارخانه لوله سازی رفتم و مدتی در 

آن جا کار کردم و بعد خود را بازنشسته نمودم.
عمومی  روابط  اول  مرد  من  و  بود  اصفهان  آبفای  داستان  این 
اصفهان بودم و بعد از من 11 نفر دیگر آمدند که آخرین نفرشان 
هم  بسیاری  مشکالت  راه  این  در  البته  است.  آقای خرسندی 
داشتیم. الزم به ذکر است که مدیریت فعلی آبفای اصفهان جناب 
آقای مهندس امینی تالش های بسیاری را برای آب و فاضالب 
اصفهان به عمل آوردند که به نوبه ی خود در ایران بی نظیر 
می باشد و باید بدانیم سازمانی که آقای مهندس حجازی با 30 
هزارتومن وام از شهرداری بنا نهاد، امروز بیش از چهار میلیون 
مشترک دارد و تمامی شهرستان ها و دهات اصفهان زیر پوشش 

آبفای اصفهان قراردارد.
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 وقتی اقای حجازی شما را به عنوان مدیر روابط 
عمومی انتخاب کردند آیا شما ساختار، برنامه مکتوب 

و نیروی انسانی کافی داشتید؟
شما اولین شخصی هستید که این سوال را از من می پرسید. تمام 
افرادی که انجا کار می کردند مهندسین و کارمندانی بودند که  
پاسخگوی ارباب رجوع بودند و خدمت رسانی می کردند. همه 
آنها و من باید گزارش کار می دادیم و در همین راستا من هم 
باید کاری می کردم، مغازه های اطراف چهارباغ اعم از رستورانها و 
غذاخوری ها، مراکز بهداشت و مدارس و... را برای گرفتن انشعاب 
تشویق کردم و برای این کار از وزیر بخشنامه گرفتم که مدارس 
باید انشعاب فاضالب داشته باشند و در مدارس هم دانش آموزان 
را تشویق می کردم که به خانواده هایشان درمورد رعایت بهداشت 
و اخذ انشعاب بگویند. در جلسات این موضوع را مطرح می کردم 
و هم چنین خانه به خانه می رفتم و تشویق به انجام این کار 

می کردم.
در ان زمان در روابط عمومی، من هیچ کسی را نداشتم و همه 
کارها را خودم انجام می دادم. کارهای حقوقی و امور مردمی همه 

با من بود و تا اخرین روز کارم نیرویی نداشتم. آقای مهندس 
حجازی در خاطرات خود درباره من در بخشی نوشته اند که : 
»خداوند یکی را از آسمان برای کمک به من فرستاد که عصای 
می دیدم  را  هرکه  اما  نداشتم  کاری  نیروی  من  باشد.«  دستم 
که می تواند به ما کمک کند به نفع آبفای اصفهان وارد کارش 

می کردم.

کارهای  خودتان  تخصص  از  گیری  بهره  با  شما   
مهمی را با ظرافت پیش برده اید، چه خاطراتی در این 

باره دارید؟
واقعیت این است که این کارها عالوه بر علم و یادگیری به هوش و 
ذکاوت آدمی وابسته است که در لحظه و در کار باید اتفاق بیفتد. 
در آبفا سه کار مهم کردم. یکی که در سال 1356 بود، آرام کردن 

اعتصاب اتحادیه ها بود.
زمان  آن  در  مشاغل  اتحادیه های  کنیم،  گران  را  آب  بود  قرار 
وجود داشتند و اعتصاب کردند. اتحادیه های صنف گرمابه دار و 
رستورانها اعتصاب کردند و آب را بستند و استفاده نکردند. هرج 
و مرج به وجود آمده بود و مردم نمی توانستند به حمام بروند. 
من برای حل این مشکل با روسای اتحادیه ها جلسه ای تشکیل 
دادم و به ایشان گفتم که در قبال گران شدن آب من کار شما 
را در سازمان آبفا رایگان انجام و پیشنهادی به شما می دهم که 
هزینه های شما زیاد که نمی شود و حتی  ممکن است کمتر هم 
بشود. پیشنهاد دادم دو لوله آب در حمام ها در نظر بگیرند. یکی 
برای انجام کارهای مردم که از آب لوله کشی باشد و دیگری شیر 

واقعیت این است که این کارها عالوه بر 
علم و یادگیری به هوش و ذکاوت آدمی 
وابسته است که در لحظه و در کار باید 

اتفاق بیفتد

ت و گو
گف
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آبی که از چاه می باشد و برای مصارف کارهایی که نیاز به آب 
تصفیه شده ندارد.

دوم اینکه من تمام گروه های سیاسی، اجتماعی، دانشگاهی و 
روحانیون را برای بازدید از تصفیه خانه دعوت کردم و خدمت 
امام جمعه اصفهان رفتم و از طریق ایشان، علما را برای بازدید 
دعوت کردم. سالنی داشتیم که من آنجا را فرش کرده و اسباب 
پذیرایی را آماده کردم. ماشین های تشریفات را با سیاست خاصی 
اختیارم  در  چراکه  بروند  علما  دنبال  به  که  آوردم  فرودگاه  از 
نمی گذاشتند و من مجبور بودم پول بیشتری به آنها بدهم. امام 
جمعه اصفهان سلطان العلما، اقای زند کرمانی، اقای دکتر بهشتی 
و هم چنین مدیر مجله مکتب اسالم، اقای خادمی، آقای طاهری 
و... همه آمدند. تمام تصفیه خانه را به ایشان نشان دادم و بعد 
کوچه هایی که لوله کشی می کردیم و  کوچه هایی که ساکنین 
آن ها فقیر بودند را نیز به ایشان نشان دادم و گفتم ما از این 
آبرسانی می کنیم. کمکی  و  پول می گیرم  فقیر هم  محله های 
کنید و این محله ها فقیر هستند. بعد از این مالقات در طول یک 
سال 10 هزار مشترک اضافه کردیم. سپس سازمان امنیت من را 
خواست و گفتند چرا شما علما را جمع کردید؟ گفتم من همه 
گروهها را بردم. شما هم بیایید و سازمان مارا ببینید. گفتند شما 
مورد سیاسی داشته اید. گفتم من فقط علما را برای بازدید بردم 

و در نهایت آزاد شدم.
سوم اینکه متونی را در نقد سازمان خودمان نوشتیم و با امضاهای 
مختلفی به روزنامه ها دادیم. انتقادات تندی که این چه شرایطی 
است که آبفا ایجاد کرده، کوچه ها را خراب کرده اند و.... سپس 
در روزنامه ها چاپ کردیم و در جواب این متون گفتیم ما چون 
پول نداریم کارها مانده است و با این روش توانستیم صد میلیون 
تومان بودجه دریافت کنیم. هم چنین در آن زمان سازمان آب و 
فاضالب لندن ورشکست شد و شاه 1 میلیون دالر به انگلستان 
کمک کرد و فرح نیز مبلغ زیادی  برای برج پیزا و ونیز کمک کرد 

و من دیدم خودمان بیشتر نیاز داریم و عاشق اصفهان بودم. به 
منطقه سده )منطقه خمینی شهر فعلی( رفتم و رئیس کناس ها را 
مالقات کردم و به ایشان گفتم که از شما می خواهم در خیابان در 
برابر هتل شاه عباس درگیری ساختگی راه بیندازید و فاضالب ها 
را در خیابان بریزید و من عکس بگیرم. سپس سپردم که در چهار 
نقطه عکس تهیه کنند. این در حالی بود که در آستانه جشنهای 
2500 ساله بودیم. ما می خواستیم عکسهای فاضالب های ریخته 
شده  در خیابان را به استانداری بفرستیم و بگوییم وضعیت اب و 
فاضالب اصفهان این است و به ما پول بدهید. نا خواسته یکی از 
این عکس ها در روزنامه تایمز لندن چاپ و باعث عصبانیت شاه 
شد اما در آن زمان توانستیم اعتبار مالی زیادی را برای سازمان 
آبفای اصفهان بگیریم و با این بودجه  طرح آبرسانی اصفهان  
بزرگ و طرح تصفیه خانه آب و سد و کارخانه لوله سازی دوم و 
کارخانه کلر را ایجاد و بازسازی کردیم. الحق که مهندس حجازی 
فردی با تدبیر بودند و با همین بودجه طرحهای زیادی را انجام 

دادند. 
این مختصری از شرح حال روابط عمومی در آبفای اصفهان بود، 
برای اطالع بیشتر توصیه می کنم  به کتاب منتشره از طرف آبفای 
اصفهان به نام »تاریخ آب و فاضالب اصفهان« که در سال 1399 

منتشر شده است مراجعه کنید.

