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  :چکیده

امروزه روابط عمومی جز الینفک زندگی فردی و اجتماعی بشریت شده است. در این مقاله مروری بر اصول و مبانی  

در    مدرن خواهیم پرداخت و بعد تاثیر افکارعمومی بر روابط عمومی را توضیح خواهیم داد و  _  روابط عمومی سنتی 

اول اینکه مقایسه اصول و مبانی روابط عمومی قدیم و جدید    ؛کند  رو دو موضوع کلی را مطرح می   مجموع نوشته پیش 

توضیح خواهیم داد را  بر روابط عمومی  افکار عمومی  تاثیر  و دومین موضوع  و  پژامید است    . با یک دیگر  وهشگران 

ناشناخته  د اصول و مبانی روابط عمومی سنتی و مدرن را به صورت تخصصی واکاوی کرده و ابعاد ننطران بتوان صاحب

 .روابط عمومی را روشن کنند

 نوین، هدف، اقکار عمومی   سنتی، روابط عمومی،  مبانی، کلید واژه:

 

  :مقدمه

امروزه با حرکت شتابان فناوری های نوین، زندگی بشر دچار تحول عظیمی شده است. و در حال حاضر روابط عمومی  

زیده شده است. نقش واحد های روابط عمومی در سازمان  عنوان مرجعی برای پاسخگویی به نیازها در جوامع برگه  ب

و   مردمداری  عمومی  روابط  وجودی  جوهر  هاست.  سازمان  مخاطبان  و  سازمان  مختلف  های  بخش  بین  هماهنگی 

بر مبنای اینترنت و   روابط عمومی نوین یا الکترونیک که عمدتاً  .پاسخگویی به درخواست های مخاطبان سازمان است

در حالیکه ماهیت روابط عمومی    .باشد  می   ر روابط عمومی میتواند وظایف خود را بهتر انجام دهدشبکه ای که مدی

  .وری و عملکرد سازمان را افزایش داده  توان بهر  تغییری نمیکند بلکه با به کار گیری فناوری های جدید و اینترنت می

د اطالعاتی و کامپیوتری و.... باعث عدم پیشرفت  شایان ذکر است که عدم وجود زیر ساخت مناسب در ایران و فقدان سوا

روش پژوهش کتابخانه ای و هدف از پژوهش تبین و روشن ساختن    در حوزه روابط عمومی نوین در ایران شده است. و 

امید است که این مقاله    . باشد  اصول و مبانی و روش های روابط عمومی نوین برای سهولت پروهش در این حوزه می 

 . ژوهشگران و صاحبنظران رشته روابط عمومی قرار گرفته باشدمورد توجه پ

 

  :مرور و ادبیات و مبانی نظری

 مفاهیم 

  وشش طرح شده برای نفوذ در افکار عمومی از طریق کار و عمل قابل قبول و ارتباط دو جانبه است.   ک :روابط عمومی

   1(14ص  )دکتر امینی.

   2( 18ص )یحیایی ایله،  دیگرانروابط عمومی یعنی داشتن رابطه خوب با  

   3( 9ص  ) نیک رفتار خیابانی،  یینه تمام نمای یک موسسه استآروابط عمومی 
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عالیت میکند و کاری با محیط خارج از سازمان  ف روابط عمومی سنتی: دوره ای که روابط عمومی صرفا در داخل سازمان  

   4(29ص ) یحیایی ایله ای،  داند  دنیای بیرونی میندارد و سازمان خود را بی نیاز از ایجاد ارتباط با 

استفاده از تکنولوژی ارقامی خصوصا کاربرد های مبتنی بر وب سایت های اینترنتی    روابط عمومی نوین و یا الکترونیک:

یق  برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطالعات ارتباطی به کاربران سازمان ها و نهاد ها ودریافت اطالعات از طر

   5( 161ص )دکتر کیا و دیگران، نآ

 

 ی: افکار عموم

افکار عمومی در فرهنگ علوم اجتماعی اینگونه تعریف شده: افکار عمومی عبارت است از مجموع عقاید، نقطه نظرها   

و گرایش های بخش بزرگی از جامعه، پیرامون یک موضوع در یک زمان معین و یا افکار عمومی مجموعه ای از عقاید  

ی، در مورد یک امر مربوط به شرایط زیست گروهی است. انجمن جهانی تحقیق افکار عمومی این تعریف را ارائه  شخص

بخش    )زارعیان،   کرده: افکار عمومی مجموعه عقایدی است که افراد درباره آن موضوع، دارای منافع و عالیق می باشند. 

   4(3فصل اول،

 

    تاریخچه روابط عمومی 

  :روابط عمومی در جهانتاریخچه 

روابط عمومی قدمت چهار هزار ساله دارد. تاریخ روابط عمومی را می توان در امپراطوری های باستانی مانند ایران،  

خطبه از  عظیمی  بخش  اسالم،  در صدر  کرد.  ردیابی  چین  و  هند  برخورد صحیح    مصر،  نحوه  به  البالغه  نهج  های 

ه است. با این که ریشه های روابط عمومی در گذشته دور قرار دارد، می توان  فرمانروایان با مردم اختصاص داده شد

به بعد و ابتدا در آمریکا شروع   1900گفت که روابط عمومی به صورتی که امروز مورد استفاده قرار می گیرد از سالهای  

 .شده است

های اداری اتحادیه راه آهن ایالت متحده   در ایالت متحده آمریکا و در نوشته « روابط عمومی» برای اولین بار اصطالح 

بکار برده شده که در دهه اول قرن بیستم، نخستین دفاتر روایط عمومی، در موسسات این کشور ایجاد شد. در سال  

اولین شرکت خصوصی که خدمات روابط عمومی را به مشتریان خود ارایه میکرد به وجود آمد. همچنین اولین   1906

فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون و خبرنگار روزنامه نیویورک در شهر نیویورک   « آی.وی.لی(»توسط  دفتر روابط عمومی  

 .تاسیس گردید 

میالدی در دانشگاه نیویورک تشکیل شد که این دوره توسط    1923نخسین دوره آموزشی روابط عمومی در سال   

بیش از صد هزار نفر در آمریکا    1960در سال    تدریس شد. براساس تحقیقی که انجام گرفته است  «ادوارد ال برنیز»

هزار دانشجو در این رشته فقط    15بیش از    1983در قسمت روابط عمومی به کار اشتغال داشتند و همچنین در سال  

 .در امریکا مشغول به تحصیل بودند
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  ان:تاریخچه روابط عمومی در ایر 

های پادشاهی در ایران دارای نهادهای اطالع رسانی، تبلیغی و ترغیبی  روابط عمومی در ایران سابقه طوالنی دارد. نظام  

خاص بودند که یک جریان ارتباطی یک سویه را از باال به پایین هدایت می کردند و این امر تا زمان مشروطه ادامه  

و روشنفکران و    اما از زمان مشروطه به دلیل تحوالت مختلف در جامعه از جمله ظهور طبقاتی مانند نخبگان   .داشت

رشد و انتشار روزنامه و مجالت، فعالیت های اطالع رسانی رشد بسیار زیادی کرد و شکل جدیدی به خود گرفت. شیوه  

نوین روابط عمومی در ایران با ملی شدن صنعت نفت همزمان است، سپس وزارتخانه ها و سازمان های زیادی به منظور  

و ارتباط مردمی و تسلط بر افکار عمومی و ایجاد ارتباط با رسانه های همگانی نیاز  نشر اخبار و ارائه عملکرد انجام شده  

خود را در این زمینه احساس کرده و روابط عمومی را به شکل نخستین آن آغاز کردند. نخستین روابط عمومی به طور  

  «دکتر نطقی» دانندگان آن  شمسی در شرکت سابق نفت ایران آغاز به کار کرد و اولین گر 1332رسمی در مردادماه  

به    « ابوالفضل مرعشی»بودند که سپس استاد    « ابوالقاسم حالت»و نویسنده معاصر مرحوم    استاد علوم ارتباطات و شاعر 

وقتی که روابط عمومی در ایران تشکیل شد، نیاز به آموزش مسئوالن روابط عمومی و کارمندان    .ها پیوست جمع آن

های کوتاه مدت آموزش روابط عمومی در    ر همین اساس نخستین بار تشکیل کالس این واحدها احساس می شد، ب 

وزارت اطالعات و جهانگردی سابق با تشکیل کالسهای کوتاه مدت و آموزش آن به کارمندان و شکل گرفت و برخی از  

عمومی ادامه دادند.  وزارتخانه ها همانند امورخارجه رأساً وابستگان خود در اکثر کشورهای خارجی به آموزش روابط  

اداراتی به نام تبلیغات و انتشار و یا انتشارات و اطالعات فعالیت     1345در بسیاری از سازمان ها و ادارات نیز تا سال  

مسئوالن شرکت ملی نفت    1345می کردند که از این تاریخ به بعد نام این ادارات به روابط عمومی تغییر کرد. در سال  

تی کیهان، دانشگاه تهران و وزارت اطالعات و جهانگردی وقت به فکر تاسیس یک مرکز آموزش  ایران، موسسه مطبوعا

فارغ   از میان  نفر دانشجو  از صد  افتتاح شد و بیش  بعد  این مرکز یک سال  افتادند.  برای رشته روابط عمومی  عالی 

این مرکز در آغاز نام موسسه  التحصیالن دوره دبیرستان را جهت تحصیل در دوره لیسانس روابط عمومی پذیرفت.  

