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به توکل نام اعظمت؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم،
هفتـه آخـر فروردیـن مـاه بود که ایـده طرحی به نـام »روابـط عمومـی 1400 در وزارت جهاد 
کشـاورزی« بـه عنـوان رویـدادی ملی؛ بـه مناسـبت بزرگداشـت روز و هفته روابـط عمومی به 
ذهنـم خطـور کـرد و در شـبکه مجـازی، درگـروه »مدیـران روابط عمومـی جهاد کشـاورزی« 

ایـن گونه طـرح موضـوع کردم :
بـا کسـب اجـازه از جنـاب آقـای دکتـر سـرافرازی و معاونیـن محتـرم مرکـز روابـط عمومی و 
امـور بیـن الملـل بـه اسـتحضار مـی رسـاند »با توجـه بـه در آسـتانه قرارگرفتن اردی بهشـت 
مـاه و بزرگداشـت روز و هفتـه روابـط عمومـي« امسـال در نظـر داریم همچون سـال گذشـته 
ولـی با سـبک و سـیاق جدیدتـر؛ در قالب تهیـه یک ویژه نامـه وزین؛ ضمیمه هفتـاد و دومین 
شـماره خبرنامـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان فـارس )مجلـه پرتـو امیـد(، تحـت عنوان 
»روابـط عمومـی 1400 در وزارت جهـاد کشـاورزی«، ایـن بـار جایـگاه روابط عمومـی را بین 
مقامـات ارشـد وزارت متبـوع، از شـخص جنـاب آقـای دکتـر خاوازی وزیـر محتـرم و معاونین 
ارجمندشـان گرفتـه تـا مدیـران کل وزارت متبـوع، روسـای سـازمان هـای وابسـته و روسـای 
گرامـی سـازمان های جهـاد کشـاورزی مطـرح نماییم و این گونه مشـخص و در خور شایسـته 
نظـرات و دیدگاه هایشـان را در رابطـه بـا »نقـش روابط عمومـی و ارتباطات در سـال 1400« 
جویـا شـویم و در مجموعـه ای مانـدگار و به صورت چند رسـانه ای گرد آوری و مسـتند کنیم. 
و البتـه خدمـت دوسـتان عـرض کردیم که بر ایـن باوریم این مهم جز با کمـک و حمایت های 
شـخص جنـاب آقـای دکتـر سـرافرازی عزیـز، معاونیـن بزرگوارشـان، مدیـران گرامـی مرکـز 
روابـط عمومـی و امـور روابـط بین الملـل وزارت متبـوع، مدیـران روابط عمومی دسـتگاه های 

وابسـته و روسـای عزیـز روابـط عمومی سـازمان هـای جهاد کشـاورزی محقق نخواهد شـد.
در ابتـدا بیشـتر سـروران و دوسـتان عزیز ضمن تحسـین، اعـالم آمادگی نمودنـد ولی در عمل 
متاسـفانه حمایـت کـه دیـده نشـد، حتـی خـود عزیـزان هـم مطلبـی را ارسـال نفرمودنـد که 

جای گلـه دارد.
خدمـت تـک تـک عزیـزان تمـاس گرفتـم و صبورانـه علیرغـم آمـاده بـودن خبرنامه مـان که 
حداکثـر سـوم هـر ماه انتشـار پیـدا می کـرد، تا شـانزدهم خردادمـاه منتظر ماندیـم و باالخره 
از آن هـا ناامیـد شـده و ویـژه نامـه را با همـکاری عزیزانی کـه متوجه هـدف و اهمیت موضوع 

شـده بودنـد و بـه مـا لبیک گفتنـد تقدیـم حضورتان مـی کنیم.
جا دارد از اسـاتید بزرگوارم جناب آقایان حمید شـکری خانقاه، سـید شـهاب سـید محسـنی، 
رامیـن امینـی زارع، خواهر و برادران ارجمنـدم فاطمه زارعان، مهنـاز نصرالهی، ناهید عظمتی، 
حیـدر علـی رسـتمانی، حامـد عارفـی نیـا، وحیـد کاظم زاده و جمشـید سـپند کـه در این راه 

صمیمانـه کمـک و تالش کردند تشـکر و قدردانـی نمایم.
امید است مورد اقبال خوانندگان ارجمند و بینندگان عزیز قرار گیرد.

علیرضا واحدی پور
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

مقدمه:
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رویداد روابط عمومی 1400 وزارت جهاد کشاورزی

می توانید با اسکن و یا لمس کردن
لینک مقابل، همه ویدئو ها را به صورت یکجا ببینید.

ز لینک های زیر، به صورت خاص  یا با اسکن و یا لمس کردن هر یک ا
فقط ویدئو مورد نظر را تماشا کنید.

لمس یا اسکن کنید

کاظم خاوازی
ر جهاد کشاورزی وزی

ر حسنی مقدم اسفندیا
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی

استان لرستان

احمد طمراسی 
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس

ر ماکنعلی علی صف
ر  رئیس سازمان دامپزشکی کشو

ز  روابط  ر  رسانه ای مرک سید شهاب سیدمحسنی - معاون امو
ر  بین الملل وزارت جهاد کشاورزی عمومی و امو

ر عامل و نائب رئیس محمد مهدی قاسمی - مدی
ر  هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک کشو

ر سازمان  سید محسن قائمی - مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه د
جهاد کشاورزی استان فارس

حمید شکری - رئیس گروه انتشارات و توسعه ارتباطات 
رامین امینی زارع - مدیر روابط عمومی بیمه کشاورزی

سید بهمن نقیبی - معاون بهداشتی و 
پیشگیری سازمان دامپزشکی

ر کل حوزه ریاست،  ز - مدی وحید کشاور
حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی

https://www.aparat.com/playlist/1022819
https://www.aparat.com/v/3O0gY
https://www.aparat.com/v/oyf4p
https://www.aparat.com/v/EOxd8
https://www.aparat.com/v/vUjPp
https://www.aparat.com/v/J3yv9
https://www.aparat.com/v/gjKpi
https://aparat.com/v/9ZybB
https://aparat.com/v/qHvUE
https://www.aparat.com/v/ryC8S
https://aparat.com/v/Nyeo8


علی شیرازی نژاد 4
رئیس موسسه تحقیقات واکسن 

ز و سرم سازی رازی شعبه جنوب – شیرا

فرهاد شریفی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

ر اسالمی  امی
ر فنی مهندسی  ر آب وخاک و امو مدی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

ذبیح هللا سیروسی
ر جهاد کشاورزی  مدی

ز شهرستان شیرا

احمد زارع 
رئیس روابط عمومی اداره کل 

دامپزشکی استان فارس

حمید رضا ناظمی 
ر کل دامپزشکی  مدی

استان فارس

ر ر صبوری پو جعف
ر اقتصادی سازمان  معاون برنامه ریزی و امو

جهاد کشاورزی استان فارس

کرامت اله کیومرثی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان

جهاد کشاورزی استان فارس

ر علیرضا واحدی پو
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد 

کشاورزی استان فارس

حمید رشیدی
ر جهاد کشاورزی  معاون سازمان و مدی

شهرستان کازرون

حسن باصری 
رئیس روابط عمومی موسسه تحقیقات 

واکسن و سرم سازی رازی

عبدالحسن صمدنژاد 
ر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مدی

استان فارس

محسن محمدی 
معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان 

جهاد کشاورزی استان فارس

فردین زمانی 
ر هسته گزینش سازمان جهاد  مدی

کشاورزی استان فارس

محمدمهدی غیاثی
ر محیط زیست و سالمت غذا  مسئول دفت
ر  سازمان جهاد کشاورزی استان فارس د

ر طالبی سید علی آقا می
ر جهاد کشاورزی مدی

شهرستان اقلید

وحید نیاکان مسئول روابط عمومی 
مدیریت جهاد کشاورزی 

شهرستان کازرون

علیرضا اوجی/ مسئول روابط عمومی 
ر فنی مهندسی  مدیریت آب وخاک و امو

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

https://www.aparat.com/v/kyPgZ
https://www.aparat.com/v/Boqya
https://www.aparat.com/v/XFJTu
https://aparat.com/v/BHC1f
https://www.aparat.com/v/QXUKW
https://www.aparat.com/v/DPypa
https://www.aparat.com/v/fxlun
https://www.aparat.com/v/V7cp3
https://www.aparat.com/v/xov4N
https://aparat.com/v/iR5jc
https://www.aparat.com/v/4XHr8
https://aparat.com/v/dVSDN
https://www.aparat.com/v/ngBRK
https://www.aparat.com/v/RdnNG
https://www.aparat.com/v/nzALE
https://aparat.com/v/clYzT
https://aparat.com/v/cgAkh
https://www.aparat.com/v/o50kD
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وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: روابـط عمومـی هـا همچـون نیـروی 
دفاعـی در صحنـه جنـگ تبلیغاتـی هسـتند.

بـه گـزارش خبرنـگار »پرتـو امیـد«، بـه مناسـبت بزرگداشـت روز و 
هفتـه روابـط عمومـی و بـه همـت 

علـی مـراد سـرافرازی رئیس مرکـز روابط عمومـی و امور بیـن الملل 
وزارت متبـوع، کاظـم خاوازی وزیر جهاد کشـاورزی در جمع تعدادی 
از معاونیـن و مدیـران ایـن مرکـز، سـازمان هـای وابسـته و رؤسـای 
روابـط عمومـی اسـتان هـا حاضـر شـد و در گردهمایـی مجـازی که 
رؤسـای سـازمان هـای جهاد کشـاورزی اسـتان هـا و رؤسـا و مدیران 
روابـط عمومـی سـازمان هـا، شـرکت هـا، موسسـات و معاونـت های 
وزارت جهـاد کشـاورزی هم حضور داشـتند با اشـاره بـه اهمیت ویژه 
شـغل روابـط عمومـی در برابـر افکار عمومـی، ضمن بیـان این مطلب 

بـا تاکیـد بـر اهمیـت ویژه شـغل روابـط عمومـی، افزود: هـر میزان 
برنامه ریـزی و عملیـات اجرایـی انجام شـود در صورتی کـه در مقابل 
افـکار عمومـی نتوانیـم از آن دفـاع کنیـم؛ جایـگاه واقعی خـود را در 
جامعـه اسـناد قابل ارائـه و جایگاه هـای ارزیابی به دسـت نمی آوریم.