قرار  ما  اختیار  در  که  وقتی  از  میرشمس  جناب   
از صمیم  از خانواده گرانقدر شما  دادید و همچنین 

قلب سپاسگزاریم.
** با تشکر از آقای خرسندی مدیر محترم روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان برای هماهنگی مصاحبه و  دراختیار 
همکاران  و  مدیر  بخشی  آقای  و  قدیمی  عکس های  قراردادن 
محترم  روابط عمومی شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران برای 

تصویر برداری

ت و گو
گف
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مقدمه:
انجمن  اعضاء  ارزشیابی  و  سنجش  نامه  آیین  تصویب  با 
ارزشیابی،  و  عضویت  کمیته  تشکیل  و  ایران  روابط عمومی 
حیات  طول  در  که  گردید  آغاز  انجمن  در  جدیدی  رویکرد 
آن تقریباً بی سابقه بوده است. هرچند که این حرکت جدید 
بگذارد،  ایران  روابط عمومی  بر جامعه  را هم  اثراتی  توانست 
اما مهمترین ثمری که برجای گذاشت، بسترسازی گام بعدی 
انجمن در مسیر تعالی و رشد نهاد روابط عمومی ایران بود. 
گام دوم با تأکید بر انتظام و تنسیق فعاالن برداشته شد و با 
تدوین و انتشار »سند جامع نظام ارتباطات و روابط عمومی 

ایران« تجلی پیدا کرد. 
بود که  استوار  باور  این  بر  اقدامات  این  اساس جریان فکری 
و  اصالحات  بنیان  صنفی،  درون  فعاالن  توانمندی  افزایش 
انجمن،  اساسنامه  که  هرچند  است.  اصلی  مسیر  به  برگشت 
به  اما  می کند  فراهم  میان  این  در  را  مناسبی  ظرفیت های 
پوشش  را  خود  اعضاء  صرفاً  قانونی،  وظایف  دامنه  واسطه 
نزولی  روند  توقف  از  می توان  زمانی  این صورت  در  می دهد، 
و شروع ارتقاء امیدوار بود که بتوان انتظام و تنسیق فعاالن 
را در گستره ملی همراه با تضامین قانونی به اجرا درآورد. به 
هر روی این اقدام مبارک می باید از جایی آغاز می شد و چه 
بهتر آنکه انجمن روابط عمومی ایران آغازگر این جریان باشد 

و خوشبختانه چنین شد.
اجرای این طرح با تشکیل کمیته عضویت و ارزشیابی و تدوین 
و تصویب آیین نامه آن آغاز گردید و اینک در حدود 18 ماه از 
آن می گذرد. در طی این مدت از یک طرف تالش شد با اطالع 
رسانی های پیاپی، موضوع به اطالع فعاالن عضو و غیر عضو 
در جهت  دیگر مساعی الزم  از طرف  و  رسانده شود  انجمن 
ارزیابی دقیق به کار گرفته شد تا حقوق فعاالن وفق ضوابط 

آیین نامه رعایت گردد. هرچند که دریافت »گواهی عضویت 
توان  تعیین  برای  کارآمد  ابزار  از  یکی  می تواند  ای«  حرفه 
فعاالن بوده و بعضاً گیرندگان این گونه گواهی ها هم به خوبی 
از آن بهره گرفته و در جهت تثبیت جایگاه شغلی و یا ارتقاء از 
آن استفاده کردند، اما به نظر می رسد با تمایل روزافزونی که 
بدواً پیش بینی می شد، روبرو نبوده است. بی شک بر ایجاد 
موج تمایل نیاز به زمان طوالنی تر و تعمیق آگاهی های بیشتر 

دارد. به هر حال می توان دالیل زیر را برشمرد:
خود  ایران،  عمومی  روابط  در  مشغول  افراد  از  تعدادی   -1
رشته  این  در  حضور  برای  الزم  قابلیت های  که  می دانند 
تأییدیه  کسب  به  قادر  که  دارند  ایمان  رو  این  از  ندارند.  را 
صالحیت نبوده و عماًل با ورود به عرضه ارزیابی و عدم توفیق 
در آن، امنیت شغلی خود را در مخاطره خواهند انداخت. این 
در حالی است که فطرت این طرح هم چنین بوده است که 

بتواند سره را از ناسره تشخیص دهد. 
از مفاد و نحوه  از فعاالن روابط عمومی که  2- عده دیگری 
را  و هرچند که حداقل های ضوابط  اجرای طرح مطلع شده 
هم برخوردارند، دارای سطح مطلوبی از اعتماد به نفس نبوده 
و با تصور باطل از عدم توفیق احتمالی تمایل خود را نشان 
نداده اند. از این رو، متن کامل آیین نامه به کرات در معرض 
بر روی وب سایت  دائمی  به صورت  و  قرار گرفته  دسترسی 
با  بتوانند  بدواً  افراد،  اینگونه  تا  است  شده  بارگذاری  انجمن 

خوداظهاری، نتیجه ارزیابی خود را برآورد کنند.
3- متأسفانه تعدادی از فعاالن روابط عمومی هم هنوز به این 
باور نرسیده اند که ارزیابی و دریافت گواهی عضویت حرفه ای 
که به نوبه خود معرف سطح صالحیت حرفه ای آنان است تا 
راهگشا  ایشان  ارتقاء شغلی  و  تثبیت  برای  می تواند  چه حد 
باشد. اینگونه افراد بعضاً دارای رفتاری منفعل در قبال مسائل 

حرکتی جدید در مسیر تعالی و رشد نهاد روابط عمومی
گزارش بررسی نتایج ارزیابی صالحیت حرفه ای اعضا 

  دکتر احمد پاکزاد
رئیس کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن

ش
گزار
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ش
گزار

صنفی خود داشته و روحیه محافظه کاری دارند.
در هر صورت در طی 18 ماه گذشته حدود 115 پرونده به 
ارزیابی  از  ارجاع گردید که پس  ارزشیابی  و  کمیته عضویت 
عضویت  گواهی  دریافت  شرایط  حائز  پرونده   108 دقیق، 
هم  میان  این  در  شد.  داده  تشخیص  حرفه ای  صالحیت 
تعدادی درخواست ارتقاء واصل شد که وفق ضوابط و مقررات 

موضوع بررسی و تصمیم گیری انجام پذیرفت.
تحلیلی  و  توصیفی  بررسی  می آید،  ادامه  در  که  گزارشی 
بوده  پایه ها  روی  بر  شاخص ها  تأثیرات  و  مکتسبه  امتیازات 
است. این گزارش به روشنی ضرورت تداوم و توسعه این اقدام 

را بیان می کند.
و  ارتباطات  نظام  جامع  »سند  نهایی  تصویب  با  است  امید 
روابط عمومی ایران« در مراجع ذیصالح کشور و ابالغ اجرای 
آن، این طرح در همان سطح گسترش یابد و دامنه آن کل 

جامعه روابط عمومی ایران را شامل شود.

1- نتایج کلی ارزیابی:
1-1- از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال 1400، 115 
پرونده در کمیته عضویت و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت 
که از این تعداد 7 فقره موفق به کسب حداقل امتیاز نشده اند.

نسبتفراوانینتیجه ارزیابی

93.9 درصد108کسب حداقل امتیاز
6.1 درصد7مردود
100 درصد115جمع

1-2- از میان 108 پرونده موفق، 17.6درصد موفق به کسب 
امتیاز پایه ارشد شده اند. 13درصد در پایه یک، 21.3درصد 
در پایه دو و 48.1درصد هم شرایط احراز پایه سه را داشته اند. 

از پیشکسوتان و فرهیختگان روابط  نفر  این مدت هم 4  در 
عمومی  روابط  الماس  نشان  دریافت  الیق  هم  ایران  عمومی 

بوده اند.

نسبتفراوانیپایه

-4الماس روابط عمومی
1917.6ارشد
11413.0
22321.3
35248.1

حرفه  صالحیت  حائز  فعاالن  از  52درصد  حدود  در   -3-1
این میزان در بخش  بوده اند.  ای، در بخش های دولتی فعال 
عمومی با 29.6درصد می رسد و سهم بخش خصوصی معادل 
18.5درصد است. از آنجایی که جریان رشد و توسعه روابط 
روابط  نظام  تعالی  در  می تواند  خصوصی  بخش  در  عمومی 
بخش  این  فعاالن  تمایل  باشد،  ثمر  مثمر  ایران  در  عمومی 
اما همین  برای ارزیابی هر چند که مکفی به نظر نمی رسد، 

میزان حضور، امیدوار کننده است.

نسبتفراوانیزمینه

51.9 درصد56دولتی
29.6 درصد32عمومی

18.5 درصد20خصوصی
100 درصد108جمع

پایه های چهارگانه  فراوانی مطلق و نسبی دارندگان  وضعیت 
به تفکیک زمینه های فعالیتی ایشان به شرح جدول زیر است:

خصوصیعمومیدولتیزمینه

نسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانیپایه

20.0 درصد6.34 درصد14.32 درصد18
20.0 درصد25.04 درصد19.68 درصد211
45.0 درصد50.09 درصد48.216 درصد327

15.0 درصد18.83 درصد17.96 درصد10ارشد
100 درصد10020 درصد10032 درصد56جمع
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تعیین  آیین نامه  در  محاسباتی  جداول  به  توجه  با   -4-1
 80 تا   10 بین  امتیازها  دامنه  حرفه ای،  عضویت  صالحیت 
تعیین شده است. در بررسی امتیاز به دست آمده در خصوص 
پرونده های موفق، حداقل امتیاز مکتسبه 14 بوده است. دو فقره 

از پرونده ها نیز موفق به کسب امتیاز حداکثری )80( شده اند.
به طور کلی، میانگین امتیاز دریافت کنندگان پایه سه، 78.6 
درصد از سقف امتیاز همان پایه و 28.5 درصد از کل امتیازات 
معادل  ترتیب  به  دو،  پایه  برای  نسبی  ارقام  این  است.  بوده 
85.2درصد و 41.5 درصد بوده است. در پایه یک، باالترین 
این  که  است  شده  کسب  درصد(   85.4( پایه  نسبی  امتیاز 
گروه توانسته اند به طورمیانگین 57.7 درصد از کل امتیازات 
را بدست آورند. در پایه ارشد، علیرغم آنکه دو پرونده موفق به 
کسب 100درصد امتیازات شده اند، میانگین امتیازات نسبی 

پایه 81.3 درصد بوده است.