عالی مطبوعات و روابط عمومی را برای خود برگزید. این موسسه پس از چندی نام )موسسه علوم ارتباطات اجتماعی(  

  .را به خود گرفت و بعدها به )دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی( تغییر نام داد

ها را پذیرفته بودند. با توجه    ابتدا مسئولیت اداره سازمانپس از پیروزی انقالب اسالمی دولتمردان و مدیرانی که در  

ها   به وجود عوامل گوناگون، چندان توجهی به فعالیت روابط عمومی نکردند. به تدریج که کارها و موسسات و سازمان 

عمومی  ها آغاز کرد، کمبود فعالیت های روابط    به روال عادی بازگشت و جریان امور سیر طبیعی خود را در مدیریت

های کوتاه مدت آموزش روابط عمومی به وسیله مرکز آموزش مدیریت    ها احساس شد. در طول مدت جنگ دوره  در آن

دولتی برای آموزش کارمندان مشغول به کار در دفاتر روابط عمومی موسسات دولتی و غیردولتی تشکیل شد. رشته  

ر کاظم معتمد نژاد و دکتر حمید نطقی و سایر اساتید  با تالش دلسوزانه و مجدانه دکت  1368روابط عمومی در سال  

این رشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی که نام جدید آن دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی بود،  

   6( کلیات  فصل اول،  ) کاظم پور و دیگران، بازگشوده شد و تا امروز به صورت تخصصی به کار خود ادامه داده است.
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 ت؟ روابط عمومی چیس

  وظایف روابط عمومی 

 شرح وظایف کالن روابط عمومی 

 گردآوری و تدوین برنامه های سالیانه مرکز و ارائه به ریاست مرکز  –

 گردآوری و تدوین گزارش سالیانه مرکز و ارائه به ریاست مرکز و مخاطبان    –

 برگزاری سمینارهای تخصصی در امر اطالع رسانی   –

 انجام فعالیت های مربوط به شرکت کارکنان در سیمنارهای خارج از مرکز   – 

 کمک به کارکنان جهت ارائه مقاله در سمینارها و مجالت   –

 م بین مدیران، کارکنان و ریاست مرکز و تالش برای بهبود روابط آنان  ایجاد ارتباط منظ   –

 برنامه ریزی بازدیدهای ریاست، مدیران و سایر کارکنان مرکز از سایر سازمانها و مجامع    –

 برنامه ریزی بازدیدهای افراد خارج از مرکز؛ از مرکز    –

 جمع آوری و تحلیل نظرات مخاطبین مرکز و مشتریان ، ارائه پیشنهاد برای بهبود آن و ارائه به ریاست مرکز    –

 سنجش افکار کارکنان مرکز در زمینه های مختلف و ارائه نتایج به ریاست و سایر مدیران مرکز  –

 ت مرکز  ارائه اطالعات الزم به مراجعین مرکز درباره اهداف ، فعالیت ها و خدما  –

 راهنمایی مراجعین مرکز    –

جمع آوری و تحلیل کلیه اطالعات در داخل و خارج از مرکز که بر فعالیت و عملکرد آن تاثیر می گذارند و ارائه    –

 نتایج به ریاست مرکز  

 تالش برای شناساندن مرکز و اهداف و خدمات آن به جامعه و مخاطبین خاص آن از طرق مختلف    –

 تباط مرکز با سایر مراکز و مجامع علمی داخلی و بین المللی  تسهیل ار  –

 انتشار اخبار مربوط به فعالیت های مرکز از طریق وسایل ارتباط جمعی    –

 تهیه و توزیع نشریات داخلی و بولتنهای خبری برای افزایش آگاهیهای مدیران و سایر کارکنان    –

منتشر شده توسط رسانه عمومی که به فعالیت های مرکز ارتباط دارد و  مطالعه و تجزیه و تحلیل اخبار و اطالعات   –

 تهیه پاسخ و توضیح در موارد الزم  

 اجرای سیستم پیشنهادات مرکز   –
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 اجرای سیستم اطالعات مدیریت مرکز    –

   7(  63)سفیدی،ص برگزاری نمایشگاه   –

 

 وظایف و اهداف روابط عمومی چیست؟  

 ایجاد تفاهم و رفع سوء تفاهم ها    –

 بیان و تبلیغ کارها و اقدامات خوب و مفید انجام گرفته در سازمان    –

 شبهات مطرحه در رسانه ها، جامعه و درون سازمان درباره عملکرد سازمان   پاسخگویی به انتقادات و   –

 الیت های سازمان در جامعه و درون سازمان و انتقال آن به مدیران بررسی بازخورد اقدامات و فع   –

 تولید رضایت در کسانی که به نوعی با سازمان در ارتباطند    –

 برقراری روابط درون سازمانی و برون سازمانی    –

 آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح ها و برنامه ها    –

 سخنگویی سازمان    –

 

 ان روابط عمومی ویژگی های مدیر

 : در اینجا به بخش های مهمی از ویژگی های این مدیران اشاره می شود

 .  مدیر روابط عمومی باید در ارتباط نوشتاری و گفتاری دارای مهارت و تجربه باشد -1

 . قدرت قضاوت صحیح ، اعتماد به نفس و اتخاذ تصمیم درست در لحظات سخت و بحرانی را داشته باشد  -2

از قدرت دریافت نقطه نظرهای مدیران و توانائی تنظیم کار خود و پیش بردن برنامه ها بدون راهنمائی دیگران    -3

 .  برخوردار باشد

 . باید دروغ نگوید ، الف نزند ، وعده دروغین ندهد ، امر کوچکی را بزرگ و بزرگی را کوچک نکند  -4

 .  ان اقدامات غیراخالقی را نپذیرددر فکر موفقیت های نزدیک نباشد و تحت فشار دیگر -5

قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار را داشته باشد ، موقعیت های پیش آمده را به سرعت درک کند و آثار    -6

 .نهائی مسائل را پیش بینی نماید

 .  اصول فلسفه و واقعیات سازمان خود را به خوبی بشناسد  -7
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تسلط بر تکنیک های آن و تسلط بر کارهای رسانه های گروهی و فراگیری  داشتن تخصص دررشته روابط عمومی و    -8

فنون تشویق ، ترغیب و تبلیغ دیگران و تسلط بر تکنیک های ترویج و اشاعه افکار از خصوصیات مهم مسئولین روابط  

 .  عمومی است 

 .  اشته باشدمدیر روابط عمومی باید پیرامون دانش مدیریت و نحوه عمل سازمان اطالعات کافی د -9

 .توانائی تصمیم درست و توانائی حل مشکالتی که پیش می آید را داشته باشد -10

 . مسئولیت پذیر بوده و اشتیاق و انگیزه برای انجام کار را داشته باشد  -11

 . صبر و شکیبائی در شنیدن و گوش دادن از دیگر خصوصات مسئول روابط عمومی است  -12

 .  ید قدرت سازمان دهی و اداره زیردستان خود را داشته باشدمدیر روابط عمومی با -13

 .  در برابر شکست ها و ناکامی ها تحمل نماید و زود تصمیم نگیرد -14

 .  مدیر روابط عمومی باید به حرفه خود ایمان داشته باشد  -15

 . باشد مدیر روابط عمومی باید احساس مسئولیت نسبت به جامعه و منافع همگان داشته  -16

  .مدیر روابط عمومی باید احساس وفاداری و صداقت به استانداردهای حرفه خود داشته باشد -17

 . مدیر روابط عمومی باید شخصیت افراد را ملحوظ داشته و به آن ها احترام بگذارد -18

 . مدیر روابط عمومی باید حق اظهار نظر را برای کلیه اشخاص ذینفع قائل باشد  - 19

ر روابط عمومی باید در هر شرایط و تحت هر مقرراتی از اصول اخالقی ، شرف ، صداقت ، درستی و راستی  مدی  -20

 .  دفاع کند و در برنامه ریزی های خود این اصول مهم را دخالت دهد

دور باشد   مدیر روابط عمومی باید حق را بگوید ، راست گفتن را شعار خود بداند ، از دروغ ، فریب ، ریا ، تزویر به -21

 . که ریشه تمام نابسامانی ها در جوامع بشری از فریب دادن انسان هاست 

مدیر روابط عمومی باید این کالم گهربار امام صادق )ع( را خطاب به فرزند بزرگوارشان نصب العین خود قرار دهد    -22

 .  که : پسرم حق را بگو ولو علیه تو باشد

ای دروغین و غیر ممکن و دست نیافتنی پرهیز کند که حیثیت یک مجموعه را  مدیر روابط عمومی باید از وعده  -23

  .از بین خواهد برد

یت خود را به کار بندد و در کارها به طور عملی و دقیق تحقیق و  ــمومی باید ابتکار و خالق ــدیر روابط عـم  -24

 .  بررسی کند

 .اتی و ارتباطی آشنایی داشته باشدمدیر روابط عمومی می بایست با فناوری های نوین اطالع  -25
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تردید هرگونه اقدام برای تقویت و اصالح نظام آموزشی روابط عمومی    نقاط ضعف آموزش روابط عمومی در ایران بی 

 :در ایران منوط به شناسایی دقیق ضعف آموزشی روابط عمومی است که در ذیل به طور مختصر به آن اشاره می شود

 

 وزش دانشگاهی  عدم استمرار در آم -1

 آغاز آموزش روابط عمومی در ایران بدون ایجاد امکانات الزم   -2

 سهم اندک دروس تخصصی روابط عمومی در مجموع دوره کارشناسی روابط عمومی   -3

 تعداد بسیار اندک دروس عملی دوره کارشناسی   -4

 فقدان درس کارورزی یا کارآموزی عملی   -5

 ناکافی بودن میزان پذیرش دانشجو   -6

 تأکید صرف بر مباحث نظری   -7

 های عملی و کاربردی روابط عمومی   نبود ارتباط بین مراکز آموزش با محیط -8

 نبود و کمبود استادان و مدرسان روابط عمومی   -9

 شیوه غلط گزینش دانشجوی روابط عمومی   -10

 فقدان استقالل در پذیرش دانشجو و آموزش روابط عمومی   -11

 فقدان منابع آموزشی کافی  -12

 فقدان دپارتمانهای روابط عمومی در دانشگاهها   -13

 جدید  عدم استفاده از تکنولوژی آموزشی کافی و  -14

 حذف پایاننامه از دوره کارشناسی   -15

نباید فراموش کرد که روابط عمومی خود در یک سازمان وظیفه آموزش کارکنان را بر عهده دارد و شاید به دلیل همان  

  .مشکالت اولیه در آموزش کارکنان روابط عمومی است که کارکرد آموزشی آنان نیز به فراموشی سپرده شده است

ین بحث باید گفت آموزش در حوزه روابط عمومی، رسانه روندی دو سویه است. بدین معنا که نیاز به توسعه  در پایان ا

آموزش و ارتقای سطح آگاهی های مخاطب، به اندازة ایجاد زمینه های مناسب آموزشی برای بدنه روابط عمومی از  

د پیام است و آمادگی وی برای همراهی، با  اهمیت فراوانی برخوردار است. کافی است در نظر بیاوریم مخاطب مقص