خـاوازی ادامـه دارد: بـه هـر میزان که جایـگاه های سـازمانی افزایش 
یابـد و در پسـت هـای مدیریتـی باالتـر، قـدر و منزلـت وجـود روابط 

عمومی بیشـتر مشـخص می شـود.
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا بیـان اینکـه امـروزه یکـی از بخش هایـی 
کـه شـانه بـه شـانه وزیـر می تواند کمـک کنـد، روابط عمومی اسـت، 
یـادآور شـد: این حوزه سـقف اشـباع نـدارد و به دلیل وجـود کارهای 
بینهایـت در ایـن بخـش انتظـارات در آن بـی نهایـت اسـت؛ بنابراین 

نبایـد در درون آن خسـتگی و سسـتی حـس شـود.
وی بـا تاکیـد بـر این کـه وضعیت کشـور امروز نسـبت به سـال های 
قبـل خیلـی متفاوت اسـت و بیشـترین فشـار در بخش هـای مختلف 
دولـت بـر امنیت غذایی و سـفره مردم، وزارت جهاد کشـاورزی و وزیر 
آن اسـت، بیـان کـرد: اگـر روابـط عمومـی توانسـت از عملکـرد دفاع 
کنـد؛ مـردم راضی خواهنـد بود اما اگـر نتواند دفاع کنـد چالش های 

سـنگینی ایجاد می شـود.
خـاوازی بـا بیـان ایـن کـه در بیـان عملکـرد بـه دنبـال نشـان دادن 
واقعیـت هـا در خدمـات هسـتیم؛ یـادآور شـد: مـا تاکنون نتوانسـته 
ایـم خدمـات انجـام شـده در حـوزه جنـگل و مرتـع و فعالیتـی هایی 
کـه بـه صـورت حاکمیتـی در مبـارزه بـا آفـت ملـخ صحرایـی انجـام 
شـده و ده هـا اطالعـات دیگـر را بـه مردم منتقـل کنیـم؛ در صورتی 

کاظم خاوازی
وزیر جهاد کشاورزی

روابط عمومی ها همچون نیروی دفاعی در صحنه جنگ تبلیغاتی هستند

کـه مـردم بایـد کارهـای بسـیار خوبی را کـه در ایـن حوزه هـا انجام 
بدانند. شـده، 

 بـه گفتـه وزیـر جهـاد کشـاورزی بایـد سـایر حـوزه هـا و بخـش ها 
بـرای دسترسـی اطالعـات روابـط عمومـی هـا بـه اطالعـات و غنـی 

شدنشـان در بخـش آمـار و اطالعـات، کمـک کننـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه آمـوزش همکاران بـه صورت آمـوزش عمومی 
و تخصصـی توسـط روابـط عمومـی سـتاد وزارت جهـاد کشـاورزی 
نیـز بایـد عملیاتـی شـود، گفـت: باید هـدف گـذاری کنید تـا در یک 
تکنیـک و یـا روش نیـروی نخبـه داشـته باشـیم؛ بایـد بـرای پرورش 

انسـان هـای نخبـه در روابـط عمومـی تـالش کنیم.
فـردی  هـر  را  عمومـی  روابـط  هـای  صندلـی  داد:  ادامـه  خـاوازی 
نمی توانـد پـر کنـد، باید افـراد سـرآمد، باتجربه و یـا دارای تحصیالت 

مرتبـط در راس ایـن کار باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در رسـانه هـای عمومـی، انتخـاب فـرد برای 
مصاحبـه از اهمیـت بسـزایی برخوردار اسـت، گفـت: در این خصوص 

مطلـع تریـن و مسـلط تریـن فرد بایـد انتخاب شـود.
وزیـر جهـاد کشـاورزی بـا تاکید بر لـزوم عکـس العمل سـریع روابط 
عمومـی هـا در زمینـه اتفاقـات مختلـف، گفـت: اگـر اتفاقـی رخ دهد 
و عکـس العمـل سـریع نداشـته باشـید مبـارزه بـا آن بسـیار دشـوار 
خواهـد شـد و دیگـر بـا صـد روش مختلـف هم قابـل جبران نیسـت.

وزیر جهاد کشاورزی:
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روابـط عمومـي مجموعـه اي از اقدامـات و تـالش هـاي آگاهانـه، 
 سـنجیده و برنامـه ریـزي شـده به منظـور جلب مشـارکت عمومي 
و  اسـتقراء و کسـب تفاهـم متقابـل بیـن یـک سـازمان و ذی نفعان 

است. آن سـازمان 
بایـد پذیرفـت کـه روابط عمومـي دانش، فن،  هنر و تخصصی اسـت 
کـه داراي اصـول فلسـفي خاصـي اسـت و کلیـه شـاغلین در ایـن 
حـوزه بایـد از  انگیـزه باالیـي بـراي خدمتگـزاري به مـردم و جامعه 

باشـند.  برخوردار 
آنچه امروز در روابط عمومي شـاهد آن هسـتیم ضعف در  اسـتفاده 
از  اسـتفاده  کیفیـت  عـدم  بلکـه  نیسـت  فنـون  و  تکنیک هـا  از 
آنهاسـت  لـذا شایسـته اسـت با بهره گیـري از فنـون و تکنیک هاي 
نویـن روابـط عمومـي و داشـتن یـک روابـط عمومـي پویـا بتوانیم 
در راسـتای توسـعه بخـش کشـاورزي گام هـای موثرتری برداشـته 

. شود
از ایـن رو روسـای روابـط عمومـی بایـد بـه عنـوان بـازوی توانمند 
فکـری مدیرانشـان موثر باشـند و با توجـه به تاکیـدات مقام معظم 
رهبـری مبنی بر اطالع رسـانی هنرمندانه از خدمات دولت، نسـبت 
بـه اطـالع رسـانی جامـع و هوشـمندانه به مردم شـریف و بـه ویژه 
بهـره بـرداران عزیـز و زحمتکـش بخش کشـاورزی اقـدام نمایند و 
البتـه امـروز کسـی مـی توانـد اطالعـات را مدیریت کند کـه دارای 
قدرت اسـت و بدیهی اسـت هر کسـی که دارای اطالعات بیشـتری 
باشـد دارای قـدرت مضاعف تری هـم خواهد بود. داشـتن اطالعات 
بـرای روابط عمومـی یک وظیفه برجسـته مدیریتی اسـت که هدف 
آن کمـک بـه حـل مسـائل یـک سـازمان و گروه هـای اجتماعـی 
مرتبـط بـا آن اسـت. بـی تردیـد تحقـق این هـدف، زمانـی محقق 
خواهـد شـد کـه ابتـدا روابط  عمومـی، اطالعـات مناسـبی از لحاظ 
کمـی و کیفـی در اختیـار مدیـران جامعـه و گروه هـای اجتماعـی 
قـرار دهـد، سـپس تـالش کنـد تـا حجـم اطالعـات و کیفیـت آن 
بـدون دسـتکاری و حـاوی حقایـق، شـفافیت های سـازمانی و دقت 
نظـر باشـد تـا فهمـی کـه هـر یـک از طرفیـن از طـرف مقابـل بـه 
دسـت می آورنـد، یـک فهـم واقعـی باشـد؛ حـال چنانکه ایـن روند 
بـه درسـتی انجام پذیـرد، می توان گفـت روابط عمومـی نقش خود 

را بـرای تحقـق اهـداف غایـی سـازمان ایفا کرده اسـت.
در قـرن حاضـر، ازآنجایـی کـه برقـراری ارتبـاط وانتقـال پیـام هـا 
هسـته مرکـزی و کانـون اصلـی فعالیـت هـای روابـط عمومـی را 
تشـکیل مـی دهنـد، پیشـرفت روز افـزون وسـایل ارتبـاط جمعـی 
و بهره گیـری از فـن آوری هـای نویـن اطالعاتـی و ارتباطـی موجب 
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بتواننـد در عرصـه فعالیـت  تـا روابـط عمومی هایـی  شـده اسـت 
سـازمانی خـود موفق باشـند کـه پژوهش مـدار و تحلیل گرا باشـند 
و بـه خوبـی وسـایل و کانـال هـای ارتباطـی موجـود درجامعـه را 
بشناسـند و نسـبت بـه نحـوه کارکـرد آنهـا دارای آگاهـی کامـل 
باشـند تـا درهنگامـی کـه نیـاز ارتباطـی احسـاس مـی گـردد بـه 
خوبـی بتواننـد تصمیـم بگیرنـد کـدام کانال یـا کانال هـای موجود 

در جامعـه را بـه کار گیرنـد.
بنابرایـن حرکـت از جامعـه صنعتـی بـه سـوی جامعـه اطالعاتی و 
پدیـده مهـم جهانـی شـدن زمینـه شناسـایی، کسـب، پـردازش و 
انتقـال دانـش و اطالعات را فراهم کرده اسـت و اگـر روابط عمومی 
نتوانـد در ایـن چرخش اطالعات نقـش آفرینی کنـد روابط عمومی 

ناکارآمـد و مـرده خواهـد بود .
از طـرف دیگـر روابـط عمومی هـا نبایـد غافل شـوند کـه مهمترین 
بخش سـازمان ها در ارتباط مسـتقیم و بی وقفه ای با افکار عمومی 
هسـتند و در واقـع هدف اساسـی و ماهیت وجـودی روابط عمومی، 
ایجـاد، حفـظ و تـداوم تفاهم و ایجـاد حس اعتماد با افـکار عمومی 
اسـت؛ لذا شایسـته اسـت بـرای نزدیک شـدن به این هـدف، روابط 
عمومـی پاسـخگوی پرسـش هـا و ابهامـات حاصـل شـده از سـوی 
افـکار عمومی باشـد و در راسـتای تنویر افکار عمومـی تالش کند و 
در واقـع از ایـن طریـق روابـط عمومـی می تواند راهبـرد و راهنمای 

افـکار عمومـی مرتبط با سـازمان خود باشـد.

باالیي براي خدمتگزاري به مردم و جامعه برخوردار باشند
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نـگاه شـخصی اینجانـب در زمینـه روابـط عمومـی برگرفتـه شـده از 
تجربـه کارهـای اجرایی و رسـیدن به چالش هایی اسـت که در مسـیر 
کار اجـرا مشـاهده شـده و شـامل مـواردی اسـت کـه سـبب آسـیب 
رسـاندن و بعضـاً بـه وجـود آمـدن نقـاط قـوت در فرآیند انجـام کارها 
بـر مبنـای پرداختن بـه روابط عمومی و اطالع رسـانی و یـا نپرداختن 

به آن شـده اسـت.
بـه نظـر اینجانـب آنچـه مـا در زمینـه نـگاه به اطـالع رسـانی و روابط 
عمومـی خـالء داریـم ایـن اسـت کـه ما هنـوز به ایـن نتیجه نرسـیده 
ایـم کـه کار ایـن بخـش کامـال تخصصـی اسـت و بایسـتی یـک نـگاه 
علمـی و جامـع راجـع بـه آن مدنظر قرار گیرد و شـاید هنـوز این مهم 
را نپذیرفتـه ایـم کـه همـان طور کـه بخش هـای اجرایی مـا در حوزه 
هـای بخـش کشـاورزی ماهیت کامـاًل تخصصـی دارد، روابـط عمومی 
و مقولـه اطـالع رسـانی هم یـک کار کامـاًل تخصصی و حرفه ای اسـت 
و مثـل بخش هـای تخصصـی عـدم ورود عالمانـه بـه این بخش سـبب 
بـروز آسـیب هـای جـدی بـه آن مـی شـود چـه بسـا ورود عالمانـه و 
آگاهانـه بـه ایـن موضـوع توفیقـات زیـادی را بـرای مجموعه مـا در بر 

داشـت. خواهد 
اینجانـب بـه شـخصه همیشـه درگیـر ایـن دغدغـه بـوده ام کـه مـا 
هیـچ وقـت نتوانسـته ایـم از ظرفیـت اطالع رسـانی خودمـان حداکثر 
اسـتفاده را داشـته باشـیم و علیرغـم اینکـه یکـی از گسـترده تریـن 
شـبکه هـای ارتباطـی را در اختیـار داریـم و می توانیـم از آن طریق با 
اسـتفاده از اطالعاتـی کـه از پاییـن تریـن سـطح طبقاتـی اجتماعی و 
سـاختارهای اداری و اجتماعی کشـور در دسـت داریم به نحو مطلوب 
اسـتفاده کنیـم در حالـی کـه امروز هیـچ کـدام از ارگان هـای دولتی 
و غیردولتـی در ارتبـاط بـا خانواده، عشـیره و عشـایر به انـدازه وزارت 
جهـاد کشـاورزی نتوانسـته ارتباط داشـته باشـد، ولی چقدر توانسـته 
ایـم از ایـن فضـا اسـتفاده کنیـم؟ هـم بـه جهت کمـک بـه آن جامعه 
تحـت پوشـش خودمان و هم کمک بـه خودمان برای اسـتفاده ابزاری 
بـرای تامیـن نیازمندی هـای جامعـه ای که وظیفه مدیریتـش را عهده 
دار هسـتیم. بـه نظـر اینجانـب بایسـتی یک تغییـر و نگاه اساسـی در 