میانگین تعدادپایه
امتیاز

امتیاز نسبی 
در پایه

امتیاز نسبی 
از کل

28.5درصد78.6درصد35222.8
41.5درصد85.2درصد22333.2
57.7درصد85.4درصد11446.1

81.3درصد81.3درصد1965.1ارشد

1-5- براساس نتایج بدست آمده از ارزیابی ها مشخص شده 
توانسته اند  اختالف اندکی،  با  دولتی  بخش  فعاالن  که  است 
باالترین میزان امتیازات میانگین را بدست آورند. اما با توجه 
به اینکه در کل، میانگین امتیازات معادل 44.3 درصد شده 
است، این بدان معنا است که پرونده های ارزیابی شده، حتی 

نتوانسته اند نیمی از امتیازات را بدست آورند.
به بیان دیگر، هرچند از کل فعاالن روابط عمومی ایران، فقط 
حداقل  مورد   108 و  داشته اند  ارزیابی  به  تمایل  مورد   115
واجد  را  خود  تعداد که طبیعتاً  اما همین  را کسب کرده اند، 

شرایط می دانسته اند، در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

امتیاز نسبیمیانگین امتیازتعدادزمینه فعالیت

45.0درصد5636.0دولتی
43.2درصد3234.6عمومی

44.1درصد2035.3خصوصی
44.3درصد10835.5کل

2- نتایج توصیفی ارزیابی:
فعاالن  به  مربوط  پرونده   108 مجموع  مشخصات  بررسی  با 
تأیید  برای  الزم  امتیاز  کسب  به  موفق  که  عمومی  روابط 

صالحیت حرفه ای شده اند، نتایج زیر حاصل می شود:
2-1- 38.9 درصد از فعاالن، دانش آموخته رشته یا گرایش 
علوم  گرایش های  سایر  در  13درصد  بوده اند.  عمومی  روابط 
تحصیل  فعاالن  از  درصد   20.4 کرده اند.  تحصیل  ارتباطات 
کرده رشته های علوم اجتماعی و یا مدیریت بوده اند. در این 
دانشگاهی  رشته های  سایر  در  ایشان  از  27.8درصد  میان 
درصد   60 از  بیش  دیگر،  بیان  به  بوده اند.  تحصیالت  دارای 
از فعاالن روابط عمومی، دارای تحصیالت مرتبط با این رشته 

تخصصی نیستند.

نسبتفراوانیرشته تحصیلی

27.8درصد30سایر
20.4درصد22وابسته
13.0درصد14مرتبط
38.9درصد42اصلی
100.0درصد108جمع

2-2- نتایج بررسی پرونده های مورد ارزیابی نشان داد که در 
حدود 68.5 درصد از این فعاالن، دارای تحصیالت دانشگاهی 
در مقاطع ارشد و دکتری هستند. این نتیجه هم چنین تأکید 
دارد که خوشبختانه سطح علمی فعاالن روابط عمومی شرکت 
کننده در طرح، در شرایط مطلوبی قرار دارد. اما از آنجایی که 
نمونه های مورد بررسی صرفاً به فعاالن داوطلب مرتبط بوده، 
وجود  عمومی  روابط  جامعه  کل  به  نتایج  تعمیم  امکان  لذا 

ندارد.

نسبتفراوانیمدرک تحصیلی

4.6درصد5کاردانی
26.9درصد29کارشناسی

53.7درصد58ارشد
14.8درصد16دکتری
100.0درصد108جمع

2-3- در حدود 30درصد از پرونده های ارزیابی شده مربوط 

ش
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به کسانی است که دارای سمت های مدیریت ارشد و مدیریت 
هم  سمت های  و  سرپرستی  رسته  در  درصد   52.8 بوده اند. 
زمره  در  هم  دیگر  درصد  در حدود 20  داشته اند.  قرار  طراز 

کارشناسان و اپراتوران قرار دارند.
و  مدیران  تمایل  که  می دهد  نشان  نتایج  این  کلی  طور  به 
سرپرستان برای ارزیابی بیشتر بوده و ایشان از اشتیاق بیشتری 
برای تعین سطح صالحیت حرفه ای خود برخوردارند. هرچند 
که این نسبت نشان دهنده سهم 80 درصد از کل پرونده ها 
است. اما در واقعیت حجم تعدادی کارشناسان و اپراتورهای 
فعال در روابط عمومی در مقایسه مدیران و سرپرستان، 80 
در برابر 20 است. عدم استقبال این رسته ها برای شرکت در 
ارزیابی، نشان دهنده عدم اعتماد به نفس ایشان و یا بی انگیزه 
گی این گروه می باشد که وضعیتی نامطلوب را نشان می دهد. 

نسبتفراوانیرسته فعالیت

1.9درصد2اپراتور
17.6درصد19کارشناس
52.8درصد57سرپرست

20.4درصد22مدیر
9.3درصد10مدیر ارشد

100.0درصد108جمع

2-4- در بررسی میزان تجربه و سوابق کاری پرونده ها مشخص 
گردید که 43.5درصد از شرکت کنندگان، دارای تجربه اجرای 
کمتر از 10 سال بوده اند. این میزان برای دهک دوم سوابق اجرایی 
به 33.3درصد می رسد و بیش از 23 درصد دیگر هم دارای سوابق 
در دهک سوم هستند. میانگین وزنی تجارب اجرایی کل شرکت 

کنندگان معادل 13 سال محاسبه شده است.
این نتایج تصریح می کند افزایش شاخص سابقه اجرایی، رابطه 

معکوسی با تمایل به ارزیابی دارد.

نسبتفراوانیسابقه اجرایی

0.9درصد1بدون سابقه
16.7درصد418 سال و کمتر
25.9درصد28بین 5 تا 9 سال

18.5درصد20بین 10 تا 14 سال
14.8درصد16بین 15 تا 19 سال
23.1درصد25بیش از 20 سال

100.0درصد108جمع

2-5- 65.7 درصد از شرکت کنندگان، دارای سوابق تدریس 
نبوده اند که امری طبیعی تلقی می شود. بیش از 11 درصد به 
مدت 10 سال و بیشتر در حال انتقال دانش و تجربه خود به 

نسل های بعدی هستند. 

نسبتفراوانیسابقه تدریس

65.7درصد71بدون سابقه
14.8درصد416 سال و کمتر
8.3درصد59 تا 9 سال

11.1درصد1012 سال و بیشتر
100.0درصد108جمع

2-6- در بررسی شاخص های تولید علمی، به طور میانگین 
13درصد از شرکت کنندگان نسبت به نگارش کتاب یا انجام 
طرح های پژوهشی و یا تدوین مقاالت علمی اهتمام داشته اند. 
در خصوص تدوین و نگارش کتاب، سهم 9.3 درصد می تواند 
طبیعی جلوه کند، زیرا این مهم نیازمند سطح دانش و مهارت 
بسیاری است. اما از آنجایی که یکی از مهم ترین حوزه های 
فعالیت تخصصی در روابط عمومی، امر تحقیق و پژوهش است 

پژوهش تخصصیمقاله تخصصیکتاب تخصصیتولید علم

نسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانیشاخص

69.4درصد68.575درصد83.374درصد90ندارد
17.6درصد16.719درصد7.418درصد8یک عنوان

13.0درصد14.814درصد9.316درصد210 عنوان و بیشتر
100.0درصد100.0108درصد100.0108درصد108جمع
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و از طرف دیگر با در نظر گرفتن سطح باالی میزان تحصیالت 
افراد  69.4درصد  و  68.5درصد  سهم های  کنندگان،  شرکت 

فاقد مقاله علمی و پژوهش تخصصی دارای اشکال می باشد.
و  تکمیلی  آموزش  و  بازآموزی  مسأله  آنکه  علیرغم   -7-2
در  عوامل  ترین  مهم  از  یکی  مهارت  و  دانش  روزرسانی  به 
نتایج  اما  است  صنوف  تمامی  در  حرفه ای  و  شغلی  توسعه 
ارزیابی نشان داد در بیش از 85درصد از پرونده ها نشانه ای 
بتوان گفت  ندارد. شاید  آموزش وجود  به  فعاالن  اهتمام  از 
را  مهارت  ارتقاء  و  خودسازی  ایشان  از  4.6درصد  فقط  که 
کاماًل  به شکلی  نتایج  این  دنبال می کنند.  به صورت جدی 

جدی، ناامیدکننده است.

نسبتفراوانیبازآموزی

85.2درصد92ندارد
7.4درصد1008 تا 150 ساعت
2.8درصد1513 تا 249 ساعت
4.6درصد2505 ساعت و بیشتر

100.0درصد108جمع

3- نتایج تحلیلی ارزیابی:
3-1- تحلیل اثر رشته تحصیلی بر پایه اکتسابی:

جدول زیر به خوبی نشان می دهد که دانش آموختگان رشته 
روابط عمومی دارای باالترین پایه )ارشد، یک و دو( هستند 
و در عوض، آنانی که در سایر رشته های تحصیلی غیرمرتبط 
سه  پایه  در  تعداد  بیشترین  کرده اند،  تحصیل  غیروابسته  و 
این جدول یک اصل طبیعی را تصریح می کند که  را دارند. 
ارتقاء  و  پیشرفت  به  منجر  تخصصی،  دانش  از  برخورداری 

شغلی می شود. 
از سوی دیگر، بیش از 70درصد از فعاالن ارزیابی شده، دارای 

شرکت  با  بعضاً  هرچند  که  نبوده  عمومی  روابط  تحصیالت 
در دوره های بازآموزی تالش کردند که ضعف دانش خود را 
برطرف نمایند. اما به واسطه اندک بودن همان تعداد، می توان 
نتیجه گرفت که مهترین عامل در عدم کسب امتیازات باال، 
عدم دسترسی فعاالن به دانش روابط عمومی است. این مهم، 
تصریح دارد برای تعالی و رشد نهاد روابط عمومی باید به دو 

عنصر جدی توجه شود:
التحصیالن روابط عمومی )به  فارغ  از پیش  1- حضور بیش 

عنوان رشته اصلی( در واحدهای روابط عمومی
2- توجه و اهتمام روزافزون فعاالن در بازآموزی و به روزآوری 

دانش روابط عمومی
3-2- تحلیل اثر سمت سازمانی بر پایه اکتسابی:

به صورت طبیعی، اکتساب پایه های باالتر، رابطه مستقیمی با 
افزایش سطح مسئولیت سازمانی داشته است. اما در خصوص 
پایه سه، این رابطه معکوس است. به بیان دیگر نتایج نشان 
دهنده یک جریان طبیعی در سطح بندی پایه ها و سمت های 
در  اجرایی  مکانیزم  صحیح  کارکرد  مؤید  که  است  سازمانی 

ارزیابی می باشد.
نکته قابل توجه این نتیجه آن است که در صورت اعمال یک 
نظام فراگیر ارزشیابی فعاالن روابط عمومی در کشور، می توان 
تصدی گری سمت های مختلف در روابط عمومی را ساماندهی 

و بر مبنای اصول شایسته گزینی هدایت کرد. 
در حال حاضر واگذاری سمت های مختلف در روابط عمومی 
کشور، وفق استانداردهای گزینش کاربردی و بر اساس یک 
این  از  نمی رسد.  انجام  به  صالحیت  تعیین  و  ارزیابی  روش 
منظر می توان تأکید کرد که این اقدام انجمن روابط عمومی 
تلقی  جهت  این  در  کارا  فرآیند  یک  خود  خودی  به  ایران 
می شود و با توجه به جایگاه تشکلی انجمن، می تواند به عنوان 

مرجعی تخصصی و قابل اعتماد به حساب آید. 