   9( 9ایجاد و به روز ماندن دانش رسانه ای فراهم می شود. ) لطفی،ص 
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 ثیر افکار عمومی در روابط عمومی أت

 رای بزرگان و مفهوم افکار عمومی آ

به شایستگی شایستگاه همان چیزی است که   امام علی)ع( تنها استدالل مردم  بندگانش  از دیدگاه  بر زبان  خداوند 

کند مگر هنگامی    محبت مردم جلوه نمی  ...  رضایت خواص را بی اثر میسازد  نارضایتی عمومی مردم،  سازد....  جاری می

   .که سینه هایشان از نفرت خالی باشد

 تنها اراده عمومی است که میتواند دولت ها را هدایت کند   روسو:

   2(  80ص،  5فصل هی از مردم است) دکتر یحیایی، تونیس: افکار عمومی عقاید مشترک گرو

 

 شرایط وقوع افکار عمومی  

   .باید یک واقعه مرکزی و یا شماری از وقایع متناوب رخ دهد

   .باید فضای حاکم وجود داشته باشد

   .محتوای افکار با الگو های فرهنگ جمعی مطابق باشد

   .باشدمحتوای افکار پاسخگوی نیاز های طاهری و باطنی افراد 

 .گسترش یافتن افکار به واسطه رسانه های گروهی

   2(84ص همان منبع،  )دکتر یحیایی، افکار عمومی با دخالت مستقیم افراد و مردم اشاعه یابد 

 

 افکار عمومی و روابط عمومی  

 قوانین افکار عمومی  

  .عقیده نسبت به حوادث مهم حساسیت دارد  -1

های افراطی پی در پی کند. در    گرفتار رویها  العاده ممکن است افکار عمومی را موقت  حوادث بسیار بزرگ و خارق   -2

 .مواردی افکار و عقاید وقتی تسکین و ثبات پیدا می کنند که نتایج حوادث به روشنی قابل دید باشد چنین

کردار پیش از گفتار در ایجاد عقیده مؤثر می باشد ) بعمل کار بر آید به سخندانی نیست( مگر اینکه خود گفتار   -3

  .عمل و کردار تفسیر و تلقی گردد
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ک خط مشی روشن در مواردی که افکار عمومی آگاه و روشن نبوده و آماده تلقین  توضیحات شفاهی و اعالم ی   -4

  .العاده مهم و مؤثر خواهد بود پذیری باشد و سعی کند که از یک منبع قابل اعتماد تفسیر و توجیهی بشنود فوق 

خود را نسبت به    کند بلکه پس از حدوث واکنش یــبطور کلی افکار عمومی حوادث غیر عادی را پیش بینی نم    -5

  .ها ابراز می کند آن

  عقیده   در  پردازی   سخن  و   گفتار  و  حوادث  تأثیر.  آورد  می  بوجود  را  عقیده  شخصی  منفعت  –از لحاظ روانشناسی     -6

  .میزان ارتباط آنها با نفع و مصلحت شخصیه محدود خواهد بود ب

برانگیخته نگاه داشت مگر اینکه مردم احساس کنند منافع شخصی  افکار و عقاید را نمی توان تا مدت های مدید     -7

  .ها در میان است و یا اینکه بدنبال برانگیخته شدن افکار عمل و کردار نیز اثر گفتار را تأئید و تقویت کند آن

  .وقتی پای نفع و مصلحت شخصی در میان باشد تغییر افکار و عقاید آسان نخواهد بود  -8

نافع شخصی در میان باشد افکار عمومی در کشورهای دموکراتیک جلوتر از سیاست رسمی و دولتی  وقتی پای م  -9

  .خواهد بود

وقتی یک عقیده تنها متعلق به یک اکثریت ضعیف باشد یا اینکه یک عقیده قوت و ریشه محکم پیدا نکرده باشد     -10

  .مه سازد تنها یک عمل واقع شده است که می تواند آن عقیده را مقبول عا

  اگر   – در مواقع بحرانی و حساس مردم نسبت به کفایت و کاردانی زمامداران خود حساسیت بیشتر پیدا می کنند   -11

ول به آنها  ــئولیت های بیشتر از حد معمــنان داشته باشند با کمال میل مســود اعتماد و اطمیـداران خـزمام  به

  .اطمینان نداشته باشند خیلی کمتر آنها را مورد عفو و اغماض قرار می دهندمحول می کنند و اگر به آنها اعتماد و 

اینکه    مردم بی  -12 بر  . مشروط  بگذارند  بعهده زمامداران خود  اتخاذ تصمیمات مهم و حساس را  میل نیستند که 

  .احساس کنند که آنها )یعنی مردم( نیز در اتخاذ تصمیمات تا حدی شریک می باشند

سهولت می توانند عقاید خود را با مقاصد و هدفهای خود تطبیق دهند  ه  رای عقاید متعدد می باشند و بمردم دا  -13

  .های نیل با آن مقاصد  ها و طریقه  تا شیوه

افکار و عقایدعمومی نیز مانند عقیده فردی از میل و خواسته پیروی می کند. وقتی که افکار عمومی بیشتر بر  -14

بر اطالعات در این صورت است که ممکن است بین افکار عمومی و حوادث اختالف فاحشی وجود  تمایل مبتنی باشد تا  

  .داشته باشد

اخبار و اطالعات  ه  مند بوده و ب  بطور کلی اگر مردم در یک کشور دموکراتیک از نعمت آموزش و پرورش بهره   -15

با عقل سلیم خواهد بود. هر قدر مردم نسبت    دسترسی داشته باشند در این صورت افکار عمومی در چنین کشور همگام 

به نتایج یک حادثه و پیشنهادهائی که به نفع آنها می شود بیشتر روشن باشند همگامی و سازگاری آنها با عقاید عینی  

   2(88_86، 5فصل،  )دکار یحیایی کارشناس واقع بین بیشتر خواهد بود.
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 ؛ نیازمند است زیراروابط عمومی به سنجش افکار عمومی 

 نقاط ضعف درون سازمانی را بشناسد   -1 

 نقاط قوت درون سازمانی را بشناسد   -2

 مطلع از فرصت های بیرون سازمان   -3

 2( 89ص همان منبع،  )دکتر یحیایی ایله ای ،   مطلع از تهدیدات بیرون سازمان -4

 

 تفاوت روابط عمومی سنتی با مدرن  

 

 مقایسه کارکرد روابط عمومی سنتی و مدرن 

 کارکرد مدرن   کارکرد سنتی  

 سیستم با اتوماسیون و بدون دست  ارتباطات دستی و کاغذ بازی  

 کارکنان به کامپیوتر تسلط دارند   کارکنان کامپیوتر نمی دانند و یا کم می دانند  

 طراحی تبلیغاتی کامپیوتری است  طراحی تبلیغاتی دستی است  

 نیرو ها مبتکر و خالق هستند   فقط دستورات رئیس پیگیری می شود  

 تبلیغات کامال مجازی است   تبلیغات فیزیکی و عملی است  

 ارتباطات با اینترنت   ارتباطات با فاکس و تلفن  

 ارسال خبر با میلینگ لیست است  ارسال خبر به تک تک است  

 هرچه مطالعه می کنیم می فهمیم که کمتر می دانیم   چون تجربه داریم فکر می کنیم همه چیز می دانیم  

 سازمان و صنعت تبلیغات را خوب می شناسند   معموال سازمان را خوب می شناسند  

سخنرانی و    کارها حول تبلیغات میدانی نظیر پالکارد ، 

 نشریات داخلی است  

اینترنت، بیلب  کارها حول  د و وب  ورنشریات تخصصی و 

 سایت است  

 سیستم های آن الین استفاده می کنند  اطالع رسانی ازدر در اطالع رسانی از آگهی استفاده می کنند  

 است  IT سیستم ارتباطات مبتنی بر سیستم ارتباط رودر رو است  

  نگاه مدیر به تبلیغات مثبت است لیغات دارد  مدیر نگاه منفی به تب
 

 8(39جزوه مدیریت ارتباطات در روابط عمومی مرکز کشوری مدیریت سالمت،ص) 
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   ؟ ستیروابط عمومی نوین چ

 .های مختلف اجتماعی شده است  سرعت پیشرفت تکنولوژی در دو دهه اخیر باعث ایجاد تغییرات فراوانی در عرصه 

ارکان اساسی در روابط عمومی    فناوریدگرگونی در   از  انتقال اطالعات که  ارتباطات جمعی و  با بخش  های مرتبط 

تغییر در روابط عمومی از شکل سنتی به مدرن در پی     .نماید  اندازی در این صنعت را امری ناگزیر می  هستند، پوست

و ابزارهای برقراری ارتباط با مخاطبین سازمان    تغییرات عمده در ابزارهای مرتبط با تولید و انتشار اخبار و اطالعات

های اصلی در روابط عمومی مدرن همان تئوریها و نظریاتی هستند که در روابط عمومی    آموزه    .ایجاد شده است

در واقع میتوان گفت مسیر دستیابی به روابط عمومی مدرن از دل روابط عمومی سنتی     .اند   ریزی شده  کالسیک پایه 

  .ت گذر کرده اس

 

 وظایف روابط عمومی نوین  

 استفاده از ظرفیت های تکنولوژی و فناوری های نو به منظور ارتباط متقابل و دوسویه با مخاطبان   -

 همسو شدن سازمان وشرکت با مخاطبان بر حسب نیاز انان   -

 پاسخگویی مداوم و بر خط و اطالع رسانی دقیق به مخاطبان   -

 

 روش های روابط عمومی نوین  

 هماهنگی نوع بودجه و رسانه  

تواند   های روابط عمومی اهمیت رو به رشدی برای تیم مدیریت و بازاریابی شما دارد، چراکه بخش بازاریابی می تالش

هایی ارتباط برقرار کنید که بدانید به    ها منافع را به خود باز گرداند. تنها کافی است با رسانه  با صرف هزینه در رسانه

 .توانید خود را به مخاطب معرفی و ارائه کنید آنها بهتر میوسیله 

اگر شما قبل از هر چیز بر رسانه ها تمرکز کنید، تیم شما فرصت سنجش و شناسایی آنچه را باید در این خصوص   

تولید  انجام دهد، دارد. در نهایت شما باید لیستی برای کمک به ارتقای محتوای تان تهیه کنید. هرچه محتوای بهتری  