زمینه اطالع رسـانی داشـته باشـیم.  
موضـوع اساسـی دیگـری کـه بـه نظـر مـی آیـد بـاز مـا کمتر بـه آن 
پرداختـه ایـم ایـن اسـت کـه در حـوزه اطالع رسـانی بـه عنـوان یـک 
مدیـر، ضعیـف عمـل کـرده ایـم و در قالـب اینکـه مـا نمی خواهیـم 
فعالیـت  انعـکاس  عـدم  باشـیم سـبب  داشـته  کاملـی  اطالع رسـانی 
هـای انجـام شـده توسـط زیـر مجموعـه خود شـده ایـم و ایـن روش 
یـک  توانـد  مـی  مدیـر  توسـط  رسـانی  اطـالع  و  پاسـخگویی  عـدم 
ناتوانـی بزرگـی را بـرای وی بـه همـراه داشـته باشـد لذا می بایسـتی 
بـرای مدیـران آمـوزش کافـی و کامـل در حـوزه ارتبـاط بـا رسـانه و 

روابط عمومی و مقوله اطالع رسانی یک کار کاماًل تخصصی است

باشـیم.  داشـته  اطالع رسـانی 
تعریـف روابـط عمومـی مجموعـه ای از خواسـتن هـای اداری اسـت. 
روابـط عمومـی حـوزه ارتبـاط بـا رسـانه اسـت در حالـی کـه مقولـه 
اطـالع رسـانی یـک مقوله گسـترده تری اسـت که هنـوز نتوانسـته ایم 
بـرای اجـرای پـروژه هایـی کـه در حـال انجـام آن هسـتیم، پیوسـت 

اطالع رسـانی داشـته باشـیم.
کمتـر شـده اگـر مـا کالس ترویجـی را برگـزار می کنیم قبل یـا بعد از 
آن نظـر مـردم از جنبـه اطالع رسـانی کار را مورد بررسـی قـرار دهیم 
و رونـد هایـی را کـه پیـش رو داشـته ایـم اصـالح کنیـم و نیـز کمتر 
شـده کـه مـا مباحثـی را که مـی خواهیم مطـرح کنیم تبییـن اجرای 
برنامه هـای مـا باشـد. بنابرایـن در مناسـبت های خودمـان از روابـط 
عمومـی بخواهیـم متناسـب با شـرایط موجود متن عالمانـه ای را برای 
مـا طراحـی کنـد، حتمـا ایـن مالحظه وجـود دارد کـه مدیرانمـان به 
واسـطه عدم پرداختن به موضوع؛ حتی از رسـانه هم گریزان هسـتند، 
معمـوالً بـه تجربـه ایـن موضوع رسـیده انـد که بعـد از طـرح موضوع 
دچـار چالش هـای زیـادی می شـوند کـه بهتر اسـت از آن فضـا فاصله 
بگیرنـد شـناخت از روابـط عمومی به مقولـه صرفاً حوزه اطالع رسـانی 
و رسـانه مـی توانـد کمـک شـایانی به مـا در انجام امور داشـته باشـد 
و دخیـل کـردن روابـط عمومـی در همـه ابعـاد فعالیتی سـبب خواهد 
شـد که مطمئنـا تصمیماتی کـه خواهیـم گرفت تصمیماتی باشـد که 
از غنـای بیشـتری برخـوردار اسـت. ایـن نقطه نظـرات و چالـش ها از 
دیـدگاه اینجانـب در زمینـه روابـط عمومـی بـود و امیـدوارم بتوانم در 
ایـن حـوزه مدیریتـی و وظیفـه ای کـه برعهـده دارم این چالـش را به 
حداقـل برسـانم. ان شـاء اهلل اگـر این نقطه نظـرات قابلیت اسـتفاده در 
کالم، موضوعـات و سـطوح باالتـر از سـاختار سـازمانی خـود مـا را هم 

داشـت بـرای دیگـران نیـز مفید فایده باشـد.

و دخیل کردن روابط عمومی در همه ابعاد فعالیتی، سبب خواهد شد که 
مطمئنا تصمیماتی که خواهیم گرفت از غنای بیشتری برخوردار باشد
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افتخـار دارم طـی سـالیان گذشـته در جایـگاه مـروج و روابـط 
مختلـف  حوزه هـا ی  تالشـگران  بـا  ارتبـاط  ضمـن  عمومـی 
افـکار  آگاهـی بخشـی  و  اطـالع رسـانی  زمینـه  کشـاورزی در 

نمـودم.  فعالیـت  عمومـی 
روابـط عمومـی مکمـل نقـش آفرینـی حوزه هـای مختلـف برای 
نیـل بـه اهـداف سـازمانی اسـت و بـه عنـوان یـک فـن و هنـر 
نقـش به سـزایی در برقـراری و تسـهیل ارتباط دوسـویه مدیران 
سـازمان ها و آحـاد مـردم دارد و بـا توجـه بـه توسـعه روزافـزون 
فعالیت هـا و انبوهـی از اطالعات به واسـطه شـبکه های اجتماعی 
و فضـای مجـازی، لـزوم اطالع آحـاد جامعه از دسـتاوردهای هر 
سـازمان و تاثیـر مثبـت آن در برنامه هـای پیشـرفت و توسـعه، 
وجـود سیسـتم اطـالع رسـانی مطلـوب و مناسـب و انعـکاس 
واقعیت هـا و اقدامـات انجام شـده توسـط روابـط عمومی ها برای 

مـردم، ضروری اسـت. 
ارتباطـات در واقـع بـه عنـوان ابـزاری توانمنـد در خدمـت بشـر 
و  فرهنگـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  امـور  و  اسـت  گرفتـه  قـرار 
سیاسـی بیشـتر کشـورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده اسـت. 
در ادارات و سـازمان هـا بایـد توجـه جـدی به روابـط عمومی ها 
معطـوف شـود کـه در حقیقت شـبکه هوشـیار، بانـک اطالعات، 
مغـز متفکـر و پـل ارتباطی با افـکار عمومـی و مخاطبان خاص و 
عـام با نگـرش ها، تمایالت، عادات و سـالیق متفاوت می باشـند. 
بنـده معتقـدم اگـر جایـگاه روابـط عمومـی هـا همـراه بـا ابـزار 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و دانـش و فناوری هـای نوین در 
سـازمان هـا در نظـر گرفتـه شـود، قطعـاً بـه نتایج بسـیار خوبی 

در رشـد و تعالـی سـازمان دسـت خواهیـم یافت. 
انگیـزه، درایـت و  بـا  اگـر بخواهـد  از سـویی، روابـط عمومـی 
نـوآوری بـه مهـم تریـن وظایـف خـود بـه درسـتی بپـردازد، بی 
شـک باید دارای منابع انسـانی با جایگاه تشـکیالتی مشـخص و 
دارای تحصیـالت مرتبـط و البته سـواد رسـانه ای و تجارب کافی 

در ایـن زمینه باشـد. 
در ایـن راسـتا، حمایـت روسـای سـازمان ها و اعتقاد بـه اهمیت 
کار روابـط عمومـی در عرصـه تبلیغـات و بازتـاب فعالیت هـای 
شـاخص هـر سـازمان بیـن مخاطبـان، دریافـت بازخوردهـا و در 
نهایت مشـارکت در نقشـه راه و سیاسـت های کالن آن سـازمان 
بـا توجـه بـه نظـر مخاطبـان اصلـی و افکارسـنجی بسـیار حائـز 

علی اکبر مویدی
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

روابط عمومی مدرن در عصر حاضر

اسـت.  اهمیت 
بدیهـی اسـت، امـروزه بـرای ارتقـای بخـش کشـاورزی و دسـت 
یافتـن بـه اهـداف کالن ایـن حـوزه، هیـچ چـاره ای جـز نفـوذ 
دانـش و کشـاورزی دانـش بنیـان در عرصـه نداریـم. دانـش و 
تکنیک هـای جدیـد، مناسـبات ارتباطـی را نیـز تغییـر خواهـد 
داد، بـا ورود بـه دنیـای جدید و عصر دیجیتـال و دهکده جهانی، 
مسـؤولیت های روابـط عمومـی نیـز تغییـر کـرده و محتواهـا بـه 
شـدت هوشـمندانه تـر بایـد تولید شـود . البته نبایـد از نظر دور 
داشـت کـه بحـث آمـوزش در روابـط عمومـی آن هـم در چنین 
شـرایطی از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت. برگزاری دوره های 
آموزشـی کوتـاه مـدت، میان مـدت و بلند مـدت و همایش های 
علمـی منطقـه ای، ملـی و بیـن المللـی بـا اسـتفاده از حضـور 
شـرایط  توانـد  مـی  عرصـه  ایـن  در  موفـق  و  مجـرب  اسـاتید 
مسـاعدتری را بـرای پذیـرش ایـن تغییـر و ایجـاد انگیزه هـای 
بیشـتر در مدیـران، دسـت انـدرکاران و متولیـان روابـط عمومی 

در کشـور مهیـا نماید.

با آرزوی توفیق
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یکـی از کارکردهـای مهـم یـک روابـط عمومـی حرفـه ای در 
عصـر حاضـر، توانمنـدی آن در ایجـاد تغییر و تحول توسـعه ای 
سـازمان بـه سـمت تعالی و پیشـرفت اسـت، روابـط عمومی باید 
بسـتر سـاز تغییـر و اصـالح روش هـا، سیاسـت ها و برنامـه های 
سـازمان در راسـتای رضایـت حداکثـری مخاطبان اش باشـد، به 
عبارتـی دیگـر روابـط عمومـی موفق اسـت کـه بتواند بـه عنوان 
عامـل تغییردهنـده مثبـت سـازمانی عمـل کـرده و بـا اتخـاذ 
شـیوه های نویـن ارتباطـی و تعاملـی همزمـان بیـن مخاطبان و 
مدیـران سـازمان، موجبـات تغییرات رو به توسـعه ای سـازمانی 

را فراهـم آورد. 
روابـط عمومـی بـه مثابـه دیدبانـی اسـت کـه بایسـتی ضعف ها 
وکاسـتی هـا و نـوع قضاوت افـکار عمومی نسـبت به سـازمان را 
بـدون هیـچ پرده پوشـی و در اسـرع وقـت به همراه پیشـنهادات 
کاربـردی بـه اطالع مدیریـت رسـانده و کمک کننـده موثری به 

سـازمان در جهـت رفع کاسـتی ها باشـد. 
روابـط عمومـی کارآمـد همچـون موتـور محرکـه ای اسـت کـه 
بایـد بـا ایجـاد محیطی با نشـاط و پویـا و با انگیزه بـرای مدیران 
و کارشناسـان، سـازمان را بـه سـمت رشـد و بالندگـی هدایـت 

 . ید نما
امـروزه دیگریـک روابـط عمومی مراسـم گـرا یا منفعـل واحدی 
پذیرفتنـی نیسـت بلکـه روابط عمومـی باید تولید فکر و اندیشـه 
داشـته و کارهایـش را بـا خالقیـت و نـوآوری همـراه سـازد و در 
راسـتای افزایش اعتبار، مقبولیت و شـهرت سـازمانی گام بردارد. 
در ایـن موقعیـت اسـت که روابـط عمومـی می تواند در سـازمان 
یـک جایـگاه مطلـوب کارشناسـی و حرفه ای گرایـی را تجربـه 
کـرده و بـه عنـوان یک واحـد تاثیرگـذار در سـازمان ایفای نقش 

ید.  نما
توسـعه  مـدد  بـه  عمومی هـا  روابـط  امـروزه  خوشـبختانه 
تکنولوژی هـای نویـن ارتباطـی از ابزارهـا و امکانات گسـترده ای 
در حـوزه اطـالع   رسـانی و ارتبـاط و تعامل با مخاطبان بی شـمار 
خـود بهره منـد شـده و توانسـته انـد بـه افـق باالتـری از کارآیی 