اصلیمرتبطوابستهسایررشته تحصیلی

نسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانیپایه

26.2درصد28.611درصد18.24درصد0.04درصد0ارشد
16.7درصد21.47درصد9.13درصد6.72درصد12
38.1درصد14.316درصد18.22درصد3.34درصد21
19.0درصد35.78درصد54.55درصد90.012درصد327

100.0درصد100.042درصد100.014درصد100.022درصد30جمع
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3-3- تحلیل اثر تجربه اجرایی بر پایه اکتسابی:
نتایج این تحقیق به صراحت بیان می دارد که هرچقدر تجربه 
اجرایی فعال ارزیابی شده، افزایش می یابد، احتمال ارتقاء پایه 
که  کرده  مشخص  دیگر  سوی  از  اما  می شود.  بیشتر  هم  او 
این امر برای افراد مختلف یکسان نیست. اهتمام به روزآمدی 
تجربی  سطح  افزایش  جهت  در  تالش  و  دانش  و  تخصص 
موجبات کسب سطح باالتری را فراهم کرده است. اما به طور 
معمول، بیشترین افرادی که در دهک های اول و دوم تجربی 

قرار دارند، فقط تا پایه سه قرار دارند. 

جمع بندی:
یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه صنفی، ایجاد ممیزی 
به معنای حذف  امر  این  ناسره است.  از  برای تشخیص سره 
آن  خالف  بر  اصلی  نیت  بلکه  نیست.  کم  صالحیت  با  افراد 
بوده و تمرکز بر اصالح نقاط قابل بهبود و تقویت قوت ها دارد. 
از این رو فرآیند ارزیابی را باید با چاشنی نیاز های اصالحی 

عجین کرد.
پس اگر هدف اصلی ارزیابی را »انتظام و تنسیق فعاالن روابط 
عمومی« منظور نظر قرار گیرد، لذا توجه به نقاط آسیب پذیر، 
این  به خوبی  این پژوهش  نتایج  پیدا می کند.  اولویت جدی 

اعمال  و  نیازمند توجه  را مشخص می کند که  نقاط حساس 
روش ها و برنامه های اصالحی است. برخی از این برنامه ها را 

می توان چنین برشمرد:
1- تداوم نظام ارزیابی کنونی تا زمان تصویب و ابالغ قانونی 

سند جامع
افکار عمومی فعاالن  از پیش  تنویر بیش  2- تالش درجهت 

روابط عمومی برای مشارکت در این طرح
3- ساماندهی برنامه های آموزشی منطبق بر نیازهای مشهود 

نتایج ارزیابی
آوری  فراهم  و  فعاالن  برای  بیشتر  مشوق های  ایجاد   -4
نظیر  حرفه ای  عضویت  گواهی های  دارندگان  برای  امتیازات 
هیأت  نامزدی  در  اولویت  خدمات،  دریافت  ویژه  تخفیفات 

مدیره، مسئولیت کمیته ها و نظائر آن
5- حمایت از تولیدات علمی و پژوهشی اعضا دارنده گواهی 

عضویت حرفه ای
عضویت  گواهی  دارندگان  اطالعات  بانک  انتشار  و  ایجاد   -6

حرفه ای به منظور تقویت رزومه کاری ایشان
و...

اما در نهایت باید اذعان کرد، توفیق چنین طرحی نیازمند یک 
باور قوی و راسخ است.

دهک سومدهک دومدهک اولتجربه اجرایی

نسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانیپایه

52.0درصد11.113درصد4.34درصد2ارشد
32.0درصد11.18درصد4.34درصد12
16.0درصد27.84درصد19.110درصد29
0.0درصد50.00درصد72.318درصد334

100.0درصد100.025درصد100.036درصد47جمع

مدیر ارشدمدیرسرپرستکارشناسسمت سازمانی

نسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانینسبتفراوانیپایه

90.0درصد31.89درصد5.37درصد0.03درصد0ارشد
0.0درصد31.80درصد10.57درصد5.96درصد11
10.0درصد13.61درصد26.33درصد17.615درصد23
0.0درصد22.70درصد57.95درصد76.533درصد313

100.0درصد100.010درصد100.022درصد100.057درصد17جمع
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تعریف روابط عمومی
روابط عمومی ) public relations یا به اختصار PR ( به علم 
عموم  با  سازمان  یا  فرد  یک  مابین  اطالعات  چرخه  مدیریت 

اطالق می شود.
تا  دارد  نیاز  عمومی  افکار  با  مواجه  دلیل  به  عمومی  روابط 
جامعه  به  خود،  سازمان  عملکرد  از  شفاف  و  روشن  تصویری 
ارائه دهد. هرچه میزان صداقت در ارائه دستاوردها بیشتر باشد 
همراه سازی افکار عمومی در قبول نقاط ضعف و قوت سازمان 

با درصد مقبولیت بیشتری محقق خواهد شد.
روابط عمومی دستگاه های دولتی با توجه به نوع ساختار کلی 
تعریف شده توسط سازمان اداری استخدامی کشور و نوع رشته ها 
بیانگر عملکرد کلی  باید  و تعریف ماموریت ها که در سرجمع 
دولت باشد نوع خاصی از روابط عمومی را در سال های پس از 
شکل گیری رسمی این بخش در دوایر دولتی ایجاد کرده است. 
که اگر نگاهی به تاریخچه روابط عمومی ها داشته باشیم اولین 
روابط عمومی در سال 1327 شمسی از طرف شرکت نفت ایران 

و انگلیس در ایران در منطقه نفت خیز جنوب بوجود آمد. 
اما روابط عمومی به شکل تقریباً مدون پس از تاسیس وزارت 
فرهنگ و اطالعات در سال1343 شمسی جدی تر شد و پس 
از آن در سال 1348 به پیشنهاد اداره اطالعات و جهانگردی 

و تصویب هیات وزیران نام دفاتر اطالعات و انتشارات در کلیه 
اداره  به  دولت  به  وابسته  دولتی  سازمان  های  و  وزارت خانه ها 

اطالعات و روابط عمومی تغییر یافت.
روابط عمومی دستگاه های دولتی عالوه بر اینکه باید فعالیت ها 
و عملکرد خود را اطالع رسانی نماید، یک وظیفه دیگر هم بر 
عهده دارد و آن هم هم راستاسازی عملکرد اطالع رسانی اش با 
سیاست های کالن دولت است که باید طوری این مسئولیت را 

انجام دهد که بتواند هر دو بخش را پوشش دهد.
عالوه بر وظایف در بخش بیرونی سازمان ها، روابط عمومی ها در 
درون سازمان نیز ماموریت های مهمی مانند افزایش سطح تعلق 
سازمانی در بین همکاران، تالش در راستای افزایش نشاط و 
باال بردن میزان بهره وری سازمان و نقش وکیل مدافع همکاران 
را دارند که اگر روابط عمومی بتواند این موارد را با توجه به 
شرایط سازمانش انجام دهد در تحول و نوآوری و افزایش میزان 

خدمت رسانی به مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 
اما با توجه به شرایط فوق و رسالت سنگینی که بر عهده روابط 
روابط  بویژه   - نتوانسته اند  هنوز  چرا  گذاشته شده  عمومی ها 
عمومی های بخش دولتی-  به جایگاه واقعی خود برسند و هنوز 
هم خیلی از مدیران ارشد سازمان ها آن ها را به عنوان یک بخش 

تاثیرگذار و تصمیم گیر شرکت ها و ادارات نمی بینند.

چرا روابط عمومی های دولتی نتوانسته اند 
جایگاه واقعی شان را بیابند

 کاظم جم
مدیر روابط عمومی شرکت آب  منطقه ای استان خراسان رضوی

همیشه روابط عمومی به عنوان چشم بینا، زبان گویا و گوش شنوای یک سازمان شناخته می شود و یا از آن  
تحت عنوان مدعی العموم مردم و وکیل مدافع سازمان یاد می شود.

اما آیا این شعارها و القاب که به روابط عمومی سازمان ها داده می شود در واقع در اعتقاد مدیران ارشد و 
تصمیم گیر نیز همین است؟ یا فقط این القاب به صورت شعاری و زبانی است؟ و اگر این اعتقاد است چرا در حال 
حاضر روابط عمومی ها با این همه مشکالت به لحاظ ساختاری و جایگاهی مواجه هستند؟ و هنوز نتوانسته اند به 
آن موقعیتی که شایسته آن در سازمان هاست، با توجه به ماهیت و ماموریت ویژه ای که دارند دست پیدا کنند؟ 
این نوشته در نظر دارد برخی مشکالت که سبب این دیدگاه و عدم تحقق جایگاه واقعی روابط عمومی ها شده 

را بررسی نماید.