کنید، روابط عمومی را یک قدم به جلو حرکت داده اید. با انتخاب رسانه درست و تعیین بودجه درخور آن شانس  

  .موفقیت خود را افزایش دهید
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  prتوانمندی در سنجش

توانایی سنجش موثر روابط عمومی یکی از بزرگ ترین فرصت ها برای صنعت است که به لطف تکنولوژی در صنعت  

ممکن است. نرخ بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت های روابط عمومی امروزه نسبت به گذشته افزایش یافته است و  

از   باشند و  امر مهم توجه بیشتری داشته  این  به  باید نسبت  نادیده می گیرند  مدیرانی که اهمیت روابط عمومی را 

  .رویکردهای جدید آن استقبال کنند 

 

 ده های نو  گام برداشتن به سمت ای 

آنان به ایده های نو احترام می گذارند و با رغبت و حساسیت آنها را دنبال می کنند. یکی از واحدهای هر سازمان پویا،  

روابط عمومی آن سازمان است و اگر این واحد، برخوردار از پویایی و خالقیت باشد می تواند تحرک و نشاط را به تمامی  

ومی فعال یکی از مولفه های اصلی به شمار  ــوآوری در کارها و برنامه های روابط عمــسازمان منتقل سازد. اصوال ن

  .می رود. با جهانی که هر لحظه در حال تغییر است روابط عمومی ها ناچارند به سمت ایده های نو گام بردارند

 

  SEO نزدیک شدن روابط عمومی و

بخش جدا در شرکت شما اجرا شوند، اما موازی و در کنار یکدیگر  می توانند در دو   SEO رویکردهای روابط عمومی و

و روابط عمومی شما اهداف یکدیگر را درک کرده و بتوانند هم راستا با هم   SEO بنابراین نیاز است که تیم  .کار کنند 

ر سرچ های  در کارشان حرکت کنند، به گونه ای که محتوای به دست آمده از شرکت کیفیت باالیی داشته و به منظو

این بهینه سازی به این معنی نیست که محتوا را با واژگان کلیدی و لینک ها پر کنید. این    .اینترنتی بهینه شده باشد

کار در دنیای فعلی فقط حوصله مخاطب را سر می برد و به آن توجه نخواهد کرد، بنابراین باید ارتباطی مناسب میان  

  .ها را به دقت پیگیری کرداین دو حوزه برقرار و دستورالعمل 

 

 ویرگی های روابط عمومی نوین  

 شهروند محور و مخاطب محور است  -1

 ارایه پیام هدفمند و برنامه ریزی شده هدایت و کنترل میشود    -2

 محوریت فعل مبتنی بر قانون و خواست مردم    -3

 مخاطب شناسی و تولید پیام برای مخاطبان مختلف   -4

 تخصصی شدن و تفویض اختیار  نتیجه گرا و  -5
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 درامد زا بودن روابط عمومی وساختار چند قطبی   -6

 فعال و پویا و سرزنده و با نشاط و تغیرات به سرعت رخ میدهند   -7

   8(  46ص  )جزوه اموزشی مدیریت ارتباطات در روابط عمومی، نقد نظریات روابط عمومی  -8

 

 نقش روابط عمومی نوین در عصر جدید  

 سان کردن روند اطالع رسانی(  آ)  شفاف سازی ارتباطی- 

 کارامد کردن نظام کارشناسی - 

 جلب مشارکت در تصمیم سازی  - 

 دوسویه کردن ارتباطات  - 

 (24× 7) پاسخگو کردن دستگاه ها - 

 )انقالب توقعات فزاینده(    عقالیی کردن توقعات- 

 بسته بندی پیام مناسب با مخاطبان  - 

 اطالع رسانی خوب و به موقع  - 

 توجه به نقش ویژه بازخورد در روابط عمومی  - 

 8 )30)جزوه اموزشی مدیریت ارتباطات در روابط عمومی،ص توجه به گروه های متخصص  -  

 

 اصل اساسی روابط عمومی نوین  6

 ارم مردم بدانند جه چیزی دارد رخ میدهد  ذواقعیت: بگگفتن   -1

 درصد وعده ها   10درصد توسط عمل سازمان و  90عمل کردن:درک عموم از یک سازمان  -2

 به مشتری گوش دادن: حرف و خواسته مردم را شنیدن   -3

 مدیریت کردن برای فردا: پیش بینی واکنش مردم ورفع مشکالت و موانع   -4

 دن همه سازمان به روابط عمومی  وابسته کر -5

 8( 27اخالق ) جزوه اموزشی مدیریت ارتباطات در روابط عمومی مرکز کشوری مدیریت سالمت،ص -6
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 الگو های نظری از نظر گرونیگ و هانت در روابط عمومی

روابط عمومی خود اعمال  ها و رفتارهایی است که سازمانها در کار    ها ، هدف  گر ارزش  ومی نمایانـچهار الگو روابط عم 

  :ارائه شدند عبارتند از 1984در سال  "گرونیک و هانت    "می کنند این الگو توسط  

 

 الگوی نمایندگی مطبوعات یا تبلیغات   - الف

 .رواج یافت و در این زمان به عنوان الگوی متداول روابط عمومی ترویج پیدا کرد   19این الگو در آستانه ورود به قرن  

الگو، روابط عمومی به مشابه نماینده مطبوعات در سازمان عمل می کند و با تهیه اخبار مختلف در صدد  طبق این  

تغذیه اطالعاتی مطبوعات است. در این الگو، حقیقی بودن کامل محتوای برنامه های روابط عمومی مد نظر نیست و  

وابط عمومی با مخاطب یک سویه است.  تحقیق و کشف حقایق از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنین ارتباط ر

 .همانطور که این ویژگی گویاست این الگو با نگرش عمل گرایانه و تبلیغاتی به روابط عمومی همخوانی دارد

 

  الگوی اطالع رسانی ) اطالعات همگانی( -ب 

ها و    واقعی بودن محتوای پیامتلقی شده و توجه به    "نشریه اطالعات    "در این الگو، مهمترین وظیفه روابط عمومی  

برنامه های روابط عمومی جدید گرفته می شود. در ضمن این الگو مشخص کننده روشی در روابط عمومی است که از  

چه را که درست است انتشار    سوی روزنامه نگاران مقیم اعمال می شود، روزنامه نگارانی که معموالً درباره سازمان آن

به پخش اطالعات منفی مبادرت نمی کنند. در این الگو علیرغم منطقی تر شدن جریان ارتباط    می دهند. اما داوطلبانه 

با مخاطب ، هنوز شیوه های ارتباطی محدود و یکسویه بوده و به تحقیق اهمیت الزم داده نمی شود. این الگو از اوایل  

رورزان از دادن اطالعات سازمان به گروه ها  هر دو این نمونه ها الگوهای یکسویه ای هستند که کا  .رواج یافت  20قرن  

  .از آن پیروی می کنند. اما در صدد کسب اطالعات از مردم از راه تحقیق یا روشهای غیر رسمی برنمی آیند 

 

 الگوی دوسویه ناهمسنگ )سازمان محور( -ج

خاطب بود و نقش مخاطب  در واقع در دو الگوی قبلی، جریان ارتباط از جانب سازمان ) روابط عمومی ( به سمت م 

نادیده گرفته می شد و ارتباط یکسویه بود. الگوی دوسویه ناهمسنگ معتقد به دو طرفه بودن جریان ارتباط دارد، ولی  

 .دهد، و ابتکار عمل را در دست سازمان نگه می دارد  نقش موزونی را طرفین ارتباط نمی

وجه قرار  ـها مورد ت  جای خود را باز می کند و بازخورد پیامگیران ،    امـت های پیـس فرصـدر این الگو، توجه به پ 

می گیرد. اما به خاطر تأمین منافع سازمان بود و تأمین منافع مخاطب مهم نیست و به عبارتی ، روابط عمومی توجه  

را تغییر  نظام بازخورد صرفاً در پی کسب موافقت مخاطبان است و تالش دارد ایده ها و رفتارهای گروه های اجتماعی 

 .دهد. در این الگو صرفاً فعالیت های روابط عمومی دو سویه است
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های مخاطب موزون و همسنگ نیست و هنوز ابتکار عمل در دست سازمان    ولی نقش تأثیر گذاری سازمان و گروه 

به دنبال هماهنگ سازی رفتارهای مخاطب مطا با  بوده و در واقع روابط عمومی سازمان گراست. روابط عمومی  بق 

  .رواج یافت  1920اهداف سازمان است و به تغییرناپذیری سازمان باور دارد. این الگو در سال 

 

 (الگوی دو سویه همسنگ )مخاطب محور -د

مشخصه اصلی این الگو، دادن نقش برابر به روابط عمومی نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ راهبرد ارتباطات سلطه   

 .اوست آمیز در جریان ارتباط با

  – در این الگو، دستیابی به تفاهم و هم فهمی با مخاطب رابطه عمودی سازمان مخاطب جای خود را به رابطه گروه   

  .می دهد و در واقع سازمان و مخاطب، به عنوان دو گروه در جریان ارتباطی روابط عمومی مطرح می شوند گروه

همچنین توجه به جنبه های اخالقی روابط عمومی جای خود را در فعالیت های روابط عمومی باز می کند، گرچه  

یرهایی که ناظر آنها را برای هر دو طرف،  مصادیق آن هنوز روشن نیست. این الگو دارای تأثیرهای همسنگ است، تأث

هایی که شیوه روابط عمومی همسنگ را بکار می برند از چانه    سازمان و گروه ها سودمند توصیف می کند. سازمان

های    زدن، مذاکره کردن و راهبردهای رفع اختالف برای سامان دادن به تغییرات مبتنی بر همزیستی در افکار، گرایش 

  .های مخاطب خود استفاده می کنند  ای سازمان و گروهذهنی و رفتاره 

 

 ویژگی های چهار الگوی ارتباطی در روابط عمومی)گرونیک و هانت( 

 اطالع رسانی دوسویه ناهم سنگ دوسویه هم سنگ   شرح تبلیغی

 ماهیت ارتباط  

 یک سویه، حقیقت کامل ضروری نیست 

 یک سویه، حقیقت مهم است   

 اقناع علمی  

 تفاهم  

 ی ارتباط  الگو

 گیرنده   -  فرستنده 

 گیرنده  - فرستنده 

 گیرنده   -  فرستنده 
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 گروه    - گروه