در زمینـه اطالع رسـانی و اطالع یابـی دسـت یابنـد.
ظرفیـت و توانمنـدی ارتباطـی که تـا یک دهه پیـش قابل تصور 
نبـود کـه روابط عمومـی از امکاناتی بـه ویژه در حـوزه ارتباطات 
الکترونیـک بهـره منـد شـود کـه بتوانـد خـود نقش یک رسـانه 

سید شهاب سیدمحسنی
معاون امور رسانه ای مرکز روابط عمومی
و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی

روابط عمومی و مدیریت تغییر و پیشرفت سازمانی

فعـال و موثـر را بـازی کنـد و بـا مدیریـت ابزارهـای رسـانه ای 
اپلیکیشـن ها،  در اختیـار نظیـر وب سـایت هـا، وبـال گ هـا، 
رسـانه های اجتماعـی )گروه هـا و کانال هـای تلگرامـی و ...( در 
قامـت یـک رسـانه جمعـی بتوانـد اطـالع رسـانی بـه انبوهـی از 
مخاطبـان هـدف خـود داشـته باشـد و در یـک فضـای تعاملـی 
و  دریافـت  را  آنـان  بازخوردهـای  و  پیشـنهادات  نظـرات،  نیـز 
دهـد  دخالـت  سـازمانی  تصمیمـات  و  سیاسـت گذاری ها  در 
و در نهایـت بتوانـد بـا ظرفیـت هـا و توانمندهـای ارتباطـی و 
اطالع رسـانی کـه در اختیـار دارد عاملـی موثـر و تعییـن کننده 
در تغییـرات توسـعه ای سـازمان بـه سـمت تعالـی و پیشـرفت 
محسـوب گـردد. بنابرایـن مـی تـوان گفـت مدیریـت تغییـر در 
ذات و ماهیـت وظیفـه ای و کارکـردی روابـط عمومی قـرار دارد 

کـه بایسـتی از بالقـوه بـودن بـه فعلیت رسـد.
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برنامـه محـوری و اسـتراتژی مداری بـا ارتقای هـوش هیجانی و 
سـواد ارتباطـی الزمـه کار در روابط عمومی اسـت.

مهمتریـن و اساسـي ترین نقشـي کـه متخصصـان بـراي روابـط 
عمومـي قائـل شـده اند، نقـش و کارکـرد مدیریتـي اسـت. روابط 
عمومـي در نقـش مدیریتـي بایسـتي بـه کارکردهـاي فنـي و 
تاکتیکـي ارتباطـی بـه نحـو موثـري بها دهد تـا بتوانـد دورنما و 
اسـتراتژي سـازماني خود را تقویت کنـد و در مرحله برنامه ریزي 

کالن سـازمان ایفـاي نقـش کند.
منظور از کارکرد مدیریتي روابط عمومي ایجاد، حفظ و اسـتمرار 
دوطرفـه و فهـم متقابلـی اسـت که به سـازگاري سـودمند میان 
سـازمان و گروههـاي کلیـدي آن مي انجامد. روابـط عمومي براي 
ایفـاي موثـر و کارآمـد نقش مدیریتـي خود نیازمنـد برنامه ریزي 
اسـت. برنامه ریـزي اگـر جوهـره و ماهیت اصلي مدیریت نباشـد، 
پایـه و اسـاس آن اسـت. بـدون برنامه ریـزي کسـي نمي توانـد 
روابـط  مدیـران  بـراي  حقیقـت  در  مي کنـد.  مدیریـت  بگویـد 
عمومـي کافـي نیسـت کـه تنهـا بر شـرایط زمـان حـال متمرکز 
شـوند، ایـن یـک امر حیاتي اسـت کـه آنها سـازمان را به سـوي 
آینـده هدایـت کننـد و موجبـات تحقـق اهـداف ویـژه سـازمان 
را فراهـم سـازند. برنامه ریـزي بـه روابـط عمومـي این قـدرت را 
مي دهـد جهـت درسـت را انتخاب کننـد، بحرانها را شناسـایي و 
بـه طـور مسـتمر بـا توجـه بـه نیازهـا و خواسـته هاي مخاطبان، 

سـازمان را در جهـت تحقـق اهـداف خـود هدایـت کنند.
ارزش اقتصـادي روابـط عمومـي براي هر سـزمان یا شـرکتي در 
قابلیـت و توانمنـدي کارکنـان روابـط عمومي در حل مشـکالت 
ارتباطـي سـازمان به عنوان اولین گام اسـت. روابـط عمومي پویا 
و کارآمـد روابـط عمومـي اسـت کـه بتوانـد براي حل مشـکالت 
ارتباطـي سـازمان برنامه  ارتباطـي منطقي و مسـتدلي ارائه دهد.

گام هاي اساسي فرآيند برنامه ريزي کاربردي در روابط عمومي
مـدل فراینـد محـور بـه روابـط عمومـي ایـن امـکان را مي دهـد 
برنامه هـاي خـود را بـه صـورت علمـي و منطقـي جهت دسترسـي 
بـه اهداف سـازمان مدیریت کنـد. برنامه هاي روابـط عمومي زماني 
بـا موفقیـت روبـرو مي شـوند که گام هـاي متوالـي و اساسـي ذیل 
را طـي کنـد، برخـي از گام هـا اساسـي هسـتند و باید حتمـاً مورد 
توجـه قـرار گیرنـد و برخي نیـز زیاد مهم نیسـتند. اما جـزو ارکان 
برنامـه هسـتند و نمي تـوان آنهـا را نادیـده گرفـت. برنامه ریـزي 
کاربـردي در روابـط عمومـي شـامل 5 گام اساسـی و 15 مرحلـه 
کلیـدی اسـت. برنامه ریـزی کاربـردی در روابط عمومی بـا رویکرد 

حـل مسـائل و مشـکالت ارتباطـی سـازمان ارائه می شـود.

حمید شکری خانقاه 
مدیر توسعه ارتباطات و هماهنگی امور استان های مرکز روابط 
عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی و نویسنده 
کتاب »برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی« 
مدیر دپارتمان روابط عمومی و مدیریت برند برنامه مهارت 
سنجی حرفه ای اروپایی Efco در ایران و مدرس دانشگاه 

برنامه ریزي کاربردي در روابط عمومي

گام اول:
تثبیت جايگاه و نقش ويژه روابط عمومي در سازمان

ایـن گام اساسـي ترین و بدیهي تریـن مرحلـه در فراینـد برنامـه 
ارتباطـي موفـق روابـط عمومی اسـت. هدایـت و مدیریـت افکار 
عمومـي بایـد بـه عنـوان یکـي از کارکردهاي اساسـي بـه روابط 
از  بخشـي  بایـد  عمومـي  روابـط  شـود.مدیر  سـپرده  عمومـي 
مدیریـت ارشـد سـازمان باشـد و برنامه هـاي ارتباطـي نیـز بایـد 
بخشـي از تالشـهاي برنامه ریـزي شـده اسـتراتژیکي سـازمان به 

آید.  شـمار 
در گام اول بایـد روابـط عمومـي در تمـام برنامه ریزیهـاي کالن 
و برنامه ریزي هـاي تاکتیکـي سـازمان جایـگاه الزم را بـه خـود 
اختصـاص داده و در سـازمان از اعتبـار، امکانات و محبوبیت الزم 
بـر خـوردار باشـد.کارکنان روابط عمومـي نیز باید دانـش، تجربه 

و مهارت هـاي ارتباطـي و انگیـزه الزم رادارا باشـند.
گام دوم:

بررسي و شناسايي مسائل ارتباطي سازمان
مرحلـه اول: اطالعاتـي درخصـوص اینکـه اکنـون چـه مي گـذرد؟ 
عقایـد، افـکار، نگرش هـا و رفتارهـاي افـراد و گروه هـای کلیـدی 

چگونـه اسـت؟ سـازمان بـا چـه مسـئله ای روبروسـت؟
مرحلـه دوم: تحلیـل موقعیـت شـامل مطالعـه محیـط اجتماعـي و 
بررسـي جوانـب موضوعـي کـه بـه عنـوان مسـئله مطرح مي شـود: 
فرصتهـا، تهدیدهـا و نقـاط ضعـف و قـوت سـازمان در ایـن مرحله 

شناسـایي مي شـود ...
مرحله سـوم: شناسـایي هسته مرکزي شـکل و موضوعات پیراموني 

آن بـا انجام نظرسـنجي ها و تحقیقات افـکار  عمومي و ....

» راهی برای حل مشكالت ارتباطي سازمان«
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مرحلـه چهـارم: شناسـایي مقدماتـي گروه هـا و منابـع حـول محـور 
مسـئله ارتباطـي به ویژه کسـاني که تحت تاثیر مسـتقیم مشـکل به 
وجـود آمـده، قـرار مي گیرنـد و بررسـي عقایـد، نگرش هـا و تفکرات 
آنهـا حـول محور سیاسـت ها، برنامه هـا، خدمات و تولیدات سـازمان.

چهـار مرحلـه فـوق در گام دوم بـر تحقیقـات و مطالعاتـی متمرکز 
اسـت که به شناسـایی مطلوب مسـئله یا مسـائل ارتباطی سـازمان 

مـی انجامد.
گام سوم:

برنامه ريزي کاربردي روابط عمومي و تدوين برنامه ارتباطي
مرحلـه پنجـم: تعییـن اهـداف روابـط عمومـي و مشـخص کردن 
منظـور نهایـي از حـل مشـکل ارتباطـي بـا توجه بـه تحقیقات به 
عمـل آمـده و تعریـف برون داد تالشـها و اقدامـات روابط عمومی

قابـل  ویـژه،  فرعـي  هـدف  و  مقصـد  تعییـن  ششـم:  مرحلـه 
اندازه گیـري و زمانبنـدي شـده کـه بـراي دسـتیابي بـه هـدف 

مي شـوند. مشـخص  اصلـي 
مرحلـه هفتـم: شناسـایي مخاطبان کلیـدي و گروههایي که براي 

حل مشـکل ارتباطـي نیازمند ارتباط با آنهاهسـتیم.
مرحلـه هشـتم: تعییـن پیامهـاي اولیـه و ثانویـه بـراي ارتبـاط با 

مخاطبـان کلیـدي و براسـاس مسـئله ارتباطي
مرحله نهم: تدوین استراتژي و راهبرد انتقال پیام موثر

مرحلـه دهـم: تعیین تاکتیکهـا و فنون و کانالهایـي ارتباطي براي 
ارتبـاط با مخاطبـان به صورت ویـژه و خاص

مرحلـه یازدهـم: تدویـن برنامـه زمانبنـدي و مدیریـت کنتـرل 
 )CPM( عمومـي  روابـط  برنامه هـاي 

مرحلـه دوازدهـم: تدوین جدول بودجه بندي براسـاس اسـتراتژي 
و کانالهـاي برنامـه روابط عمومي

گام چهارم:
ارتباط با مخاطبان و اجراي برنامه روابط عمومي

مرحلـه سـیزدهم: اقدامـات و تالشـهاي اجرایـي برنامـه روابـط 
عمومـي بـراي ارتباط بـا هر یـک از گروههاي مخاطب و ارسـال 
پیـام مشـخص از طریـق کانالهـا و ابزارهـاي مختلـف ارتباطي با 
توجـه بـه ویژگیهـاي هـر یـک از گروههـاي کلیدي و شـرایط و 

مقتضیـات خـاص زمانـي، مکانـي و محیطـي روابـط عمومي.
گام پنجم:

ارزيابي اثربخشي برنامه ارتباطي
مرحلـه چهاردهـم: ارزیابـي معیارهـا و ضوابـط برنامـه براسـاس 

دسـتیابي آن بـه اهـداف و مقاصـد برنامـه روابط عمومـي 
مرحلـه پانزدهـم: ارزیابـي ابزارهـا و کانالهـاي ارتباطـي از لحاظ 

اثربخشـي آنهـا در حـل مسـئله ارتباطي.
برنامه ریـزي روابـط عمومـي در صورتـی موفـق خواهـد بـود که 
آگاهانـه، سـنجیده و مسـتدل طراحـي شـده وگام بـه گام بـر 
اسـاس مراحـل اساسـی و کلیـدی فوق الذکـر مرحله بـه مرحله 
بـه صورتـي فرایند محور و در راسـتاي حل مشـکالت ارتباطي با 
در نظـر گرفتن شـرایط و مقتضیـات محلی، فرهنگـی، اجتماعی 

و سیاسـی سـازمان اجرا شـود.