ت
مقاال
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دالیل عدم رسیدن روابط عمومی ها به جایگاه 
واقعی شان در بخش دولتی

1.عدم اعتقاد مدیران ارشد 
تفکر، اندیشه  باعث می شود یک  از مهمترین دالیلی که  یکی 
یا ایده به منصه ظهور نرسد و یا در صورت اجرایی شدن به 
نتایج پیش بینی شده دست نیابد عدم اعتقاد و همراهی مدیر 
ارشد یا مدیران ارشد در یک مجموعه است که این می تواند 
حتی اگر نیروی انسانی قوی، خالق و با انگیزه و منابع مالی 
مورد نیاز تامین شده باشد باز هم به شکست بیانجامد، اعتقاد 
و همراهی مدیر ارشد یک مجموعه در فرآیندهای کاری عالوه 
بر تضمین اجرا خود به عنوان دلگرمی و پشتوانه مهمی برای 
مجریان آن طرح محسوب می شود، یکی از عواملی که متاسفانه 
در خیلی از دستگاه های دولتی در حال حاضر دیده می شود 
نداشتن اعتقاد قلبی و واقعی مدیران ارشد به نقش، جایگاه و 
تاثیرگذاری روابط عمومی ها در کمک به فرآیندهای سازمانی و 
حل مشکالت موجود و تسهیل گری برای اجرای فعالیت ها ست. 
بدلیل عدم آشنایی خیلی از مدیران ارشد با توان بالقوه روابط 
عمومی ها در حل چالش ها و تعارضات بویژه در بخش بیرونی 
سازمان ها این نوع نگاه باعث تاثیرگذاری در دیگر مدیران میانی 
امر ضربه  پایه و سپس کارکنان دستگاه ها شده که همین  و 
به جایگاه  بر عدم تحقق در رسیدن روابط عمومی ها  مهلکی 

واقعیشان زده است.
عدم شناخت از توانمندی و جایگاه روابط عمومی ها در اجرای 
صحیح تر طرح ها و پروژه ها در کاهش تبعات اجتماعی ناشی از 
اجرای طرح ها چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره برداری 
هنگفت،  هزینه های  صرف  با  پروژه ها  از  بسیاری  شده  باعث 
لیکن به دلیل انجام نشدن صحیح مطالعات اجتماعی یا داشتن 

مطالعات اجتماعی خیلی سطحی نتواند جمعیتی که قرار بوده 
از اجرای این طرح منتفع شوند را قانع و راضی کند.

نوع نگاه و عدم اعتماد مدیر ارشد در دستگاه های دولتی باعث 
می شود که مدیران بخش های اجرایی به ویژه در شرکت ها و 
نهادهای فنی اجرایی هم روابط عمومی را در مدیریت مطالعات 
اجتماعی طرح ها نادیده بگیرند که همین امر تبعات بسیار زیان 
از عملکرد دولت در پی داشته است  را  نارضایتی عمومی  بار 
که شأن آن در طرح های انتقال آب، راهسازی، مسکن و... را 

می شود نام برد.
2.نداشتن استقالل مالی و بودجه مشخص در سرفصل 

بودجه های سالیانه سازمان ها
از آسیب هایی که به عنوان پاشنه آشیل در دفاتر روابط  یکی 
و  مشخص  بودجه  نداشتن  دارد،  وجود  دولتی  بخش  عمومی 
استقالل مالی این دفاتر است، در حال حاضر دفاتر روابط عمومی 
چون بودجه مشخصی ندارند و یا اینکه بودجه سالیانه شان وابسته 
به یک طرح با مدیر طرح در بخش دیگری از سازمان می باشد 
نمی توانند مانند دیگر بخش ها برنامه های بلند مدت با نگاه به 
اهداف کالن نظام و دولت و وزارتخانه متبوع شان برنامه ریزی 
کنند، همین امر باعث روزمرگی برنامه های روابط عمومی ها شده 
و درگیر شدن با برنامه های پیش پا افتاده و نداشتن یک نقشه راه 
و سند استراتژیک موجب سطحی انگاری و کم اهمیت جلوه دادن 

کارهای دفاتر روابط عمومی در کشور شده است.
ابهام در میزان بودجه دفاتر یا تحقق آن و یا مدیریت بودجه با 
بخش های دیگر باعث شده روابط عمومی ها هیچ جایگاهی به 
عنوان یک حوزه مستقل و دارای جایگاه مشخص در ساختار 
به عدم  نیز  امر  نیاورند که همین  بدست  دستگاه های دولتی 

تحقق دستیابی به جایگاه واقعی شان دامن زده است.
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تمامی  در  مرتبط  متخصص  انسانی  نیروهای  3.نبود 
بخش های روابط عمومی ها

یکی از دالیل نرسیدن روابط عمومی ها به جایگاه واقعی شان 
نداشتن نیروی انسانی کارآزموده با تخصص های مورد لزوم در 
این بخش می باشد، به ویژه در دستگاه های دولتی که ماهیت 
آنان فنی،اجرایی است، با توجه به نوع نگاه مدیرارشد در جذب 
نیروی انسانی با تخصص فنی مرتبط با دستگاه خود باعث شده 
جذب نیروی انسانی متخصص برای دفاتر روابط عمومی جدی 
گرفته نشود و نیروهای مازاد در دیگر بخش ها و بدون انگیزه 
و خالقیت به این حوزه منتقل شوند که همین امر باعث عدم 
روابط عمومی های  افتادن  روزمرگی  به  و  نوآوری  و  شکوفایی 

بخش دولتی شده است.
4.کم رنگ بودن فرهنگ اعتقاد به حل مساله از طریق 

گفتمان
در  روابط عمومی ها  باعث شده  اصلی دیگری که شاید  دلیل 
بخش دولتی زیاد جدی گرفته نشوند، عدم اعتقاد حل مساله 
خیلی  است،  دولتی  مدیران  توسط  گفتمان  طریق  از  مردم 
آئین  نامه ها و  قرار دادن بخش  با نصب العین  از مدیران فقط 
با توجه به تغییر  بازنگری نشده و  نامه هایی که شاید سال ها 
باعث  دارند  بازنگری جدی  به  نیاز  زمان،  و مقتضیات  شرایط 
باال رفتن درصد نارضایتی مردم از عملکرد دولت ها شده است، 
از طریق خرد جمعی و  تقویت فرهنگ گفتگو و حل مسائل 
مشارکت ذینفعان در بخش های مختلف دولت می تواند باعث 
باال رفتن ضریب اعتماد مردم به دولت و تقویت نقش و جایگاه 

روابط عمومی ها برای بسترسازی این فرهنگ شود.
همین عدم فرهنگ تفاهم در برخی از مدیران بخش دولتی و 
نگاه از باال به پایین سبب جدایی مردم از دولت و افزایش سطح 
نارضایتی در جامعه شده که الزمه حل این معضل کاهش فاصله 
افکار عمومی  به  بین مردم و مسئولین بخش دولتی و توجه 
و خواسته های مردمی می باشد که روابط عمومی ها می توانند 

حلقه اتصال این دو حوزه باشند.
5.عدم وجود تشکل صنفی قوی و کارآمد در حوزه روابط 

عمومی ها
روابط عمومی ها  اساسی که در حال حاضر  از مشکالت  یکی 
با آن مواجه هستند نداشتن یک تشکل صنفی قوی، منسجم 
موفق  زمانی  مجموعه ای  هر  است،  در کشور  جایگاه  دارای  و 
با بخش های هم جنس خود که دارای  بتواند  بود که  خواهد 
برای  قوی  با سنخیت مشابه می باشد یک تشکل صنفی  کار 
نبود  به دلیل  اکنون  اما  اهداف مشترک تشکیل دهد،  تحقق 
این ساختار در کالن دولت و جزیره ای عمل کردن هر روابط 

عمومی و نبود یک حامی قوی دارای جایگاه مورد قبول، باعث 
شده مدیران ارشد بتوانند با صالحدید یا نظر شخصی خود برای 

روابط عمومی تصمیم گیری نمایند.
6.نگاه کردن به پست مدیر روابط عمومی مانند دیگر مناصب 

مدیریتی
یکی از آسیب هایی که در حال حاضر شامل خیلی از مدیران 
روابط عمومی شده است این مساله است که قبول مسئولیت در 
مدیریت روابط عمومی را مانند قبول دیگر پست های مدیریتی 
در سازمان ها می دانند در صورتیکه نگاه صرف به این مسئولیت 
روابط  بخش  در  ضعفی  نقطه  آن،  پست  گرفتن  بخاطر  فقط 
عمومی کشور شده است که شخص بدون برنامه و هدف و فقط 
بخاطر استفاده از مزایای آن این مسئولیت را قبول می کند و 
نتوانند  روابط عمومی ها  از  باعث شده که بسیاری  امر  همین 
به  کارها  اجرای  در  و هنوز  نمایند  زمان حرکت  مقتضیات  با 
شیوه های سنتی و عدم به کار گیری روش های جدید و خالقانه 
در پیشبرد اهداف دفاتر روابط عمومی قرار دارند. لذا الزم است 
با سازوکارهای  دولتی  روابط عمومی  مدیران  ارزیابی عملکرد 

دیگری عالوه بر روش های فعلی صورت پذیرد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به نقش و رسالت مهم روابط عمومی ها که با درصد 
رضایت مردم از عملکرد بخش های مختلف دولت ارتباط مستقیم 
دارد و هم چنین تاثیرگذاری بسزای این بخش در میزان کارایی 
و افزایش سطح تعلق سازمانی و بهره وری کارکنان، توجه به 
نقش و جایگاه آن توسط مدیران ارشد و مدیران تصمیم گیر 
هر مجموعه یک امر اساسی و مهم است، تغییر رویه و عملکرد 
از روابط عمومی های سنتی به روابط عمومی الکترونیک همراه 
با شناخت زمان و نیازهای روز مردم از مسائلی است که بهویژه 

مدیران روابط عمومی ها باید مدنظر داشته باشند.
روابط  کالن  در  مقبولیت  دارای  و  قوی  پایگاه  یک  داشتن 
عمومی های کشور در دولت، برای تنظیم سند استراتژی و تهیه 

نقشه راه یکی از الزامات جدی در این حوزه می باشد.
تاثیر همراهی و حمایت مدیران ارشد با روابط عمومی در ارزیابی 
سالیانه مدیریتی آنان و گنجاندن شاخص های مربوطه به آن در 
تمدید مجدد مدت مدیر ارشد می تواند اهمیت و موقعیت ویژه 

بخش روابط عمومی را پر رنگ سازد.
و در نهایت داشتن تشکل صنفی قوی در بخش روابط عمومی ها 
و جدیت، تالش و خالقیت خود مدیران روابط عمومی در این 
حوزه می تواند بسیار مهم و حائز اهمیت باشد و امید است راه 

رسیدن روابط عمومی ها را به جایگاه واقعی شان هموار شود.