 ماهیت تحقیق  

 کم اهمیت  

 آمارگیری   - تصرف

 کم اهمیت  

 ارزیابی نگرشها  

 ارزیابی درک و فهم  

 زمان ترویج الگو  

 میالدی  19اواخر قرن 

 میالدی  1900 

 میالدی  1920 

   11(  وبخش اول.گفتار دوم)10( .فصل دوم28و27ازکتاب مبانی روابط عمومی دکتریحیایی،صمیالدی )اقتباسی   1960 

 

 اهمیت مخاطب شناسی در روابط عمومی 

 تعریف مخاطب  

از مخاطب تعاریف متعددی شده است ؛ که ما به عنوان روابط عمومی باید با توجه به وظایف و رسالت خود ، تعریف  

 : باشیم که ذیال به آن اشاره می شود خاصی از مخاطب داشته 

  . مخاطب کسی است که داوطلبانه به محتوی یا رسانه معینی روی می آورد -  

اما از نظر روابط عمومی ، مخاطب گروهی از افراد است که ارتباط گر می خواهد به آنان دسترسی داشته باشد ارتباط   -

  . برقرار کند 

  :مخاطب آسان نیست ، مخاطب از جنبه های دیگر نیز تعریف شده است از آنجا که دسترسی روابط عمومی به

  : مخاطب سرسخت

به دلیل اینکه به پیام خاصی توجه می کنند خود را مخاطب بدانند . از منظر دیگر    مخاطبینی که از پذیرفتن آنچه 

  . ارتباط جمعی و سایر فرستنده ها برای او می فرستند اکراه دارد  مخاطب به



18 
 

 

  : ف مخاطب از مخاطبتعری

  به دلیل اینکه به پیام خاصی توجه می کنند خود را مخاطب بدانند . از منظر دیگر مخاطب به افراد ممکن است صرفاً 

عنوان گیرنده و مخاطب به آفریننده با توجه به نقشی که در فرایند ارتباطی دارد تعریف می شود . اما ما به عنوان  

روابط عمومی مخاطب را کسی می دانیم که قصد داریم پیامهای سازمان یا دستگاهی را که در آن کار می کنیم به او  

   .چرا مردم مخاطب رسانه ها می شوند . منتقل کنیم 

دن از جانب مردم وجود دارد ، به عبارتی مردم به دالیل زیر از رسانه ها استفاده  ــعددی برای مخاطب شــدالیل مت

  . می کنند

 تفریح و سرگرمی و شادی های عاطفی   -1

 نیازهای اطالعاتی و شناختی   -2

 نیازهای اجتماعی ، هویت و گفت و گو با دیگران   -3

 نیازهای غیر اجتماعی   -4

 نیازهای مربوط به خود رسانه ها ، مثل زمانی که تبلیغات پخش می شود  -5

 

  شناخت مخاطب 

ارتباط مؤثر زمانی برقرار می شود که پیام فرستنده ، متناسب با ویژگی های مخاطب    همانطور که در مقدمه ذکر شد ،

ته بندی درستی از مخاطبان داشته باشد،  طراحی شود . بر این اساس ، برنامه ریزان ارتباطی ـ روابط عمومی ـ باید دس 

 ویژگی های آنان را بدانند و در زمان و مکان مناسب ، پیام متناسب را برای او ارسال نماید 

 

 دسته بندی مخاطبان 

 دسته بندی مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناسی  1- 

سن ، جنس ، شغل ، اندازه خانواده ، موقعیت فرد در چرخه حیات خانوادگی ، درآمد ، آموزش ، موقعیت جغرافیایی،   

مذهب ، نژاد و ملیت ویژگی های جمعیت شناسی مخاطب را در بر می گیرد . فرستنده در طراحی پیام با هدف معین  

، تحقیقات نشان داده است که زنان مضطرب با دیدن مسابقات    باید به این ویژگی ها توجه داشته باشد . به عنوان مثال

ش های متنوع به آرامش می رسند ، حال آنکه مردان مضطرب با دیدن برنامه های خشن و پربرخورد ارضاء  ـو نمای

  . می شوند
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 دسته بندی مخطبان بر حسب باورها  2 - 

و  دنیا را به شکل های گوناگون درک می کنند . یک پدیده    مردم ، بسته به تجربه ها ، تأثیرات محیط ، باورهای ذهنی

ممکن است نزد اشخاص و گروههای مختلف معانی متفاوت داشته باشد . مثال در تبلیغ یا اطالع رسانی در زمینه بهبود  

« می تواند   غذا و تغذیه گروهی از مخاطبان برایشان زنده ماندن مهم است، اما در مقابل برای گروه دیگر » سالم ماندن 

  . پیام مناسبی باشد 

 

 دسته بندی مخاطبان براساس نگرش ها  3- 

وقتی پیام برای گروه موافق و مخالف فرستاده می شود ، نمی تواند یکسان باشد . همیشه پیامی که برای مخالفان یک  

ط باید توضیحاتی درخصوص  تفکر ارسال می شود باید قادر باشد به » چرایی « پاسخ دهد ، حال آنکه پیام موافقان فق

معموالً در جریان انتخابات ، برخورد با موضوعات اجتماعی ، معرفی کاال یا خدمات ، و اعالم   . اهداف و برنامه ها باشد

عملکرد یک دستگاه یا سازمان ، سه گروه حامیان ، مخالفان و بی طرفان از هم تفکیک می شوند که محتوی ، رسانه  

یک از این گروه ها باید متفاوت باشد . اصوالً هزینه پیام رسانی برای موافقان به نسبت مخالفان   و ویژگی پیام برای هر

  . بسیار پایین است

 

 دسته بندی مخاطبان براساس رفتار  4- 

ها   ها تهیه می شود با پیام برای غیر سیگاری رفتار مخاطبان در ویژگی های پیام مؤثر است . پیامی که برای سیگاری

ها . ساخت و عناصر متفاوتی    تواند یکسان باشد . همینطور پیامی که برای نیازمندان طراحی می شود ویژگینمی  

  .نسبت به پیامی که برای ثروتمندان طراحی شده دارد 

 

 دسته بندی مخاطبان براساس دسترسی  5 - 

یکی از مشکالت روابط عمومی ها و اصوالً فرستنده ها این است که همیشه پیام را برای کسانی میفرستند که اوالً   

دسترسی ارسال پیام برای آنان هزینه زیادی ندارد. به عنوان مثال ، اگر در یک روابط عمومی کتاب به آنان آسان تر  

جلس ارسال میشود ، حال آنکه این نماینده قبال از طریق روزنامه ،  است و ثانیاً عملکرد چاپ شود ، برای نمایندگان م

با عملکرد آن سازمان آشناست . در مقابل برای  و ...    دیدار با وزیر ، بولتن های محرمانه ، اینترنت، گزارش های ویژه

بنابراین الزم است ،  های بسیاری از جامعه که مخاطب واقعی روابط عمومی هستند ؛ پیامی فرستاده نمی شود .  گروه

مخاطبان را براساس هزینه ی منابعی که برای دسترسی به آنان ضروری است تقسیم کنیم و پیام را نه بر اساس اصل  

 . دسترسی آسان به هر کس که الزم بود بدهیم
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اطالعات دسترسی    در همین زمینة اورت راجرز  می گوید : بسیاری از آنان که به اخبار و اطالعات نیازمند ترند دیرتر به

پیدا می کنند . مثال در مورد تنظیم خانواده ، اخبار و اطالعات به کسی می رسد که همه نوع امکانات را دراختیار دارد  

  . و حتی قادر است تعداد زیادی را اداره کند

 

 دسته بندی مخاطبان بر مبنای مراحل فراگرد - 6

ذیرش یک ایده ـ پیام ـ به شرح زیر است : آگاهی ، اقناع ، تصمیم ،  براساس نظریه اشاعه » اورت راجرز « مراحل پ 

اجرا و تثبیت . بنابراین نیاز مخاطب در شرایط مختلف پذیریش یک پیام متفاوت است . در مرحله آگاهی دادن باید  

  .اطالعاتی داده شود که کام ًال با مرحله ی اجرا یا تثبیت فرق کند

 

 ساس منابع درآمدیدسته بندی مخاطبان برا - 7

این تقیسیم بندی ، مخاطبان را براساس میزان درآمد و منابع اقتصادی مورد توجه قرار می دهد . همواره در موضوع   

رعایت مسائل بهداشتی ، متقاعد کردن مردم فقیر سخت تر از مردم متوسط و ثروتمند هست . اقناع مردم کم درآمد  

یر ممکن است . حتی اگر آن وسایل باعث آسایش و راحتی او می شود . لذا در  به خرید لوازم و وسایل گران قیمت غ

  . طراحی یک پیام با هدف مشابه ، اما برای مخاطبان با درآمد متفاوت نباید یکسان باشد 

 

 دسته بندی مخاطبان براساس استفاده از رسانه ها   -8

مورد دسته بندی قرار می گیرد . ارتباطگر )فرستنده (    گاهی اوقات در طراحی و راسال پیام ، رسانه ، نه خود مخاطب

ممکن است به دالیل مختلف مجبور باشد از رسانه خاص استفاده کند ، لذا میتوان مخاطبان را به شرح زیر تقسیم  

ر می  خواننده روزنامه کثیراالنتشار ، خواننده روزنامه محلی ، شنونده رایدو ، بیننده تلویزیون ، همینطو : بندی کرد 

  : توان گروهها را با پیام و رسانه ها تطبیق کرد 

صبح رادیو ، یا طرفداران برنامه های علمی    9تا    8گروه سیگاری کوچک با روزنامه ی محلی ، یا خریداران شیر با برنامه  

  .شب تلویزیون ، بنابراین در این دسته بندی پیام با رسانه تطبیق میشود 9در برنامه 

 

 دسته بندی مخاطبان براساس موضوع و ارتباط   - 9

ها در برخورد با پیام های    به دنبال این دسته بندی هشتگانه ، براساس نظر » گروینگ وهانت « ویژگی افراد و گروه

گروه    4های مختلف ، یک روش دیگر دسته بندی مخاطبان بوده و می توان در طراحی پیام به آن توجه کرد .    سازمان 

 : بل تمایز است از هم قا
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 د.الف ـ همگان های تمام مسائل ، گروهی از مردم در همه جا فعالند . پس هر نوع پیامی را باید برای آنان ارسال کر 