مدیر روابط عمومي براي توفیق در وظایف خود
باید داراي ویژگي ها و خصوصیات زیر باشد 

الف(  ويژگي و خصوصیات خاص:
1- مهارت هاي علمي و احساس مسئولیت اخالقي .

2- آگاه بـودن از مسـائل روز جامعـه و سـازمان و پـر هیـز از ارائـه 
نظـرات غیر کارشناسـي .

3- قدرت نویسندگي .
4- آشنایي با علوم اجتماعي ) روز نامه نگاري و... (.

5- نوآوري و خالقیت.
6- ایمـان بـه حقانیـت افـکار عمومـي ) مدافـع حقـوق مـردم و 

سـازمان(.
صـورت  بـه  ارتبـاط  برقـراري  در  تجربـه  و  مهـارت  داشـتن   -7

گفتـاري. و  نوشـتاري 
8- داشـتن قـدرت قضـاوت صحیـح، اعتمـاد بـه نفـس و اتخـاذ 

تصمیـم درسـت در لحظـات سـخت و بحرانـي.
9- داشـتن قـدرت تجزیـه و تحلیـل محیـط کار ) موقعیـت پیـش 

آمـده را درك و آثـار نهایـي را پیـش بینـي نمایـد(.
10- داشـتن دانـش و تخصـص در حـوزه خـود جهـت تسـلط بـر 

رسـانه ها. کار 
11- گفتـن حقیقـت )امـام صـادق )ع(: حـق را بگـو ولـو علیـه تو 

باشد(.
12- پرهیـز از دادن وعده هـاي دروغیـن و غیـر ممکـن و دسـت 

. فتني نیا
13- داشتن قدرت ابتکار و توانایي.

ب( ويژگي ذاتي مدير روابط عمومي :
1- داشـتن اسـتعداد مدیریت 2- داشـتن هیجان و شور 3- داشتن 
اسـتعدادي مثبـت 4- سـر زنـده بـودن و شـوخ طبعي 5- داشـتن 
بیان خوب 6- داشـتن ظاهري مناسـب 7- آینده نگري 8- داشـتن 

شـخصیت ترغیبـي و متقاعد کننده
نتیجه گیـري: مدیـران روابـط عمومي براي رسـیدن بـه موقعیت 

بهتـر در حـوزه کاري بـه دو سـئوال فکر کنند:
1- دیگران درباره ما چه مي اندیشند؟
2- ما درباره دیگران چه مي اندیشم؟

جـواب: روابـط عمومي هـا هرگاه توانسـتند خـود را در موقعیت 
را  خـود  مخاطـب  موقعیـت  مي تواننـد  دهنـد  قـرار  باالتـري 
بشناسـند تـا بـر اسـاس آن روابـط خـود را بیـن افـراد تنظیـم 
نماینـد چـون یـک رفتار واحد همیشـه در فرهنگ هـاي مختلف 
تاثیـر واحـد نـدارد و تحلیـل سـطوح فرهنگـي در این راسـتا بر 
عهـده روابـط عمومـي هـا بویـژه مدیـران روابـط عمومي اسـت. 
ارتقـای هـوش  بـا  برنامـه محـوری و اسـتراتژی مـداری  پـس 

هیجانـی و سـواد ارتباطـی الزمـه کار روابـط عمومـی اسـت.
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بدینوسـیله فـرار سـیدن 27 اردیبهشـت مـاه، روز ارتباطـات و روابط 
عمومـي را بـه تمامـي دسـت انـدرکاران سـاعي و پرتـالش عرصـه 
روابـط عمومـي در بخش کشـاورزي در سراسـر کشـور تبریک عرض 

مي نمایـم. 
نامگـذاري روزي بنـام ارتباطـات و روابـط عمومـي کـه بـه مثابـه آیینـه 
تمـام نمـاي انتظـارات مـردم از سـازمان ها و نهادهـا عمـل مي کنـد، 
بیانگـر اهمیـت و نقـش واالي ایـن حرفـه در دنیـاي ارتباطـات اسـت 
کـه بعنـوان یـک سـامانه مشـورتي و یکـي از عناصـر اصلـي در ارتقـاء و 

پیشـرفت هـر سـازماني، جایـگاه ویـژه اي دارد .
بـه دلیـل گسـتره وسـیع و تنـوع فعالیـت هـاي وزارت جهادکشـاورزي، 
وظیفـه بسـیار سـنگیني برعهـده شـما عزیـزان مـي باشـد کـه تضمین 
پایـداري بخـش کشـاورزي و امنیت غذایـي در گرو نظام ارتبـاط مبتني 

بـر سـاختاري پاسـخگو، آموزنـده، اطالع رسـان و آگاهـي بخش اسـت.
ضمـن تقدیـر از عملکـرد شایسـته رئیس، معاونیـن و کارشناسـان مرکز 
روابـط عمومـي و امـور بیـن الملـل وزارت جهـاد کشـاورزي، مدیـران 
وزارت  تابعـه  موسسـات  و  هـا  شـرکت  هـا،  معاونـت  عمومـي  روابـط 
متبـوع و مدیـران روابـط عمومـي سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان ها، 
مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان ها، مسـئولیت روابـط عمومي را در 
سـازمان ها و ادارات خطیـر مي دانـم و معتقـدم روابـط عمومـي هـا بـه 
عنوان مشـاوران امین مدیران سـازمان ها و ادارات هسـتند و باید سـعي 
شـود تـا بـه جایگاه اصلـي خود برسـند، ِصرف تبلیـغ نمـودن عملکردها 
صحیـح نیسـت و بایـد بتواننـد ارتبـاط دو طرفه میـان سـازمان و ارباب 
رجـوع را برقـرار نماینـد، همچنیـن در بحـث ترویـج نیـز نقـش روابـط 
عمومـي مي توانـد پررنـگ تـر از خـود بخـش ترویـج جهـاد کشـاورزي 
باشـد، چـرا کـه تنهـا روابـط عمومي هـا هسـتند کـه بـا ایجـاد تعامـل 
و ارتبـاط مي تواننـد مشـکالت و کاسـتي هاي موجـود را رصـد نمـوده 
و راهکارهایـي در جهـت پشـتیباني ها و مانـع زدایي هـا، بـه رئیـس آن 

مجموعـه ارائـه و پیشـنهاد نماینـد.
بایـد جایـگاه روابـط عمومـي در سـازمان جهاد کشـاورزي اسـتان ارتقاء 
یابـد و مدیـر روابـط عمومـي بـه عنـوان مشـاور امیـن رئیـس سـازمان 
جهـاد  سـازمان  اجرایـي  مقـام  عالي تریـن  رسـانه اي  ارشـد  مشـاور  و 
کشـاورزي اسـتان باشـد، روابط عمومـي تبلیغات چي نبـوده و از جایگاه 
ویـژه اي در معرفـي و انعـکاس کارهـاي انجـام یافتـه توسـط معاونت ها 
و مدیریت هـاي تخصصـي و اجرایـي سـازمان بـه افـکار عمومـي عهـده 
دار اسـت؛ روابـط عمومـي بـه عنـوان قاضـي بـي طرف بـا ایجـاد ارتباط 
دو سـویه بیـن سـازمان و جامعـه هـدف، بایـد گام هـاي موثـري در این 

بردارد.  راسـتا 
مدیـر و مجموعـه روابـط عمومـي بایسـتي تحلیل هایشـان را بي طرفانه 
در اختیـار رئیـس سـازمان قـرار دهند، نقـاط قوت و ضعـف معاونت ها و 
مدیریت هـاي سـازمان را شناسـایي و بـه باالترین مقام اجرایي دسـتگاه 
انعـکاس نمایـد تـا تمهیـدات الزم در خصـوص حـل و فصل این مسـائل 

اکبر فتحي
 رئیس سازمان جهادکشاورزي 
استان آذربایجان شرقي 

باید جایگاه روابط عمومي در سازمان جهاد کشاورزي استان ارتقاء یابد

و مشـکالت اندیشـیده شـده و به کار گرفته شـوند.
در چـارت سـازماني و تشـکیالتي، روابـط عمومـي مسـتقیماً بـا رئیـس 
دسـتگاه در ارتبـاط بـوده و زیرمجمومه حوزه ریاسـت به شـمار مي آید، 
لـذا روابـط عمومي با توجـه به جایگاه تشـکیالتي خود به طور مسـتقیم 
و هماهنـگ بـا رئیس سـازمان در مسـیر تحقـق اهداف سـازماني به جلو 

پیش مـي رود.
مجموعـه روابـط عمومـي بـراي پذیـرش طرح هـاي اجرایـي و عملیاتـي 
سـازمان در جامعـه مخاطـب بایسـتي بسـتر مناسـب را فراهـم سـازد، 
نقـش روابـط عمومـي در تحقـق ایـن امـر از مدیریـت هماهنگـي ترویج 
کشـاورزي مهـم تـر و جـدي تر مي باشـد؛ وظیفـه اصلي روابـط عمومي 
اقنـاع جامعـه هـدف و افـکار عمومـي اسـت، نقـش روابـط عمومـي و 
وظایـف سـازماني آن بایـد مـورد بازنگري قـرار گیرد و رسـالت اصلي آن 

مشـخص و احیاء شـود. 
در شـرایط کنونـي روابـط عمومـي در برابـر شـائبه هـا و هجمـه هـاي 
فضـاي مجـازي بایـد جـواب هـاي قانـع کننـده بـه جامعـه هـدف ارائه 
نمایـد، روابـط عمومـي کار پرمشـغله و پـر زحمتـي اسـت، در تمامـي 
بخـش هـاي آن اعـم از تبلیغـات، عکاسـي، خبـر و ارتبـاط بـا واحدهـا، 
وظایـف سـنگین و حساسـي بـر دوش تـک تـک همـکاران مـي باشـد. 
زمینه هـاي کار بـراي روابـط عمومـي بسـیار زیـاد بـوده و از اهمیـت 
خاصـي برخـوردار مـي باشـد، در بحـث نهاده هـاي دامي، آمـوزش هاي 
کشـاورزي، زراعـت، باغبانـي؛ امـور آبزیـان و شـیالت و ... بـراي روابـط 
عمومـي کارهـاي زیادي بـراي انجام دادن موجود مي باشـد که بایسـتي 
بـا رعایـت بـي طرفـي و اصـل صداقت همـه این امـور اجرا و به سـمع و 

نظـر مردم برسـد.
بـار دیگـر براي کلیه فعـاالن این حرفه، آرزوي سـالمتي داشـته و ضمن 
تقدیـر ویـژه از تالش های آنـان در ایام بیماری منحـوس کرونا، امیدوارم 
شـاهد موفقیـت یکایک شـما همـکاران گرامي در مسـیر اعتـالي اهداف 

جهاد کشـاورزي باشیم.