ت
مقاال
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گزارش دادن از طریق رسانه ها، منبعی مهم ازاطالعات عمومی 
راجع به عملکرد و اهداف یک شرکت است. البته این کار اغلب 
موجب ایجاد سوء تفاهم و اختالف بین این دو بخش اساسی 
جامعه می شود، البته هر دو طرف در بروز این تنش ها تا حدی 
مقصرند. احتمال بروز چنین مسایلی وقتی که شرکت درگیر 

یک بحران ارتباطی می شود، افزایش می یابد.
بسیاری از مدیران شرکت ها، گزارش هایی که رسانه ها راجع 
به شرکت هایشان می نویسند را نادرست، ناقص و تحریف شده 
نویسندگان  و  سردبیران  از  بسیاری  که  حالی  در  می نامند، 
نشریات و مجالت تجاری با این عقیده مخالف اند. در بیشتر 
نظر سنجی هایی هم که صورت می گیرد،  چنین سوء تفاهم و 

اختالفاتی مشاهده می شود. 
رسانه ها  گزارش های  از  از چند جهت  اساساً  مدیران شرکت 
گله و شکایت دارند؛ از این که اطالعاتی که در این گزارش ها 
شده  گزارش  مطالب  نیستند،  دقیق  و  درست  می شود  ذکر 
کامل نیستند، آمادگی و تحقیق کافی برای تهیه آن گزارش ها 
انجام نمی شود و گزارش ها بر ضد بخش تجارت وکسب و کار 
مسایل  گزارشگران  و  سردبیران  مقابل  در  می شوند.  تحریف 
می توانند  اغلب  آنها  که  می دهند  پاسخ  بازرگانی،  تجاری 
از  بسیاری  زیرا  کنند،  تهیه  بیطرفانه ای  و  کامل  گزارش های 
تراشی  مانع  برعکس  و  نمی کنند  شرکت،  همکاری  مدیران 
مستقیماً  نمی توانند  که  دارند  گله  نویسندگان  می کنند.  هم 
به مدیران تصمیم گیر دسترسی داشته باشند و مجبورند از 

آن دسته اطالعات تهیه شده توسط روابط عمومی ها استفاده 
عنوان  نیز  نگاران  روزنامه  نمی خورد.  آنها  درد  به  که  کنند 
می کنند که برخی مدیران و رهبران شرکت ها مفهوم عینی 
را درک نمی کنند و خیال می کنند هر گزارش حاوی  بودن 
آنهاست،  شرکت  به  راجع  نامطلوب  و  ناخوشایند  اخباری 

گزارش هایی که تعمداً این گونه تهیه و ارائه می شوند.
در  شرکت اند،  خدمت  در  که  عمومی  روابط  دست اندرکاران 
وسط قرار می گیرند. آنها باید شرکت های خود را برای رسانه ها 
تفسیر کنند، ضمن اینکه به مدیران خود و دیگر مسئوالن و 
مدیران ارشد شرکت های خود نشان دهند و ثابت کنند که 
روابط شفاف و دوستانه با رسانه ها و مطبوعات چقدر به نفع 

آنهاست.
پایه  بر  را  خود  حرفه ای  روابط  عمومی،  روابط  حرفه ای   یک 

صداقت و اطالعات حفظ می کند، لذا:
و  سیاسی  مسایل  به  راجع  خود  سازمان  سیاست های   -1
با دقت در اختیار دولت، کارکنان،  اقتصادی را به درستی و 
سهام داران، گروه های ذی نفع جامعه و سایران قرار می دهد.

2- همیشه به عنوان منبع اطالعات قابل اعتماد عمل می کند، 
جنبه های مختلف مسایل پیچیده اجتماعی را با توجه به نقش 

خود به عنوان روابط عمومی می پذیرد و بررسی می کند.
عمومی  گذاری  سیاست  فرایند  در  مختلف  دیدگاه های   -3
نفع  به  هم  مسایل  برسر  اختالف  که  می داند  و  می پذیرد  را 

سازمان و هم در عین حال اجتناب ناپذیر است. 

رابطه رسانه و شرکت ها
 فاطمه ریحانی

عضو کمیته بین الملل انجمن روابط عمومی ایران 
مسئول کمیته آموزش نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان البرز
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مقاله

عدیده  مشکالت  با  که  ما  عزیز  ایران  مانند  جامعه ای  در 
و  اقتصاد  و  می کند  نرم  پنجه  و  دست  خارجی  و  داخلی 
بسیاری  نشیب های  و  فراز  با  مختلف  بدالیل  آن  فرهنگ 
فرصت  جا،  هر  و  لحظه  هر  در  می تواند  شایعه  روبروست، 
افراد  هستند  حال،  هر  به  که  چرا  باشد.  داشته  خودنمایی 
معترض و یا مغرضی که به صورت هدفمند یا بی هدف اقدام 
به شایعه سازی و شایعه پراکنی کرده تا بدینوسیله عالوه بر 
ایجاد التهاب در جامعه، بعضا برای خود کسب منافع فردی 

یا گروهی داشته باشند. 
تجربه زیسته نگارنده نشان میدهد که معموال منشا و ریشه 
یا  مصاحبه  یک  از  بخشی  از  یافته ای  تغییر  شکل  شایعات، 
سخنرانی یا یادداشت یک مدیر و مسئول یک سازمان است 
ناراضی تراشی،  شخصیتی،  تخریب  قصد  شایعه  سازنده  که 
امتیازگیری، ایجاد ترس و ناامیدی در مردم و... را دارد. نکته 
مهمی که باید بدان توجه داد این است که شایعه برای ساخته 
زمینه  و  بستر  یک  نیازمند  خود،  گسترش  و  تکثیر  و  شدن 
است. بستر تولید و گسترش شایعه، انواع رسانه ها می باشند. 

به عبارت دیگر، امروزه، شایعه تنها با کمک رسانه است )صوتی، 
تصویری، مکتوب، غیرمکتوب، حقیقی، مجازی( که می تواند 
این نوشتار  بنابراین  نکته طالیی  ظهور و بروز داشته باشد، 
این است که روابط عمومی ها برای مدیریت شایعه در جامعه 
و سازمان ها می بایست کار رسانه ای هوشمندانه و قدرتمندی 
را انجام دهند و به  تکنولوزی و رسانه های تاثیرگذار در این 
استحضار  عزیز  خوانندگان  اینکه  کما  باشند،  مجهز  زمینه 
دارند که به هر حال و بنا بدالیل عدیده، کشور ما در خارج از 
از قضا، دارنده تریبونهای  مرزها، مخالفان گوناگونی دارد که 
قدرتمند رسانه ای نیز می باشند )ایران اینترنشنال، بی بی سی 
مدیران  که  مادامی  تا  البته  صد  و...(.  امریکا  صدای  فارسی، 
دست اندرکار کشور، درک درستی از موارد فوق نداشته باشند، 
فقدان  از  که  جامعه ای  در  شایعه  ترک تازی  شاهد  همچنان 

صورتی  در  بود.  خواهیم  می برد،  رنج  شفافیت  و  پاسخگویی 
که باور داشته باشیم که می بایست یک حکمرانی منطبق با 
اصول الهی و انسانی مبتنی بر جغرافیای حال حاضر جهان را 
باید نیک بدانیم که هر چقدر مولفه های  داشته باشیم، پس 
حکمرانی خوب، نظیر: حاکمیت قانون- شفافیت و پاسخگویی 
بیشتر مورد توجه قرار گیرند، شایعه کمتر می تواند در دل و 
جان و باورهای مردم نفوذ کند. ذکر این نکته حایز اهمیت 
است که،  به نظر می رسد میان تولد و تکثیر شایعه و صداقت 
جامعه،  در  اخالقی  ارزش های  حاکمیت  و  کشور  مسئوالن 
بر  امور مهمی که  از  یکی  فلذا  دارد.  رابطه مستقیمی وجود 
درجه  کنند   تالش  که  است  این  روابط عمومی هاست  عهده 
ببرند  باال  سازمان ها  مدیران  میان  در  را  صداقت  و  خلوص 
به  شایعات،  بر  تمرکز  و  توجه  بجای  مردم  طریق،  این  از  تا 
گوش  مسیوالن  صادقانه  مصاحبه های  و  اطالعیه ها  و  اخبار 
کنند  تالش  می بایست  روابط عمومی ها  حال  عین  در  دهند. 
تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود درون و برون سازمانی، 
مروج ارزش های اخالقی در سازمان و جامعه باشند تا بدین 
طریق، اعتقادات مذهبی و فرهنگی تقویت شده و شایعه سازی 
فرهنگی  ضد  و  ارزشی  ضد  مذموم  امر  یک  شایعه پراکنی  و 

قلمداد شود.

نقش آفرینی روابط عمومی ها 
در برابر شایعه

 سارا خسروی
    کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی
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ش تصویری
گزار

گزارش تصویری 
آیین نیم قرن انجمن 
روابط عمومی ایران
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نگاهی به عناوین ماهنامه روابط عمومی در سالهایی که گذشت 

تیترها ، افسوس ها و حسرت ها 

قصدداشتیم با نوشتن عناوین مطالب ماهنامه روابط عمومی از آغاز انتشار تا کنون ، فرصت تجدید خاطره برای 
اعضا و دست اندرکاران روابط عمومی فراهم کرده باشیم اما هنگام نوشتن و تنظیم مطالب کوهی از افسوس و 
حسرت بر دلمان سنگینی کرد . چرا که متوجه شدیم انجمن طی سالهای گذشته چقدر خوب رسالت خود را 
برای ترسیم نمونه آرمانی و عملیاتی روابط عمومی و تبیین وظایف ، ماموریت و کارکردهای آن ایفا کرده است 

اما با گذشت سالیان تقریبا درها روی همان پاشنه ها می چرخد. 