 .ب ـ همگان های بی تفاوت . برخالف گروه قبلی در همه جا ارتباط ناچیزی برقرار می کنند

ند ، اقتصادی ، فرهنگی یا سیاسی . بنابراین باید پیام را  ج ـ همگان های تک مسأله ، گروهی که فقط یک مسأله دار 

  . با ویژگی آنان تهیه و ارسال کرد

د ـ همگان های ناگزیر و درگیر . در جایی که اکثریت جامعه در هر شرایطی درگیرند و به ناچار زیر پوشش پیام های  

  . ارتباطی قرار گرفته اند 

 

 و استفاده از رسانه ها دسته بندی مخاطبان براساس قومیت  -10

در کشورهای مختلف با توجه به قومیت ها ، توجه خاصی به رسانه های محلی می شود . و اصوالً اقلیت ها کمتر به 

رسانه های ملی کشورشان توجه می کنند . در مورد موسیقی ، تفاوت بین قومیت ها باالست . بنابراین یک برنامه ریز  

  .با توجه به این اصل ، رسانه مناسب ارسال پیام خود را انتخاب کندارتباطی در این شرایط باید 

مفهوم مخاطب در روزهای نخست گسترش پژوهش های ارتباطات جمعی، به جمع دریافت کنندگان همزمان در نقطه  

رسانه ها یا عامه  پایان فرآیند خطی انتقال اطالعات اطالق می شد. این مخاطبان معموالً هدف تبلیغات و اثرگذاری  

مردمی بودند که اخبار و برنامه های سرگرم کننده رسانه ها را می خریدند. برداشت فوق از مخاطبان به تدریج جای  

خود را به نگرشی از دریافت کنندگان رسانه ها داد که کم و بیش فعال، مقاوم در برابر اثرات رسانه ها و در پی عالیق  

  .بودند - به زمینه های فرهنگی و اجتماعی خودبا توجه  - و خواسته ای خویش

  .مفهوم بندی شده استبویژه بعنوان فرآیندی مشاوره ای، دوسویه و تعاملی، مجدداً  ند ارتباطی نیزیفرآ

این باور که مخاطبان هدفی ثابت و بی تحرک در برابر فریبکاری و اثرگذاری رسانه ها هستند امروز بی اعتبار است. از  

ه ها قایل  ـانه ها بنگریم، و در اهمیتی که مخاطبان برای رسانـنش و استفاده از رســه ای که به مساله گزیـزاویهر  

 .می شوند، می توانیم تاثیر قوی و حتی تعیین کننده عوامل اجتماعی و موقعیتی را مشاهده نمائیم

ظارات و قضاوت ها در نظر گرفته  ـاز انت  توسط مخاطبان شان در درون چارچوب پیچیده ای رسانه های جمعی نوعاً  

می شوند و این انتظارات و قضاوت ها هم از ویژگی عمومی و اجتماعی رسانه ها اقتباس می شوند و هم از اهمیت  

  .رسانه ها در زندگی روزمره مخاطبان و لذتی که می توانند به مخاطبان خود بدهند

نایی ها، سالیق، نیازها، ترجیحات و هویت ها و تجارب اجتماعی و  مخاطبان توسط خود مردم و بر اساس عالیق، توا

فرهنگی شان تعریف می شوند. براساس این رویکرد ما با یک نوع واحد از تجمع اجتماعی سر و کار نداریم، بلکه با انواع 

 .بسیار متفاوتی روبرو خواهیم بود که همگی درخورمخاطب نامیده شدن هستند

نال های رسانه ای باعث شده است که توجه به منابع رسانه ای آنچنان متنوع و در جهات مختلف  کثرت رسانه ها و کا 

پراکنده شود که دیگر سخن گفتن از یک مفهوم واحد از مخاطبان جمعی رسانه ها هیچ قابل توجیه نیست. شاید بتوان  
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ده که اصال مخاطبی به معنای قدیم  ود آمده در نتیجه ظهور رسانه های جدید این بوـر بوجـترین تغیی  گفت بزرگ

  .نظاره گر ندارند

مخاطبان را در انواع و مقوله های مختلفی می توان تعریف نمود: هواخواهان رسانه ای، گروه های اجتماعی و سیاسی،  

دگان اطالعات، گروه های دارای عالیق خاص، خرده فرهنگ ها،  ــای قومی، اجتماعات محلی، مصرف کننــگروه ه

  .های زندگی، فرهنگ های سلیقه، اجزای بازار و امثال آن شیوه

پیچیدگی و تنوع شکل گیری مخاطبان از هرگونه بیان ساده یا تشریح واحد جلوگیری می کند. بطور قطع می توان  

چنین نتیجه گیری کرد که مخاطبان به ندرت همان هستند که می نمایند. مخاطبان غالباً جمع های متغیری هستند  

مرزهای مشخصی ندارند. انگیزه ها و جهت گیری های مخاطبان همیشه آشفته است و حتی در برخی مواقع هم  که  

هیچ انگیزه ای برای استفاده رسانه ای خود ندارند. بعالوه حتی اگر انگیزه های مخاطبان شفاف تر و دارای آشفتگی  

 .مصرف شده خواند کمتری نیز می بود، باز هم نمی شد آنها را تنها از روی محتوای 

شواهد موجود نشان می دهند که مخاطبان هنوز بین رسانه های مختلف تفاوت می گذارند و این کار را با توجه به   

 .کارکردها یا کاربردهای اجتماعی رسانه ها انجام می دهند یا براساس مزایا و مضرات منسوب به آنها

ان و شنوندگان یکی از کانال های رسانه ای یا هر محتوا و نمایش  اگر چه مخاطب بطور ساده به خوانندگان ، بینندگ 

اشاره دارد، اما همین واژه ساده و یگانه، برای اشاره به واقعیتی بکار می رود که بطور روزافزون در حال پیچیده تر و  

  .گرگونی استمتنوع تر شدن است. واژه مخاطب نگهداشته شده است اما موضوع آن بطور مستمر و متنوع در حال د

تفاوت های بین رسانه ها در رقابت آنها برای جذب مخاطبان و درآمد حاصل از آگهی های تجاری نقش مهمی بازی  

می کنند، محصول فناوری ارتابطی نیستند بلکه محصول زندگی اجتماعی نیز هستند و هنوز نیروهای اجتماعی اما  

اطبان را ایجاد می کنند. ورود به آرمانشهر ارتباطات دوسویه همانقدر  مخاطبان صرفاً پایداری وجود دارند که ساختار مخ

 .به نیروهای اجتماعی وابسته است که به فناوریهای تکنولوژیک

 .معنای کامل مخاطبان یک رسانه خاص، در طول زمان و از مکانی به مکان دیگر متفاوت خواهد بود 

 

  انواع مخاطبان 

براى   موجود  امکانات  باکنون،  آنچنان  از مخاطبان  انواع جدیدى  کاربردن هیچگونهیشکلگیرى  به  که   شمار هستند 

  توان واژهاى را تصور نمود که بتواند همه موارد عرضه ی تواند حق واقعیت را اداء کند. به سختى میشناسى واحدى نم

هاى درج شده بر روى هر آنچه    در هواپیما تا پیام  شدههاى پخش   مواردى که از فیلم  - ها را بپوشاند   شدگى به رسانه

دارند  ی  هاى مربوط به مخاطبان ما را مجاز م  ها و پژوهش  شوند. با این حال، نظریهی  کند را شامل م ی  جلب توجه م

ها انواع مخاطبان را نمایش داد. ابعاد مربوط به   تا برخى ابعاد کلیدى و محدود را به دست دهیم تا بتوان بر اساس آن

ن متغیرهاى احتمالى براى مطالعه تجربى رفتار مخاطبان نیز هستند. هرچند، همزمان با گسترش  انواع مخاطبان هما 
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شوند، ابزار مفهومى به کار رفته  ی  ها و تغییر اهمیت نسبى متغیرهاى قدیم، متغیرهاى جدید همیشه مطرح م   رسانه

 .شناختى از استمرار زیادى برخوردار هستند هاى مخاطب در نظریات و پژوهش

 

   پایدارى مخاطب 

هاى کهن مربوط به   هاى جمعی وجود داشته باشند، معانى قدیمى و واقعیت به رغم تمام تغییرات، تا زمانى که رسانه

هاى جمعى هنوز تا حدودى متناقض هستند    مخاطبان نیز پایدار و مطرح خواهند بود. مدارک حاکى از سقوط رسانه

اى انگیزهاى کمتر از گذشته براى حفظ و تشدید پدیده مخاطبان جمعى   ساز صنایع رسانه و ماشین عظیم محبوبیت

اى جدید هم تنها به عنوان    هاى رسانهی  اند(. فنآور  هاى توزیعى متکثر گردیده  دهند )حتى با این که کانال ی  نشان نم

هاى  ی  صنعتى نوآورهاى تجارى و    یابند. انگیزهی  هاى قدیم گسترش نم  اى رسانه  جایگزین ریشه در صنایع رسانه

هاى قدیم خواهان رقابت با خود   شوند. بنابر این، رسانهی  اى هم غالباً قدیم دارند و از طرف آنها تأمین هزینه م رسانه

 .نیستند و فقط در صدد گستردن قدرت خویش هستند

ستگاه کنترل از راه  هاى بیشتر، د   هاى جدید به محض تحقق )مثال کانال   شواهد اولیه حاکى از این است که پیشرفت  

ی گردند. مخاطبان نوآوری  دور، ابزار ضبط و پخش مجدد( به راحتى در تجارب، تصورات، و رفتارهاى مخاطبان ادغام م

 .یابند ی نمایند و با مشکالت جدید انطباق می ها را اقتباس م 

 

 هاى جدید  مخاطبان جدید، رسانه 

هاى اولیه بر این سؤال متمرکز    مرحله بسیار ابتدایى خویش است. پژوهشهاى واقعاً جدید هنوز در  ی  تجربه فنآور

به ویژه خدمات )ویدئوتکست( دوسویه کامپیوتری،    -هاى جدید    هستند که آیا تقاضاى پایدار براى برخى از رسانه

ها نیز، بسته به    پاسخ  به اندازه قابل توجه وجود دارد یا خیر.  -اى    هاى تلویزیونى ماهواره  ازی، و همه کانال جواقعیت م