که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد
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ارتباطـات  و  متقابـل  هـا، شـناخت، درك  در سـازمان  امـروزه 
بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف بـه عنـوان یـک اصـل اساسـی 
مدیریـت پذیرفتـه شـده اسـت. ایـن نـوع ارتبـاط کـه از آن بـه 
روابـط عمومـی یاد می شـود یکی از مهـم ترین عوامـل موثر در 

سرنوشـت هـر سـازمان و گـروه محسـوب مـی شـود. 
در دنیـای امـروز روابـط عمومـی هـا بـه عنـوان عناصـر قـوی 
در ارزیابـی و تقویـت برنامـه هـا و پیشـبرد اهـداف سـازمان هـا 
تلقـی مـی شـوند. تمامی فعـاالن جامعـه دربخش هـای مختلف 
فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و ... جویـای روابـط عمومی هایی 
هسـتند کـه آنـان را در طراحی روش های معقـول و تعیین خط 

مشـی هـای مرتبط بـا آینـده یـاری دهند. 
روابـط عمومـی، نقش هـای گوناگونی را در جایـگاه های متفاوت 
و شـرایط متمایـز از یکدیگـر ایفـا مـی کنـد، امـا دو نقـش قابل 
تفکیـک آن در ارتباطـات درون سـازمانی و بـرون سـازمانی از 
میـان سـایر نقـش هـا، نمایـان تـر اسـت. همچنیـن، رسـالت و 
همپوشـانی  و  عمومـی  روابـط  واحدسـازمانی  راهبـردی  نقـش 
وظایـف ایـن حـوزه با حوزه وظیفـه ای روابط تجـاری و بازاریابی 
و همچنیـن حـوزه وظیفـه ای روابـط کار کـه تنظیـم روابـط 
انسـانی و تامیـن حقـوق حقـه کارکنـان در سـازمان را عهده دار 

اسـت، مـورد بحـث و تحلیـل ایـن نـگارش قـرار گرفته اسـت.
در عصـر حاضـر اگـر نگوییـم ارتباطـات اولیـن عنصـر و اساسـی 
تریـن اصـل مورد نیاز بشـر اسـت، اما بـه جرأت می تـوان گفت: 
یکـی از بنیـادی تریـن دانش هـا و مهمتریـن عوامـل پیشـرفت 
انسـان و شـالوده و زیربنـای سـایر علـوم قرن حاضر اسـت روابط 
عمومـی، هنـر و علـم اجتماعی اسـت کـه درون و برون دسـتگاه 
را بـه هـم پیونـد می دهد روابـط عمومی هـدف و چگونگی کلید 

برنامـه ها را ترسـیم مـی کند. 
روابـط عمومـی مشـاور امیـن مدیـر و کلیـه کارکنـان دسـتگاه 
اسـت. پـس الزم لسـت کـه مدیر و کارکنـان صد در صـد به وی 

اعتماد داتشـه باشـند.
روابـط عمومـی آئینـه زیبایی هاسـت. یک اتاق شیشـه ای اسـت 
کـه از هـر طـرف آن، همـه چیـز زیبـا دیـده می شـود. روابـط 
عمومـی چشـم و چراغ یک دسـتگاه اسـت. روابط عمومی اسـت 
کـه بایـد همـه چیـز را ببینـد و همه چیـز را نیـز زیبـا بنمایاند. 
روابـط عمومـی حافـظ منافـع دسـتگاه مربوطـه و مردمی اسـت 

کـه بـا آن سـر و کار دارند. 

غالمرضا قوسی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی

روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است

امـروزه بـه نظـر مـی رسـد کـه معیارهـای قالـب در جامعـه مـا 
بـی توجهـی بـه ارزش هـا نهفتـه در کار روابـط عمومی هاسـت 
بـه طـوری کـه ایـن امر باعـث شـده در بسـیاری از سـازمان ها، 
بخـش روابـط عمومی مبـدل به بخش تبلیغات سـازمان شـود و 

کمتـر بـه مفاهیـم و ارتباطات دو سـویه بپـردازد. 
صاحـب نظـران معتقدنـد اگـر نقـش روابـط عمومـی را در ایجاد 
یـا تقویـت فرهنـگ توسـعه، بومی کردن سرمشـق های توسـعه، 
کشـف و معرفـی ظرفیـت هـای جامعـه، بازآفرینـی فرهنگـی، 
حفـظ تعلـق و پیوسـتگی بدانیـم در اینصـورت بایـد بتوانـد از 
هـر نـوع گسسـتگی و ناپیوسـتگی جلوگیـری کنـد و یـا حداقل 
کاهـش دهنـده فاصلـه و شـکاف میـان جامعـه و دسـتگاه هـای 

باشـد. اجرایی 
در روزگاری کـه توسـعه و پیشـرفت همه جانبـه جوامـع بیـش 
گـره خـورده  انسـانی  تعامـالت  و  اطالع رسـانی  بـا  از همیشـه 
اسـت، دانـش ارتباطـات و روابط عمومـی بعنـوان هنـر هشـتم 
هماننـد قلـب تپنـده سـازمان ها عمل می کنـد و بسـترهای الزم 
بـرای تسـهیل فراینـد اطالع رسـانی بـه جامعـه هـدف را فراهـم 

می نمایـد. 
روابط عمومـی، بـه مثابـه آینـه تمام نمـای انتظـارت و مطالبـات 
برحـق مردم، از سـازمان ها و نهادهایی اسـت کـه برای خدمت به 
آن هـا، تکویـن و سـازمان یافته انـد. در ایـن میـان، روابط عمومی 
بـه عنـوان سـامانه ای منسـجم و هدفمنـد، بـا تـالش آگاهانـه و 
موثـر در جهـت اطـالع رسـانی و شـفاف سـازی، مـی توانـد پلی 
باشـد بـرای ایجاد و حفـظ ارتباط یـک مجموعه بـا دنیای خارج 

از آن.

که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد



14

در دنیـای امـروز، ارتباطـات، اساسـی تریـن اصل مورد نیاز بشـر 
و یکـی از بنیـادی تریـن دانش ها به شـمار مـی رود.

روابـط عمومـی در هـر سـازمانی وظیفـه دارد کـه سـازمان را از 
نظـرات، انتقـادات و مطالبـات مخاطبـان آگاه کنـد تـا مدیران با 
اتخـاذ تصمیـم مناسـب برای بـرآوردن نیازهـای مخاطبان تالش 

. کنند
روابـط عمومـی پویـا و فعـال در هر سـازمانی می تواند بـا ابتکار 
و خالقیـت، مشـاوری آگاه و دلسـوز برای مدیریت سـازمان بوده 
و در تعییـن سیاسـت هـا و خـط مشـی های سـازمان مشـارکت 
موثـر داشـته باشـد و ضمن صیانـت از منافـع سـازمان، از منافع 

مـردم نیز محافظـت کند.
روابـط عمومـی با انعـکاس و انتقـال دقیق و به هنگام مشـکالت 
و مطالبـات مخاطبـان سـازمان بـه مدیـران سـازمان و بـا ارائـه 
مشـاوره های تخصصـی به سیاسـتگذاران و برنامه ریزان سـازمان 
می توانـد در تدویـن سیاسـت ها و برنامه هـای اجرایـی سـازمان 

نقـش موثـری را ایفـا کند.
در سـازمان جهاد کشـاورزی استان گلسـتان اداره روابط عمومی  
در جـدول  سـازمانی  بالفاصلـه  زیر نظر رئیس سـازمان  قراردارد و 
ایـن مهـم نشـان  دهنده  توجه  سـازمان به  روابـط عمومی  و نقش 

موثـرآن به  عنـوان  یک  عنصر راهبردی  اسـت .
از  بهره منـدی  بـر  عـالوه  توانسـته ایم  کـه  خرسـندیم  بسـیار 
رسـانه های مکتـوب و رسـانه های صوتـی و تصویـری بـا آنالین 
اسـتان،  کشـاورزی  سـازمان جهـاد  در  عمومـی  روابـط  شـدن 
بـه صـورت شـبانه روزی در اختیـار مخاطـب و مـردم باشـیم. 
اطالع رسـانی و آگاهـی بخشـی بـه جامعه ی مخاطب در اسـتان 
گلسـتان با اسـتفاده از ظرفیت بـی نظیر فضای مجـازی، موجب 
شـده اخبـار، پیـام هـا و اطالعـات مربـوط بـه بخش کشـاورزی 

مختار مهاجر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گلستان

توانسته ایم با آنالین شدن روابط عمومی

در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـه دسـت مخاطـب برسـد و مـا به 
وظیفـه ی خود در قبال آگاهی بخشـی به کشـاورزان زحمتکش 

اسـتان بیـش از پیـش عمـل کنیم.
 اینجانـب ضمـن گرامیداشـت هفتـه ارتباطـات و روابـط عمومی 
و بـا عـرض خسـته نباشـید به مدیـران و کارشناسـان خسـتگی 
ناپذیـر و سـختکوش روابـط عمومی در اسـتان و سراسـر کشـور 
امیـدوارم جایـگاه روابـط عمومـی در همـه ی نهادها و سـازمانها 
موثـر و مسـتحکم بـوده و آنهـا بتوانند با پشـت گرمـی و حمایت 
همـه جانبـه مدیـران سـازمانی و بـا پـی ریـزی ارتبـاط درسـت 
بیـن جامعـه ی مخاطـب و سـازمان هـا نقـش و کارایـی الزم را 

باشند. داشـته 

در سازمان جهاد کشاورزی استان، به صورت شبانه روزی
در اختیار مخاطب و مردم باشیم
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رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان روز روابـط عمومی را 
تبریـک گفت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  مقـدم  حسـنی  اسـفندیار  لرسـتان 
کشـاورزی لرسـتان 27 اردیبهشـت مـاه روز روابـط عمومی را به 
دسـت اندرکاران روابـط عمومـی وزارت جهـاد کشـاورزی،اداره 
ادارات  و  لرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط 
تابعـه تبریـک گفـت و اظهارکـرد: روابـط عمومـی در تعامـالت 
و ارتباطـات درون و بـرون سـازمانی و انعـکاس فعالیـت هـا و 

مجموعـه سـازمان بـه افـکار عمومـی بسـیار موثـر اسـت.
وی در ادامـه گفـت: اگـر هـر دسـتگاهی توسـط روابـط عمومی 
عملکـرد مدیـران اداری را بـه شـکل دقیـق و سیسـتماتیک بـه 
مـردم انتقـال دهـد باعـث روحیـه بخشـی بـه افـکار عمومـی و 
تحـرك بیشـتر در جامعه مـی گردد و چنانچـه عملکرد همکاران 
به شـکل درسـت و هدفمند پوشـش و انعکاس داده نشود ممکن 
اسـت باعـث نـا امیـدی ونارضایتی در اذهـان عمومی شـود و در 
تصـور عمومـی ایـن مسـله ایجـاد می شـود کـه مدیران رسـالت 

خـود را بـه صـورت دقیـق و درسـت انجـام نمی دهند.
حسـنی مقـدم بـه وظیفه اصلـی اداره روابـط عمومی اشـاره کرد 
و گفـت: وظیفـه اصلـی و غایـی هـر ارگان و سـازمانی انعـکاس 
مطلـوب اخبـار و پیگیری هایـی اسـت کـه معمـوال توسـط اداره 
چالش هـای  از  بخشـی  و  می شـود  انجـام  عمومی هـا  روابـط 
هـر دسـتگاه و ارگانـی کـه معمـوالً ایجـاد می شـود ایـن مسـله 
اسـت کـه ممکـن اسـت روابـط عمومـی نتوانـد جهت گیری ها یا 
پاسـخگویی مناسـبی در اقناع سـازی افکار عمومـی و خبرنگاران 

باشد. داشـته 
وی در ادامـه افـزود: فعالیـت در اداره روابط عمومی هر سـازمان 

اسفندیار حسنی مقدم 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان لرستان

 برآیند عملكرد تمام واحدهای مدیریتی

یـا ارگانـی بسـیار جـدی و حیاتـی اسـت و برآیند عملکـرد تمام 
واحدهـای مدیریتـی در سـازمان جهـاد کشـاورزی توسـط اداره 
روابـط عمومی انعکاس داده می شـود که در اسـتان لرسـتان این 
مهم به درسـتی و حساسـیت زیادی در حال انجام شـدن اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان لرسـتان در پایـان از 
زحمـات مدیـر وکارکنـان اداره روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـتان لرسـتان قدردانـی و تشـکر کـرد.