 ناهید سادات حسینی

 دکتر حمید نطقی معلم اول پیش شماره دی ماه 75: 
روابط عمومی

شماره 1 فروردین 76:
 پروفسور کاظم معتمدنژاد 

بنیانگذار علوم ارتباطات اجتماعی 
در ایران

 نقش روابط عمومی در تسهیل 
ارتباطات مردمی 

 واکنش پذیری و روابط عمومی 
درون سازمانی: نقش اطالعات در 

هدایت توسعه سازمانی 
 روابط عمومی؛ علم یا هنر

شماره 2 اردیبهشت و خرداد 76:

 دکتر نعیم بدیعی، دیروز: کیهان بچه ها، 

امروز: استاد و پژوهشگر علوم ارتباطات

 روابط عمومی و رسانه ها

 وظایف نامشخص روابط عمومی

شماره 3 تیر و مرداد 76: 
 دیدار با دکتر یحیی کمالی پور استاد 

ارتباطات، از راور تا پوردو
 روابط عمومی های برتر ایران انتخاب شدند

 سخنرانی پروفسور معتمدنژاد در دومین 
نشست روابط عمومی ایران

شماره 4 شهریور ماه 76: 
 به یاد مالزم احیاگر روابط 

عمومی ایران
 مالزم چگونه وارد قلب ما 

شد؟
 استاد حسین عماد افشار، 

حافظ درست نویسی 
 دکتر یحیی کمالی پور در 
سومین نشست انجمن روابط 

عمومی ایران: در عصر اطالعات، 
دانش قدرت و تکنولوژی های 

اطالعاتی حربه های قدرت است

شماره 5 مهر ماه 76:

 ضرورت تدوین نظام نامه اخالق 

حرفه ای روابط عمومی

 شرایط احراز استاندارد های حرفه ای 

روابط عمومی از دیدگاه توسعه روابط 

عمومی انگلستان

 دکتر هادی خانیکی در چهارمین 

گردهمایی تخصصی انجمن روابط عمومی 

ایران: اطالعات و آزادی اطالعات

 یازده نقش روابط عمومی در عصر 
اطالعات

مرور
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 روابط عمومی راهی  برای زندگی در  همه چیز درباره روابط عمومیشماره 6 آبان 76:
 خبرنویسی در روابط عمومی با تاکید برای ارتباط با مردم جهان استسازمان ملل یک فعالیت روابط عمومی سازمان ملل در تهران: مرکز اطالعات  افتخار علی مسئول مرکز اطالعات محیط کار

بر اخبار توسعه

شماره 9 بهمن و اسفند 76:  
 مبانی روانشناسی شایعه

 روابط عمومی ها و روزنامه نگاران: 
موانع تفاهم و ارتباط متقابل

 روابط عمومی و مشاوره مدیریت
 دکتر علی اکبر فرهنگی در نهمین 

نشست انجمن: روابط عمومی بزرگترین 
مشاور مدیران سازمان ها است

شماره 10بهار 77:
 مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور: 

روابط عمومی شبه زداست نه شبهه زا
 نوع شناسی پایان نامه های کارشناسی 

ارشد و دکتری روابط عمومی
 وزیر تعاون: روابط عمومی ها زمینه 

قضاوت صحیح را برای مسئوالن فراهم کنند.
 انگیزه های شایعه پردازی

 کنترل شایعه در شرایط بحران
 دکتر علی محمدی در نشست انجمن: 

سیاره ای شدن جهان و ارتباطات

شماره 12 زمستان 77: 

 روابط عمومی از نگاه مقام رهبری : روابط عمومی ها باید همه آنچه را که 

می توان گفت صادقانه در اختیار مردم بگذارند

 ارتباطات سیاسی و روابط عمومی

 روانشناسی انتقاد

 تصویر، رسانه است

 تجلیل از پدر روابط عمومی ایران: در روابط عمومی باید طرف مردم را گرفت

 زندگینامه مرحوم استاد عماد افشار

شماره7 آذر ماه 76:

 گفتگو با استاد مرتضی ممیز: 

روابط عمومی و گرافیک

 نحوه ارتباط موثر و کارآمد و 

تاثیر آن در ایجاد مشارکت

 گزارش نویسی برای مطبوعات

 نقش اخالق دست اندرکاران 

روابط عمومی در فرایندهای 

سازمانی و حرفه ای

 دورنمای آینده روابط عمومی 

در دو رسانه فراگیر

شماره 8 دی ماه 76: 

 معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت 

ارشاد:تاسیس دفاتر سخنگو در روابط 

عمومی ها ضروری است.

 تحلیل محتوای مطالب ده روزنامه تهران

 عکاسی برای روابط عمومی

 روابط عمومی و واقعیت ها

 دکتر محمد دادگران در هفتمین نشست 

انجمن: نفوذمندان رهبران نامریی جامعه

شماره 13 بهار 78:

 هنر در روابط عمومی

 ویژگی های رفتاری در ارتباط متقابل 
کارکنان

 تاثیر تبلیغات در جلب مشارکت 
عمومی

 روابط عمومی، چگونگی گذر از بخش 

دولتی به بخش خصوصی

 نخستین همایش بررسی مسائل 

روابط عمومی ایران

 روابط عمومی، بازوی مدیریت

 خط مشی انجمن روابط عمومی ایران

 نقش تکنولوژی های جدید در خبر و شماره 11 ویژه تابستان 77: 
حوادث و بحران ها، نشست دانشمندان  نقش مدیریت روابط عمومی در روابط عمومی

رویدادهای غیرمترقبه را به اطالع مردم آمریکا در کالیفرنیا: چگونه خبر 
برسانیم؟

 روانشناسی تبلیغات

مرور
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شماره 14 تابستان 78:
 بیانیه انجمن روابط عمومی ایران به 

مناسبت عروج عرفانی دکتر حمید نطقی 
بنیانگذار روابط عمومی نوین در ایران

 گردهمایی ساالنه انجمن سال 1377/ 
مراسم بزرگداشت استاد نطقی

 انقالب ارتباطات، مرگ فاصله ها
 بررسی نگرش و میزان رضایت مندی 

اعضای انجمن از نشست های ماهانه
 حرف مردم را بشنویم و جواب مناسب 

به آن بدهیم

 مشاور یونسکو: همکاری بین المللی  مهارت های انسانی در محیط کارشماره 15 پاییز 78:
 دانشجویان روابط عمومی به کجا  روابط عمومی و مدیریت کیفیتبرای فعال سازی جریان اطالعات

می روند؟
 روابط عمومی نمی تواند تبلیغ  ارتباطات اثربخش

»هیچ« کند

شماره 17 سال 79: 

 همایش ملی »روابط عمومی و گفتگوی تمدن ها 

درسال 2001« برگزار می شود

 دکتر ستاری فر در دهمین نشست ماهانه انجمن 

؛ پاسخگو بودن یعنی حق را از آن مردم دانستن

 هشتمین جشنواره هنر هشتم، برترین های روابط 

عمومی کشور، انتخاب شدند

 سخنرانی دکتر سید محمد صحفی در گردهمایی 

انجمن : طرح ریزی استراتژیک در روابط عمومی ها

 سخنرانی دکتر سید محمد عباس زادگان در 

گردهمایی انجمن:معرفت شناسی ارتباطات

 تحول تاریخی روابط عمومی در بستر قدرت 
سیاسی

 روابط عمومی در مطبوعات

 خاستگاه روابط عمومی در ایران

 روابط عمومی در قرن 21

شماره 16 زمستان 78:

 نقش روابط عمومی در نظام پاسخگو

 قرن 21 متعلق به دانش روابط عمومی است

 دکتر حسینعلی افخمی: انتخابات، ارتباطات و روابط عمومی

 محمد آقازاده، تقویت روابط عمومی ها، حرکت به سمت توسعه

 دکتر عباس زاده: روابط عمومی و نظریه مدیریت نوین

شماره 18 خرداد 80: 

 آرمان ها در روابط عمومی 

نیازمند احیا و توسعه / به بهانه 

برگزاری همایش بررسی مسائل 

روابط عمومی ایران

 روابط عمومی ها، رویایی 

شیرین اما واقعی برای مدیران 

ارشد سازمان ها

 هنر روابط عمومی در عشق شماره 19 تیر و مرداد 80:
ایجاد پیوند مردم با سازمان نقش روابط عمومی در ورزیدن است

شماره 20 شهریور و مهر 80: 
 روابط عمومی ها باید مردم را با حقوق خود 

آشنا کنند
 پروفسور کمالی پور: یکی از وظایف اصلی 

روابط عمومی ها در هر سازمان یا نهادی جلب 
اعتماد مردم است

 کنگره تمدن ها و جایگاه نهاد روابط عمومی
 راهکارهای ارتباط با رسانه ها

 مدیران روابط عمومی باید در ارتباط مستقیم 
نفر اول سازمان باشند

 روابط عمومی و بهره وری

مرور
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 جایگاه روابط عمومی در دنیای مدرنمدیریت ارتباطات در عصر سیاره ای شدن« سالیانه مجمع عمومی انجمن /»بازمهندسی  سخنرانی پروفسور گوئل کهن در جلسه شماره 21 آذر و دی 80:
 برنامه ریزی در روابط عمومی

شماره 23 تیر و مرداد 81:

 مقاله نویسی در روابط عمومی

 دکتر اسماعیل قدیمی: روابط عمومی 

فرزند مدیریت جدید است

 اصول ارتباطات انسانی و روابط عمومی
 شماره 24 شهریور و مهر 

ماه 81 : 
 تحقیق و پژوهش زیربنای 
روابط عمومی اطالع رسانی و 

ابزار نوین قدرت و تسلط

 شماره 29 اسفند 82:

 دکتر سید محمد دادگران: افکار عمومی به عنوان 

یک پدیده روانی- اجتماعی بر نگرش ها استوار است.