اى گسترده، از جایى به جاى دیگر متفاوت    ها و نیز زمینه رسانهی  شرایط محلى مربوط به امکان دسترسى به فنآور

هاى دوسویه به مسأله توده بحرانی نیز بستگى داشته است؛ این مسأله که آیا    گسترش مخاطبان رسانه .بوده است

ها و نیز عرضه انواع اطالعات و سایر خدمات را توجیه کند؟    ن به این شبکهآنقدر مشترک وجود دارد که متصل شد

 .ها در درجه اول به وجود یک توده بحران بستگى دارند مشکل در این است که پاسخ

اى جدید و بررسى چگونگى    هاى رسانهی  هاى اولیه شناختن ابعاد کیفى تجربه مربوط به فنآور  هدف دوم پژوهش 

ها    هاى جدید بوده است. از جمله عوامل به کار رفته سهولت استفاده و حضور اجتماعی این رسانه  بندى رسانه  رتبه

ی  هاى جدید و به دنبال افزایش سطح آشنایى با آنها بیشتر م  سهولت استفاده با گسترش رسانه(  Ric ,1984).د  هستن

د هم بستگى به وجود تعداد زیادى از  هاى جدی   شود، اما مدرک معتبر در خصوص نحوه درک کیفیت تجربه با رسانه

 .کنندگانى دارد که این تجربه را داشته باشند   استفاده
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   هاى جدید چالش 

هاى    ها و نظریه  مدل    شکى نیست که مفهوم مخاطب از جهات مختلف کهنه شده و نقش سنتى آن را در پژوهش،

رفتار کنیم که گویى هنوز مخاطب در دنیاى بیرونى  اى    توانیم همچنان به گونهی  ارتباطى زیر سؤال رفته است. اما م 

فریبیم. دالیل تردید در مفهوم مخاطب هم نظرى و هم عملى  ی  وجود دارد، البته تا حد زیادى شاید خویشتن را م

پژوهش گسترش  نخست  روزهاى  در  مخاطب،  مفهوم  دریافت  هستند.  جمع  به  جمعی،  ارتباطات  کنندگان    هاى 

شد. این مخاطبان معموالً  ی  ها )در نقطه پایان فرآیند خطى انتقال اطالعات( اطالق م   نظر پیام)همزمان( واقعى یا مورد

خریدند.  ی  ها را م  کننده رسانه  هاى سرگرم   ها یا عامه مردمى بودند که اخبار و برنامه  هدف تبلیغات و اثرگذارى رسانه

ها داد که کم و بیش فعال، مقاوم    کنندگان رسانه  برداشت فوق از مخاطبان به تدریج جاى خود را به نگرشى از دریافت

  - با توجه به زمینه اجتماعى و فرهنگى خاص خود    - هاى خویش    ها و در پى عالیق و خواسته  در برابر اثرات رسانه

مشاورهای، دوسویه، و تعاملی، مجدداً   .بندى شده است  بودند. فرآیند ارتباطى نیز به ویژه به عنوان فرآیندى مفهوم

 هوم بندی شده است.مف 

  ها و گفتمان   ها، بر اساس منطق  در نظریه ارتباطات جمعى باور مهم و نسبتاً جدید حاکى است که مخاطبان رسانه

دهندگان همان  ی  شوند. مخاطبان مطلوب و مورد شناسایى آگه ی  هاى متعدد، ساخته شده و به طور گزینشى تعریف م

سازها، نویسندگان و غیره( نیستند، همچنان که همان مخاطبان    )خبرنگاران، فیلمها    گران واقعى رسانه  مخاطبان ارتباط

ها، و عالیق عمومی نیز نیستند. گردانندگان صنایع   هاى مربوط به سیاست، افکار عمومی، اثرات رسانه حاضر در بحث

فاوت و در اصل نوع خاصى از بازار  الذکر مت   اى نیز، به نوبه خود، برداشتى از مخاطبان دارند که با سه تعریف فوق  رسانه

شوند که مخاطبان توسط  ی هاى فرعى بسیار دارد. دسته دیگرى از تعاریف به هنگامى مطرح م  مصرفى است که گونه

ها و تجارب اجتماعى و فرهنگى خود تعریف    ها، سالیق، نیازها، ترجیحات، هویتی  خود مردم و بر اساس عالیق، توانائ

یکرد خود مخاطبان در نظر باشد، امکان تعریف و شناسایى مخاطبان بیشتر از پیش خواهد شد.  شوند. آنگاه که روی م

رو خواهیم    بر اساس این رویکرد، ما با یک نوع واحد از تجمع اجتماعى سروکار نداریم بلکه با انواع بسیار متفاوتى روبه

شوند: هواخواهان ی  ها م  جمله شامل این مقوله بود که همگى در خور مخاطب نامیده شدن هستند. انواع متعدد فوق از  

و سیاسی؛ گروه  رسانه اجتماعى  اجتماعات محلی؛ مصرف  ای؛ گروههاى  قومی؛  اطالعات؛ گروه  هاى  هاى    کنندگان 

 .هاى سلیقه؛ اجزاء بازار؛ و امثال آن  هاى زندگی؛ فرهنگ  ها؛ شیوه فرهنگ  داراى عالیق خاص؛ خرده 

 

  : نتیجه گیری 

بندی    اطبان از جهات مختلف ، مدل کاربردی شناخت مخاطب در دو قلمرو کلی تقسیم ـسته بندی مخبا توجه به د 

 :می شود

 

 الف ـ عوامل مربوط به مخاطب  
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   ...پس زمینه و محیط اجتماعی ، به ویژه طبقه اجتماعی ، تحصیالت مذهب ، فرهنگ سیاست ، محیط خانوادگی و -1

   000مشخصه های فردی شامل . سن ، جنس ، شغل ، درآمد ، شیوه زندگی و  -2

 سلیقه ها ، نگرش ها ، رفتارها   -3

 عادت های عمومی مربوط به استفاده از رسانه در اوقات فراغت   -4

  آگاهی به گزینه های موجود ، مخاطب در مورد چه برنامه ای فعال است  -5

 زمینه استفاده از رسانه ، دسترسی به رسانه ها   -6

 ب ـ عوامل مربوط به رسانه ها  

 سیستم رسانه ای   -1

 ساختار و تدارکات رسانه ای  -2

 گزینه های محتوایی قابل دسترسی   -3

 اشتهار رسانه ها   -4

 زمانبندی و نحوه ارائه پیام   -5

 

 :مخاطب شناسی

مخاطب پژوهی نیز طیف های گسترده ای را دربرمی گیرد که از کنترل مخاطب  تحقیقات مربوط به مخاطب شناسی و   

ها در خصوص کنترل مخاطب است چرا که این امر خواسته    تا استقالل مخاطب را دربرمی گیرد. بیشترین پژوهش

جایگاه و تعیین  ها کمک آنها به امر ساختن، تعیین    صنایع رسانه ای است. اما ویژگی مشترک تمامی این پژوهش

های مخاطب شناسی را چنین    هویت یک وجود اجتماعی درهم و برهم، متغیر و غیرقابل شناخت است. بخشی از هدف 

  :می توان بیان کرد

 دفترداری فروش )حسابداری(     -

 تعیین پوشش بالقوه و بالفعل رسانه ها بنا به مقاصاد تبلیغاتی  -

 به آنها دخالت در انتخاب مخاطبان و خط دادن  -

 جست و جو برای بازارهای جدیدی از مخاطبان  -

 آزمودن تولیدات و تقویت کردن اثرمندی ارتباطی    -

 بررسی مسوولیت های مرتبط با خدمت رسانی به مخاطبان   -
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 بخش آنها( ارزیابی عملکرد رسانه ها از طرق گوناگون )مثال بررسی ادعاهای مربوط به اثرات زیان -

 

  :پژوهی ارائه شده عبارتند از پنج سنت مخاطب 

 اثرات رسانه ها   -1

 بهره وری و خرسندی   -2

 نقد ادبی   -3

 مطالعات فرهنگی   -4

 تحلیل دریافت  -5

مخاطب پژوهی عمدتاً عبارت است از ثبت و ضبط روزمره پیامدهای بسیار قابل پیش بینی، هر چند اثرات تصادفی و  

  .عواملی اتفاقی نیز یافت می شوند

بوجود آمد. توده مفهومی جدید و محصول    "مخاطب توده وار"دوران اولیه پیدایش وسایل ارتباط جمعی مفهوم  در  

  .شرایط جدید جوامع شهری و صنعتی مدرن، جوامعی با گستردگی زیاد، گمنامی و بی ریشگی مردمان اش

انه ای بیش از پیش خصوصی شده،  های: تاثیرگذاری همزمان، افراد زیاد، هم شکلی محتوا، تجزیه مصرف رس  ویژگی

  .محصول شرایط توده وار بود. این توده مفهومی متفاوت از گروه، انبوه خلق و عامه مردم که در گذشته بودند، داشت

رابطه مخاطب و رسانه توده وار نیز غیرشخصی بود. مخاطبان نمی توانستند به راحتی به تولید کنندگان و فرستندگان  

محاسبه گرانه و بدون معیارهای مشترک  های رسانه های جمعی پاسخ دهند. رابطه ارتباطی بوجود آمده نوعاً   م  پیا

 . اخالقی بود

منتقدان و بخصوص مکتب فرانکفورت، توده مخاطبان کم و بیش همانند را قربانیان بی پناه استثمار و عوام فریبی  

واقعی را نه وجود توده های مردم بلکه تمایل به برخورد با مردم  رسانه های کاپیتالیستی می دانستند. عده ای مشکل 

عنوان جمعی فعال و دارای  ه  به مثابه یک توده بی شکل و بی ریشه می دانستند. آنان معرفی مخاطبان رسانه ای ب

مالت  مقاومت را عمدتاً حرکت ایدئولوژیک برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت موجود و در نتیجه برای منحرف کردن ح 

 .رسانه ای و رویکرد بهره وری و خرسندی به دلیل تکیه زیادش بر استقالل مخاطبان مورد حمله قرار گرفت

ها مجبور به پذیرفتن این حقیقت بودند که افکار و گرایش ها و رفتار مردم بیشتر تحت تاثیر    پژوهش  1950از سال   

جمعی. مفاهیمی نظیر تاثیرات شخصی و رهبران فکری  محیط اجتماعی آنهاست تا جاذبه های اقناع گر رسانه های  