در سازمان جهاد کشاورزی توسط اداره روابط عمومی
انعكاس داده می شود
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روابـط عمومـی بـه عنـوان »هنر هشـتم« نقـش اول مدیریـت جهان را 
عهـده دار اسـت. پژوهش و افکارسـنجی و شناسـایی موانع و کاسـتی ها 
در مسـیر توسـعه، طـرح و برنامه ریـزی و ارتبـاط بـا ذی نفعـان و بهـره 

بـرداران از تکنیک هـای مهـم روابـط عمومی اسـت. 
آنچـه موجب شـده اسـت جهـان را در عصر اطالعات به تعبیر »مارشـال 
مـک لوهـان«، ”دهکـده کوچـک جهانـي“ بنامنـد، توسـعه و اسـتفاده 
درسـت از وسـایل ارتبـاط جمعـي نوین بوده اسـت که امـواج آن مرزي 
را بـراي خـود نمي شناسـند، و همزمـان در اقصـي نقـاط جهـان همـه 
مـردم قـادر مي شـوند تـا در جریان هر رخـدادي از کوچـک و بزرگ در 

هـر لحظـه در هـر گوشـه از ایـن جهان پهنـاور قـرار گیرند . 
 در هر برنامه توسـعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با اسـتفاده درسـت 
و بجـا از وسـایل ارتبـاط جمعـي و ارائـه پیام هـاي سـوار بر ایـن امواج، 
مي تـوان آگاهي هـاي مـردم را ارتقاء بخشـید، با بیسـوادي و فقـر مقابله 
نمـود. نـوآوري، ایده هـا و باورهاي جدیـد را جایگزین تصورات نادرسـت 
وکهنـه کـرد، سـطح بهداشـت را بهبود بخشـید، تولیـد را افزایـش داد، 
جامعـه را به مشـارکت در فعالیت هـاي اجتماعي تشـویق نمود، فرهنگ 
سـازي کـرد و در نهایـت فراهـم نمـودن زمینه هـاي توسـعه پایـدار را 

ممکن و میسـر سـاخت.
نزدیـک بـه یـک قـرن اسـت کـه خدمـات دامپزشـکي بطـور رسـمي 
توسـط کارکنـان سـازمان دامپزشـکي کشـور در اقصـي نقـاط کشـور، 
شـاید مکان هایـي کـه هرگـز پـاي هیچ یـک از سـایرکارکنان دولتـي 
بـه آنجـا بـاز نشـده، ارائـه گردیـده اسـت یا همـه مـردم بطـور معمول 
بـه هنـگام خـوردن صبحانـه، ناهـار و شـام بـه گونـه اي از مـواد غذایي 
بـا منشـاء دامـي و آبـزي اسـتفاده مي کننـد کـه دامپزشـکان در رونـد 
نظـارت بهداشـتي و کنتـرل کیفـي آن دخالـت داشـته انـد و یـا در امر 
پیشـگیري و کنتـرل بیماري هـاي قابـل انتقـال بیـن حیـوان و انسـان، 
دامپزشـکي در خـط مقـدم مبـارزه بـا ایـن بیماري هـا حتـي بـه قیمت 
از دسـت دادن سـالمتي برخـي از کارکنـان دامپزشـکي )نظیـر ابتـال به 
تـب مالـت و ابتـال بـه بیمـاري هـاري( قرار داشـته اسـت. پـس چگونه 
اسـت کـه بـا این سـوابق خدماتـي و عرصـه فعالیتي هنوز هم شـناخت 
درسـت و کافی از دامپزشـکی و نقش خدمات دامپزشـکی وجود ندارد؟

 در بین رسـانه هاي نوشـتاري، شـنیداري و دیداري، »رادیـو و تلویزیون 
و شـبکه های مجـازی« بـه عنـوان قدرتمندتریـن رسـانه ها بـا توجـه به 
شـعاع گسـترده و سـرعت اطالع رسـانی و ابعـاد امواج آن هـا، مخاطبین 

بیشـتري را در بـر مي گیرند. 
در ایـن وادی پرسـش هایی از ایـن قبیـل مطـرح مي شـود کـه تعامـل 
دامپزشـکي با رسـانه ها چگونه اسـت؟ آیا دامپزشـکي از وسـایل ارتباط 

فاطمه زارعان
رییس روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور

دامپزشكي و رسانه

جمعـي اسـتفاده کـرده یـا مي کنـد؟ در صـورت اسـتفاده آیا انجـام کار 
برنامه ریـزي شـده یـا مـوردي و روزمـره اسـت؟ آیـا بـراي تدویـن و 
اجـراي برنامـه، مطالعـه و یـا نیازسـنجي در سـطح مخاطبیـن خـاص و 
عـام صـورت پذیرفتـه اسـت؟ در صورت اسـتفاده نتایـج آن چگونه بوده 
اسـت؟ و بسـیار پرسـش های دیگر. اگرچه پاسـخ به این سـئواالت را به 

خواننـدگان عزیـز و فهیـم محـول مي کنـم.
توجـه داشـته باشـیم کـه حتي یـک برنامـه چنـد دقیقه اي مسـتمر در 
این رسـانه ها )چه در سـطح ملي و چه درسـطح اسـتاني( تحت هر یک 
از عناویـن »بهداشـت دام، بهداشـت فرآورده هـاي دامـي، بیماري هـاي 
دامـي، بیماري هـاي قابـل انتقـال بین انسـان و حیـوان، سـالمت غذا با 
منشـاء دامـي و دامپزشـکي و بهداشـت همگانـي دامپزشـکي« می تواند 

موثر باشـد. 
در سـال هاي اخیـر از امکانـات و فرصت هـاي وسـایل ارتبـاط جمعـي 
بخوبـي بهـره گرفتـه؛ به گونـه اي کـه مي توان گفـت بخش عمـده اي از 
بهبـود شـاخص هاي بهداشـتي در کشـور، مرهـون اسـتفاده از ظرفیـت 

بالقـوه بـه ویـژه »رادیـو و تلویزیون« اسـت.
پـس بایـد از آنجـا که می دانیم برنامه ریزي امري واقعي و مسـتمر اسـت 
و هرگـز فعالیـت مقطعـي گسسـته و غیـر هدفمند را شـامل نمي شـود، 
بایـد جهـت اسـتفاده عملیاتـی و تاثیرگـذار برنامه ریزي نمـود. البته در 
ایـن میـان بایـد توجـه داشـت در این میـان چنانچـه روابـط عمومی با 
تمامـی تکنیک هـای روز روابـط عمومی آشـنایی داشـته باشـد و بتواند 
از هریـک ایـن تکنیک هـا را در جـای خود و بـه موقع اسـتفاده کند،؛ با 
ایـن تکنیک هـا و اسـتفاده از آن  هـا روابـط عمومـی، کلیدهـای موفقیت 
برنامه ریزی هـای بلنـد مـدت، میـان مـدت وکوتـاه مدت سـازمان هایی 

در قد و قامت سـازمان دامپزشـکی کشـور اسـت. 

روابط عمومی به عنوان »هنر هشتم« نقش اول مدیریت 
جهان را عهده دار است
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بـه گمـان نگارنـده، یکـي از اشـتباهات رایـج بـه کار بـردن واژه 
اطـالع رسـاني بـه جـاي متقاعدسـازي یـا اقناع اسـت.

اقنـاع )Persuasion( نقطـه اوج مبحث ارتباطات اسـت. مصدر 
آن قناعـت اسـت و قناعـت یعنـی بسـندگی، اشـباع، بی نیـازی 
و بـه ثمـر نشسـتن و کامـل شـدن؛ و این هـا همـه نشـانه هایی 
از پیـروزی و رضایـت منـدی اسـت. به طـور کلـی اقنـاع هـدف 

اساسـی و غایـی همـه نـوع رفتارهـای ارتباطی اسـت.
ارتبـاط موفـق و مؤثـر آن گونه ارتباطی اسـت کـه نتیجه دلخواه 
یعنـی اقنـاع را درپـي داشـته باشـد. در این صـورت می توانیم به 

آن ارتبـاط متعالی نیـز بگوییم.
مخاطبیـن بـا دریافـت هـر پیـام، سـه نـوع واکنـش می تواننـد 
و  پذیـرش  خنثـی،  و  بی تفاوتـی  نفـی،  و  رد  باشـند:  داشـته 
رضایت منـدی. زمانـی کـه حالت پذیـرش رخ می دهـد، می توان 

گفـت کـه گیرنـده و مخاطـب اقنـاع شده اسـت.
اقنـاع بـه عنـوان فراینـد ارتباطاتـی تعریـف می شـود کـه در آن 
یـک منبـع شـواهد و نتایجی را بیـان می کند و هـدف وی غالب 

آمـدن بـر دریافت کننـده و ایجـاد تغییری در وی اسـت.
بـه  طـور کلـی، ارتبـاط متقاعدگرایانـه عبـارت اسـت از طرح هر 
پیامـی کـه بـه قصـد شـکل دادن، تقویـت یـا تغییـر پاسـخ های 

شـناختی، عاطفـی و رفتـاری دیگـران طراحـی شـده باشـد.
بـراي ایـن قلـم کـه در بخـش کشـاورزي، افتخـار خدمـت دارد، 
نمونه هـاي موفـق در اقنـاع مخاطبـان، نهادهـاي مالـي همچون 
بانک کشـاورزي و بیمه کشـاورزي هسـتند که با جامعه میلیوني 
مخاطبـان خـود مـراوده مالـي و حتـي مشـاوره فنـي دارنـد، گو 
ایـن کـه ایـن هـر دو نهـاد کنشـگر در سـپهر اقتصـادي کشـور، 
بـه تحکیـم پایـه هـاي امنیـت غذایـي، به عنـوان مولفه اساسـي 

امنیـت ملـي، یـاري مي رسـانند.