 برگزاری یازدهمین جشنواره روابط عمومی های 

برتر سطح کشور

 نقش روابط عمومی در ساماندهی افکار عمومی

شماره 30 خرداد و تیر 83 : 

 فعالیت های مشترک انجمن روابط عمومی ایران و معاونت 

مطبوعات گسترش می یابد

 معیارهای نظام های حرفه ای روابط عمومی

 نقد و بررسی یازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی

 ابراهیم رستمیان مقدم : عددسازی و عوام گرایی کار 

روابط عمومی ها نیست

 شماره 26 مرداد و شهریور 82:

 پوست اندازی روابط عمومی ها تجلیل از پدر علم ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد 
 آرشیو در روابط عمومی روابط عمومی ها جزو عناصر سازنده جهان فردا

شماره 28  بهمن 82: 
 مجتبی آقایی رئیس اداره کل تبلیغات: دوزیستی در روابط 

عمومی ها مهمترین چالش جامعه روابط عمومی 
 دکتر یونس شکرخواه مدرس ارتباطات : روابط عمومی 

یک فلسفه است نه تکنیک دکتر فرقانی رئیس دانشکده علوم 
ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی: مهمترین کارکرد روابط 

عمومی شفاف سازی و علنی سازی جریان امور به نفع آزادی و 
دموکراسی است.

ادامه در شماره های آتی

 شماره 25 آبان آذر 81 :

 ماهیت افکار عمومی و نحوه 

شکل گیری آن 

 آسیب شناسی روابط 
عمومی

شماره 22اسفند 80 و فروردین 81:
 افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی

 روابط عمومی در جامعه مدنی

اعتماد افکار عمومی روابط عمومی در هزاره سومو ارشاد اسالمی : برخورد صادقانه با مردم، رکن  دکتر صحفی معاون تبلیغات وزارت فرهنگ  روابط عمومی آرمانی  شماره 27 دی ماه 82: 

مرور
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اخبار

اخبـار

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از مهندس 
سید حسن رضوی مدیر عامل شرکت توسعه 

منابع آب و نیروی ایران به مناسبت روز 
مهندس و همکاری های ویژه این شرکت با 

انجمن روابط عمومی ایران

ایران  انجمن روابط عمومی  اعضاءی هیات مدیره  از  جمعی 
فرهنگی، گردشگری و  میراث  وزیر  قائم مقام  با  ضمن دیدار 
در  انجمن  این  همراهی  و  همکاری  پیرامون  دستی  صنایع 
تنویر افکار عمومی و تبیین فراگیر نقش و جایگاه میراث غنی 

فرهنگی کشور گفتگو کردند.
فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون  و  قائم مقام  دارابی  علی  دکتر 
گردشگری و صنایع دستی در این دیدار با تاکید بر اهمیت 
و تاثیر مثبت تالش حرفه ای فعاالن روابط عمومی در تمامی 
ابعاد اجتماعی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و انگیزشی 
محورهای  در  می تواند  که  مهمی  نقش  و  هموطنان  زندگی 
توسعه داشته باشد، آمادگی انجمن روابط عمومی ایران جهت 
همراهی و همکاری با برنامه های این وزارتخانه به ویژه طرح های 
معرفی شایسته میراث فرهنگی کشور که متعلق به نسل های 

دیروز، امروز و فردا می باشد، را مورد حمایت قرار داد.
وی بخش مهمی از موفقیت دستگاه های اجرایی و نهادهای 
راهبر در انجام طرح ها و برنامه ها را در گرو مدیر و مجموعه 
با تجربه و موفق آن نهاد  روابط عمومی متخصص، دلسوز، 
جهت  به  را  ایران  عمومی  روابط  انجمن  ظرفیت  و  دانست 
سابقه طوالنی فعالیت، متصدیان متعهد و اعضاءی عالقمند 

با ارزش توصیف نمود.

دکتر دارابی با ایجاد کتابخانه تخصصی همچنین اقدام جهت راه 
اندازی موزه روابط عمومی توسط انجمن روابط عمومی ایران و با 
مشارکت تمامی فعاالن این حرفه موافقت نموده دستور مساعد 

جهت برنامه ریزی و آغاز  این امر مهم را صادر نمود. 
در این نشست خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران 
انجمن  این  جدی  اراده  و  عزم  و  جدید  فصل  برنامه های  از 
راستای  در  مختلف  نهادهای  با  همکاری  و  همراهی  جهت 
توسعه پایدار کشور سخن گفت و اقدامات، برنامه ها و ظرفیت 
و توانمندی ایجاد شده در سراسر کشور را تشریح و آمادگی 
کامل انجمن را جهت اجرای طرح های میراث فرهگی کشور با 

تمام توان و استعداد اعالم داشت.  

جواد قاسمی، ناصر رزاق منش، حسن خسروی دیگر اعضاءی 
عمومی  روابط  انجمن  بازرس  علیپور  شهرام  و  مدیره  هیات 
ایران در جهت اقدامات گسترده بازیابی و بازنمایی اعتماد ملی 
از  مردمی  نهادهای  ظرفیت  و  توان  از  استفاده  با  عمومی  و 
از مطمئن  یکی  ایران که جزو  روابط عمومی  انجمن  جمله 
آحاد جامعه می باشد،  با  ارتباطی  پل های  مؤثرترین  و  ترین 

هریک سخنانی ارائه داشتند.
ویژه  عضویت  کارت  و  سپاسگزاری  لوح  دیدار  این  پایان  در 
دکتر دارابی در انجمن روابط عمومی ایران به وی تحویل شد.

گسترش تبیین نقش و جایگاه میراث فرهنگی در توسعه با همراهی انجمن روابط عمومی ایران
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اخبار

قدردانی ازروابط عمومی بانک صادرات 
پاک  دکتر  از  ایران  عمومی  روابط  انجمن  قدردانی 
همکاری  برای  صادرات  بانک  عمومی  روابط  و  آیین 
در برگزاری با شکوه مراسم پنجاهمین سال تاسیس 

انجمن روابط عمومی ایران

همکاری متقابل انجمن روابط عمومی ایران 
با بیمه پاسارگاد

راه کار های همکاری متقابل انجمن روابط عمومی ایران 
اعضای  از  برخی  و  رییس    دیدار   در  پاسارگاد  بیمه  با 
روابط  مدیر  و  پاسارگاد  بیمه  مدیرعامل  با  مدیره  هیات 
عمومی آن بررسی شد.  در این دیدار دو طرف نسبت به 
همکاری ها متقابل به ویژه در زمینه اموزشی و پژوهشی 

اظهار عالقه کردند.

پوشاک آرنا عضو حقوقی انجمن 
روابط عمومی ایران شد 

روابط عمومی  انجمن  برگزاری مجمع عمومی  در حاشیه 
صدری  آقای  به  آرنا  پوشاک  حقوقی  عضویت  لوح  ایران، 

نماینده  پوشاک آرنا اهدا شد.

مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران 
)نوبت دوم( روز پنجشنبه 28 بهمن ماه برگزار شد

 در این مجمع اقای شهرام علی پور به عنوان بازرس اصلی و 
اقای مهران عرفانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

عنوان  به  اطالعات  روزنامه  و  صمت  روزنامه  همچنین 
و  حقیقی  عضویت  حق  و  انتخاب  رسمی  روزنامه های 
و  مالی  مدیره،گزارش  هیات  گزارش  و  تعیین  حقوقی 

گزارش بازرس انجمن تصویب شد.

قدردانی از روابط عمومی اتاق تهران 
تقدیر و تشکر انجمن روابط عمومی ایرا ن از آقایان درویشی 
برای  کشفی   آقای  همکارشان  و  عمومی  روابط  مدیر 
همکاری و مساعدت اتاق بازرگا نی تهران در برگزاری آیین 

پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران
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اخبار

دیدار رییس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل 
روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی 

مناطق آزاد کشور
در دیدار رییس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط 
عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور راهکارهای  

همکاری متقابل مورد بررسی قرار گرفت.    

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از 
چهل سال تالش بی شائبه استاد ناصر 
بزرگمهر و همکاری در برگزاری آیین 

نیم قرن انجمن روابط عمومی ایران

تفاهم نامه همکاری بیمه تجارت نو و انجمن روابط 
عمومی ایران امضا شد

در  جلسه ای که با حضور نیما  نوراللهی مدیرعامل شرکت 
بیمه تجارت نو و خسرو رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن 
روابط عمومی ایران برگزار شد، تفاهم نامه ای به امضا رسید.

خرده  فرهنگ  گسترش  نامه  تفاهم  این  امضای  از  هدف 
فروشی، جذب مشتریان بیمه زندگی و توسعه فرهنگ بیمه 

با استفاده از ظرفیت های ارتباطی در سطح جامعه است.
نیما نوراللهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو ضمن ابراز 
خرسندی از همکاری با انجمن روابط عمومی ایران موقعیت 
روابط عمومی و ارتباطات را بسیار مهم و استراتژیک خواند 
و اذعان داشت چنین همکاری هایی باعث ارتقای خدمت 

رسانی بهتر به مردم است.

استودیو خبری آبفای تهران افتتاح شد
با حضور رییس انجمن روابط عمومی ایران و اعضای هیات 
آب  وتصفیه  تامین  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  و  مدیره 
تهران  استودیوی این شرکت افتتاح شد.در این مراسم اقای 
بخشی مدیر روابط عمومی اظهار امیدواری کرد همکاریهای 
انجمن با شرکت تداوم یافته و بتوانند خدمات خود را در 
اختیار انجمن روابط عمومی ایران قرار دهند. اقای رفیعی 
نیز نحوه فعالیت این روابط عمومی را بسیار مثبت و تمایل 

انجمن را برای همکاری بیشتر اعالم کرد.
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در دیدار خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی 
عمومی  روابط  کل  مدیر  پور  آقایان حسین  با  ایران 
عمومی  روایط  معاون  احمدی  و  ایران  بانک  پست 
متقابل  همکاری های  راهکارهای  ایران  بانک  پست 

مورد بررسی قرار گرفت.

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از استاد کاظمی دینان به پاس سالها  حضور اثر گذار 
در انجمن و عرصه روابط عمومی کشور

بررسی راه کارهای همکاری های دو جانبه میان 
انجمن روابط عمومی ایران و روابط عمومی 

شرکت بیمه تجارت نو در دیدار با آقای پورقاسم 
مدیر روابط عمومی و ارتباطات بیمه تجارت نو

اخبار