  .حاکی از موقعیتی بودند که در آن تماس مردم با رسانه ها از خالل انواع روابط اجتماعی صورت می گرفت

های اخیر در فنون پژوهشی، ما هرگز نمی توانیم شناختی بیش از برآوردهای تخمینی صرف در    علیرغم تمام پیشرفت 

ا و تحت کدام شرایط به چه افرادی و با چه ذهنیت هایی رسیده یا  ـت آوریم که رسانه در کجـل بدسورد این سواـم

 می رسد؟  
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جامعه شناسان و اندیشمندان علوم ارتباطات ، توده را محصول رسانه های جمعی می دانند و تفاوت مفهوم عامه با این  

یکی از کارویژه های مهم رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون،  کلمه در نسبت آنها با رسانه ها رقم می خورد . در واقع 

مخاطب سازی و توده پروری است . به عبارت دیگر افکار عمومی به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای اجتماعی  

  برساخته ای رسانه ای است که امروزه نظام های سیاسی تالش می کنند با در اختیار قرار گرفتن و پردازش آن به 

هاست. بنابر این ساخت و تولید انواع برنامه های تلویزیونی   اقتدار و استمرار خود کمک کنند و البته این حق طبیعی آن 

اعم از فیلم و سریال و مسابقه و اخبار و ژانر های گوناگون در عین اینکه سرگرم کننده است می تواند در خدمت بسط  

سانه ای به اندازه تلویزیون ، مخاطب برایش مهم نیست هم از این رو که به  ایدولوژی قدرت نیز قرار بگیرد. لذا هیچ ر 

نیازها و سالیق گوناگون بینندگانش پاسخ دهد و هم به دالیل حفظ انسجام سیاسی و نقشی که در مدیریت کالن  

ا تلویزیون الزمه یک رسانه کارآمد  ارتباط دوسویه میان مخاطبان و  از سویی دیگر حفظ  ست. مخاطب  کشور دارد. 

  .شناسی اما شیوه ها و تکنیک های علمی خود رادارد که رعایت آن به شناخت و درک صحیح مخاطب کمک می کند

مخاطب شناسی صرفا به این معنی نیست که شبکه های مختلف تلویزیونی یا برخی آیتم ها و برنامه های خاص چقدر   

مه بیشتر است. البته این مساله ، عنصر مهمی در مخاطب شناسی  بیننده دارد و مثال طیف مخاطبان کدام شبکه یا برنا

و   اجتماعی  مطالعات  در  امروزه  اساسا  نیست.  کافی  ولی  باشد  تلویزیون مشخص  آماری مخاطبان  است که وضعیت 

ی غالب شده است و محققان در پی این هستند که به  ـ قیق بر روش های کمـکرد کیفی در روش تحـ نگی رویـفره

درونی تر و عمیق تری از واقعیت دست یابند که قطعا روش های کمی نمی تواند برای این هدف ابزار مناسبی  الیه های  

باشد. مثال اینکه فالن برنامه طنز یا سریال خاص بیشترین بیننده را داشته است تصویری روشن و دقیق از مخاطب  

ی کند. این نوع نظر  ـم  ص خـآیتم های گوناگون مشامه را در میان  ـگاه یک برنـو حداقل اینکه جای  ارائه نمی دهد 

سنجی ها و آمارگیری ها در حین ضرورت به شناخت علمی مخاطب کمک چندانی نمی کند. نگارنده معتقد است  

ثغور آن روشن شود که آیا   برای شناخت بهتر مخاطب ، چند اقدام ضروری است ابتدا اینکه تعریف مخاطب و حدود و

به شکل تصادفی برنامه مخاطب بیننده ای اس ت که به طور اتفاقی پای یک برنامه می نشیند و بر اساس سلیقه و 

خاصی را تماشا می کند یا اینکه کسی است که بر اساس انتخابی آگاهانه و بنا به نیازها و انگیزه هایش برنامه ای را  

یا سینما یک    4ما  ـای برنامه سینـه تماشزی شده بـانتخاب می کند . مثال عالقه مندان به سینما به شکل برنامه ری

از یک منظر کلی ما دارای دو نوع مخاطب هستیم  .  حرفه ای آنرا دنبال می کنند  می نشینند و به شکل آگاهانه و

  مخاطبان حرفه ای و مخاطبان عادی و تفننی لذا تعریف دقیق مخاطب، اولین گام اساسی در مخاطب شناسی است. 

ی است که  صر بگوییم مخاطب واقعی که تلویزیون باید برای افزایش آن برنامه ریزی کند شخشاید به گزاف نباشد اگ

  . بر اساس عالقه ، نیازها و انگیزه های آگاهانه به انتخاب یک برنامه دست می زند و به شکل مستمر آنرا دنبال می کند

یک مخاطب عام هم به برنامه ای خاص  رش البته با مفاهیم مخاطب عام و خاص تفاوت دارد . ممکن است  ـاین نگ

را دنبال کند. دوم اینکه مخاطبان را می توان بر اساس شرایط سنی ، میزان    عالقه مند باشد و به طور مستمر آن

تحصیالت و جنسیت و حتی قومیت تفکیک کرد. قطعا یک مخاطب سیستانی با یک مخاطب تهرانی اگرچه هر دو  

می کنند و هر کدام نیازهای خاص خود را دارند. همچنین زنان و دختران هم با توجه    بیننده برنامه واحدی باشند فرق 

به جنسیت مشترک می توانند مخاطبان متفاوتی باشند مثال نیازها و سطح عالئق و خواسته های یک زن خانه دار با  

یونی وجود دارد باید به عنوان  یک زن شاغل متفاوت است . بنابراین مجموعه عناصر و متغیرهایی که در مخاطبان تلویز
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فاکتورهای شناخت مخاطب بازشناسی شود و پیرامون هر یک از آنان کار علمی صورت بگیرد . حضور روانشناسان و  

 .جامعه شناسان در پروژه مخاطب شناسی حتما ضروری است

واقعی و مخاطبان مجازی و  به طور کلی نوع مخاطبان تلویزیون را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد مخاطبان   

رسانه ای. مخاطبان واقعی آن دسته از مخاطبانی هستند که بر اساس نیاز های درونی و انگیزه های شخصی برنامه ای  

ها را پرورش داده    را دنبال می کنند و مخاطبان مجازی و رسانه ای گروهی از مخاطبان هستند که خود تلویزیون آن

ها بر اساس انگیزه ها ی درونی خویش که به دلیل جاذبه های بیرونی یک    معنی که آنو تربیت کرده است. به این  

در واقع شناخت مخاب برای آگاهی از نیازها و خواسته هایش اگر در جهت بهبود    برنامه به مخاطب آن تبدیل شده اند.

خاطب دقیقا در همین نقطه رخ  برنامه ها حرکت کند به مخاطب سازی خواهد انجامید . ارتباط دوسویه تلویزیون و م

می دهد. به این معنی که گاهی مخاطبان با انتقال خواسته ها و تقاضای خود به تلویزیون نوع و سطح عرضه برنامه ها  

اهای  ـنند و گاهی تلویزیون با خالقیت و نوآوری در شیوه عرضه خویش ، تقاضـت عالئق خود تعین می کـرا در جه

 .د می کند تازه ای در مخاطبان ایجا

مخاطب شناسی در تلویزیون از دو خاستگاه عمده صورت می گیرد یکی از منظر آیتم ها و نوع برنامه مثال برنامه های   

ورزشی ، سینمایی برنامه کودک و... دوم از منظر شبکه ای به این معنی که هر شبکه با توجه به اهدافی که برای آن  

قطعا مخاطبان شبکه سه و چهار تفاوت های عمده ای با هم دارند. به هر  طراحی شده مخاطبان خاص خود را دارد.  

حال شناخت مخاطب به مدیران و برنامه سازان تلویزیونی کمک خواهد کرد تا به اینم دو پرسش پاسخ دهند که چه  

دکتر منتظر  ترجمه    )خالصه کتاب مخاطب شناسی،  برنامه ای را در چه زمانی برای چه کسانی بسازند و چرا بسازند؟

   12( قائم 

 

 نتیجه گیری  

گونه که در این پژوهش بار ها به ان تاکید گردیده روابط عمومی در مفهوم عام آن امری واجب و الزم برای    همان

 .زندگی و بقای ارتباطات انسانی در جهان می باشد 

همانطور که از یک درخت برای رشد بیشتر و  این ساختار باید به مثابه یک درخت تنومند رشد و تعالی پیدا نماید و   

دادن میوه های با طراوت انتظار می رود باید برای امکان این رشد و تولید از روش های جدید و نو استفاده نمود و با  

 .قولی آن را همچون درختان میوه قلمه زد و با میوه های جدید پیوند نمود 

باز به کار خود ادامه داده است برای رسیدن با جایگاه اصلی و مترقی خود  روابط عمومی نیز باید همان گونه که از دیر 

از روش های سنتی قدیم فاصله گرفته و با تلفیقی از علم و تجربه دختی جدید براز ارتقا ساختار روابط عمومی در  

وجه داشت که در  دنیای دیجیتال طراحی نمود روابط عمومی سنتی اگرچه پایه و اساس کدر بوده و هست اما بازد ت

ی  ای جدید و قرن نو با پیشرفت تکنولوژی و سرعت غیرقابل پیش بینی آن در تمام زمینه ها از لوازم جدید برادنی

ر عمومی استفاده نمود. تا این درخت تنومند پربار تر از همیشه به کار خود ادامه  اانتشار اخبار و اطالعات و موج افک 

انتق ـار ها و روش های جـرفتط عمومی مدرن  ـدر رواب  دهد . ال رشد افکار عمومی را در جهان دست  ـدید سرعت 



29 
 

نیافتنی تر نموده است و اطالعات در کمترین زمان با حجم بزرگ و وسیع در قالب بسته های ارتباطی به انسان ها  

امر واضح پذیرفتنی    باشد پس باید برای ما این  گردد و این از نتایج و برکات سرعت رشد علم در جهان می  عرضه می

توان مقابله یا ایستادگی نمود و تنها راه همان    تلقی گردد که در مقابل این حجم از اطالعات و ارتباطات انسانی نمی

 همسویی و همگرایی در سرعت بخشیدن این ارتباط به نسل های جدید در جوامع انسانی امکان پذیر می باشد  
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