رامین امیني زارع
مدیر روابط عمومی صندوق 
بیمه کشاورزی کشور
و کنشگر ارتباطي

اقناع؛ قله اوج مبحث ارتباطات است

بـه طورکلـي، مثالـي ملمـوس از تفـاوت اقنـاع و اطـالع رسـاني 
را در انـواع انتخابـات در جهـان مـي تـوان یافـت کـه بـه صـرف 
اطـالع و شـناخت از نامزدهـا، ممکـن اسـت صنـدوق آرا بـه نفع 
آنـان باشـد یـا نباشـد، سـخن پایانـي را از خواجـه شـیراز هدیه 

مي گیـرم کـه:
بس نکته غیر حسن بباید که تا کسي

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

مخاطبین با دریافت هر پیام، سه نوع واکنش می توانند 
داشته باشند
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در دنیـای کنونـی کـه بشـر غـرق در تکنولوژی اسـت، کمتـر جوامعی 
اطالعـات  فنـاوری  گسـترش  زمینـه  در  تجربـه ای  کـه  دارد  وجـود 
روسـتایی کشـور خـود  و  مختلـف شـهری  مناطـق  در  ارتباطـات  و 
نداشـته باشـد. از ایـن رو بسـیاری از متخصصـان یـا صاحب نظـران 
مسـایل توسـعه ای در کشـورهای در حال پیشـرفت معتقدند اسـتفاده 
صحیـح از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و آموزش فنـون و روش های 
نویـن می توانـد باعـث ثروتمنـد شـدن آن سـرزمین در گرو پیشـرفت 

کشـاورزی و بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم شـود. 
توسـعه فناوری اطالعـات و ارتباطات در هر جامعـه ای درهای جدیدی 
بـرای اسـتفاده از امکانـات نامحـدود بـاز کـرده و بـا خـود کاهـش فقر 
بـه همـراه دارد. دسترسـی به فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات به جذب 
و نگهـداری مشـاغل و زنـده مانـدن اقتصـاد کمـک کرده و چشـم انداز 
مثبتـی از آینـده در پیـش خواهـد داشـت. بـه جـرأت می تـوان گفت، 
یکـی از بنیادی تریـن دانش هـا و مهمتریـن عوامـل پیشـرفت انسـان 
امـروزی و شـالوده و زیربنـای سـایر علـوم قـرن حاضر رشـد ارتباطات 

همراه بـا تکنولوژی اسـت.
در ایـن راسـتا وظیفه اصلی اسـتفاده صحیح از علـم ارتباطات و تلفیق 
آن بـا فناوری هـای نویـن و تولیـد محتـوا علمـی و تاثیرگذار بـر عهده 
روابـط عمومـی هـر سـازمان اسـت. در واقـع روابـط عمومـی هـدف و 

چگونگـی نقشـه راه هـر سـازمان را ترسـیم می کند. 
روابـط عمومـی بایـد همـه چیـز را ببینـد و همـه چیـز را نیـز زیبـا 
بنمایانـد. حافـظ منافع دسـتگاه مربوطـه و مخاطبان باشـد. ارزش های 
نهفتـه در کار روابـط عمومی هـا در امـر تبلیـغ، تغییـر رفتـار و نگرش، 
مطالعـات علمی، افکارسـنجی، تعامل دوسـویه با مخاطبـان و همکاران 
و مدیـران سـازمان، تعامـل صحیـح و اسـتفاده بهینـه از ابـزار مختلف 
رسـانه ای و فضـای مجـازی، تفکـر و تعقـل، تعامل با بخـش خصوصی، 
مشـارکت در تصمیـم گیری هـای کالن، مشـارکت فعـال در تمامـی 
حوزه هـای مرتبـط و در نهایـت بـه عنـوان سـخنگوی سـازمان نبایـد 

بر کسـی پوشـیده باشـد. 
سـازمان هایـی کـه خالقیـت و نـوآوری یکـی از فاکتورهـای مهـم و 
درخـور توجـه در کارشـان محسـوب می شـود هیچـگاه بـه گذشـته 
رضایـت نـداده و همـواره بـا بهره گیـری از سـاز و کارهـای خالقانـه، 
تغییـر در نگـرش و رفتـار را سـرلوحه امـور خویـش می داننـد. آنان به 
ایده هـای نـو احتـرام می گذارنـد و با رغبت و حساسـیت آنهـا را دنبال 

نمایند. مـی 
یکـی از واحدهـای هـر سـازمان پویـا، روابـط عمومی آن سـازمان می 
باشـد و اگـر ایـن واحد، برخـوردار از پویایـی و خالقیت باشـد می تواند 

مهناز نصرالهی
رئیس اداره روابط عمومی
موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تحـرك و نشـاط را به تمامی سـازمان منتقل سـازد. اصـوالً نوآوری در 
کارهـا و برنامه هـای روابـط عمومـی فعـال یکـی از مؤلفه هـای اصلـی 

می رود.  به شـمار 
از سـویی در جهانـی که هر لحظـه در حال تغییر اسـت، باید گام های 

موثـر و جدی به سـوی ایده های نو برداشـته شـود. 
رشـد و شـکوفایی ایده هـای خـالق در روابـط عمومـی عالوه بر سـایر 
فاکتورهـا، مسـتلزم داشـتن ویژگی هـا و خصوصیات خـاص رفتاری از 
سـوی مدیـران نیـز هسـت. مدیـران توانمند هر سـازمان با تسـلط به 
برخـی علـوم مرتبـط بـا رفتـار سـازمانی مـی تواننـد محیط مناسـبی 

بـرای رشـد خالقیت و نـوآوری ایجـاد کنند. 
مدیـران می تواننـد بـا شـیوه های رفتـاری خـاص از جملـه احتـرام به 
باورهـا و عقایـد جدیـد، بـه کارگیـری مدیران مسـتعد، پویا و باسـواد 
در حـوزه ی روابـط عمومـی، اعتقـاد و بـاور بـه اهمیـت جایـگاه روابط 
عمومـی در سـازمان و همچنیـن بـا بهـا دادن بـه بحـث تشـکیالت و 
منابـع انسـانی در حـوزه ی ارتباطـات سـازمان در واقـع اثـرات مثبـت 
کارکـرد صحیـح یـک روابط عمومـی توانمنـد را در خروجی سـازمان 

ببینند.  خـود 
بنـده بـه عنـوان شـخصی کـه حـدود 20 سـال در حوزه ی آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی فعالیـت می نمایـم، بر ایـن مهم نیز تاکیـد می کنم 
کـه ترویـج و آمـوزش و روابـط عمومـی هـا ارتبـاط تنگاتنـگ بـا هم 
دارنـد و بی شـک هـر چه تعامالت این دو بخش بهتر و بیشـتر باشـد، 
اثربخشـی آن در بخـش کشـاورزی مشـهود خواهـد بـود. بـه خصوص 
اینکـه مـا به سـمت کشـاورزی دانـش محور حرکـت می کنیـم و نفوذ 
دانـش در عرصـه و حـل مسـایل و چالش هـای اساسـی کشـاورزی 

کشـور جـز بـا کمـک ایـن دو بخش میسـر نخواهد شـد. 

رشد ارتباطات همراه با تكنولوژی
از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی 
و شالوده و زیربنای سایر علوم قرن حاضر است
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ارتباطـات از گذشـته های دور بـه عنـوان یـک پدیـده حیاتی در 
زندگی بشـر وجود داشـته اسـت. چه زمانی که بشـر از ابزارهایی 
همچـون دود، نـور، آتش و ... اسـتفاده می نمود و چـه با ورود به 
عصـر تلگـراف کـه زندگی بشـر شـکل تازه تری به خـود گرفت و 
چـه امـروز کـه نظام هـا و شـبکه های ارتباطـی همراه بـا زندگی 
روزمـره بشـر رو بـه جلـو حرکـت می نماینـد، همـواره بـه ایجاد 

نظام رابطه ای اندیشـیده اسـت. 
امـروزه کم تـر کسـی را می تـوان یافـت کـه خـود را بـی نیـاز از 

ارتباطـات و اسـتفاده از ابزارهـای ارتباطـی بداند. 
شـاید بشـر هیچ گاه فکـر نمی کرد کـه از ابتدای حیـات خویش 
و همـراه و همـگام بـا رشـد فکـری و جسـمی، تـا بدیـن حـد با 
نظامـی از ایـن دسـت و بـا ایـن پیچیدگی ارتباط داشـته باشـد. 
ایـن امـر تا بـدان جـا مهم به نظـر می رسـد که غوطه ور شـدن 
در دنیـای ارتباطـات و شـبکه های پیچیـده ارتباطـی، او را بـه 
بـاز تعریـف برخـی از مفاهیـم اساسـی و نـگاه ویـژه بـه مقولـه 

ارتباطـات و روابـط عمومـی نیازمنـد نموده اسـت.
امـروزه روابـط عمومی هـا بـه عنـوان عناصـر قـوی در ارزیابـی و 
تقویـت برنامه هـا و پیشـبرد اهداف سـازمان ها تلقـی می گردند. 
بـه عبـارت دیگـر شـاید بتـوان گفـت کـه بخـش عظیمـی از 
موفقیـت یـک سـازمان مرهـون نقـش مؤثـری اسـت کـه روابط 

عمومـی هـا بـر دوش می کشـند. 
در یـک نـگاه کلی می تـوان گفت روابط عمومـی دارای کارکردی 
درون سـازمانی و برون سـازمانی اسـت. روابط عمومی از سـویی 
بـه ماننـد ویترینـی عمل مـی کند که سـازمان را در برابر چشـم 
افـکار عمومـی نشـان داده و بـه تصویـر می کشـد و از طریـق 
انعـکاس مجموعـه فعالیت هـای سـازمان نقـش سـازنده ای را در 

خصـوص رشـد و توسـعه سـازمانی ایفـا می کند. 
در این ارتباط شـاید بتوان نقش آگاهی بخشـی و اطالع رسـانی 
را هـم پـای فعالیت  هـای سـازمان، مهـم و حیاتـی برشـمرد. از 
سـوی دیگـر تعامـل سـازنده و پویـا بـا کسـانی کـه از بیـرون به 
سـازمان می نگرنـد ضعف  هـا، نقص ها، کـم و کاسـتی ها و نظرات 

سـازنده را بـه مدیـران سـازمان انتقال مـی دهد. 
در واقـع روابـط عمومـی خـالق و پویـا در پی ارتقـای بخش های 
مختلـف سـازمانی، از طریـق ارائـه تصویـر درسـت و واقعـی از 
سـازمان و نیـز ارائه سیسـتم نظرسـنجی و بازخوردگیری اسـت. 

حامد عارفی نیا 
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
استان خراسان جنوبی

ارتباطات از گذشته های دور به عنوان یک پدیده حیاتی

از ایـن منظـر می تـوان روابـط عمومـی را پـل ارتباطی سـازمان 
بـا افـکار عمومی دانسـت کـه در راسـتای رسـالت سـازنده خود 
در ارتقـا و پیشـرفت سـازمان موانـع پیـش رو را شناسـایی کرده 
و بـه عنـوان مشـاور امیـن سـازمان، در جهـت رفـع موانـع گام 
برمـی دارد. عـالوه بر این روابـط عمومی نقش مؤثـری در پویایی 
و تحـرك درون سـازمانی دارد. ایـن بخش سـازمان حلقه وصلی 
محسـوب می شـود تـا از طریـق برنامه ریزی برای ایجـاد فضاهای 
ارتباطـی بیـن مدیـران و کارکنـان سـازمان در جهـت شـاداب 
کـردن و تجدیـد روحیـه افـراد و نیـز انتقـال تجارب عمـل کند. 
در واقـع روابـط عمومی حلقه طالیـی ارتباطـات اجتماعی درون 
سـازمانی و بـرون سـازمانی اسـت کـه به ایجـاد فضـای تفاهم و 
گفتگـو میـان افـراد سـازمان و اجتمـاع کمـک مـی کند. سـخن 
آخـر اینکه بررسـی تفصیلـی فعالیت های روابـط عمومی فرصت 
مغتنمـی اسـت تـا اندیشـمندان و مسـؤوالن و دسـت اندرکاران 
بـه موضـوع آسـیب شناسـی ایـن عرصـه نیـز توجـه نماینـد تـا 
بـا توانمنـد سـازی هـر چـه بیشـتر روابـط عمومی هـا، کمک به 
نهادینـه شـدن جایگاه و سـاختار آنها درراسـتای حل مشـکالت 
گامـی مؤثـر در جهـت رشـد و توسـعه سـازمانی و اجتماعـی 

بردارند.

» ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسطُُروَن «

در زندگی بشر وجود داشته است
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روابـط عمومـی، هنـر و علـم اجتماعـی اسـت کـه درون و بـرون 
دسـتگاه را بـه هـم پیونـد مـی دهـد. روابـط عمومـی هـدف و 
چگونگـی کلیـد برنامـه هـا را ترسـیم مـی کنـد. روابـط عمومـی 
مشـاور امیـن مدیـر و کلیـه کارکنـان دسـتگاه اسـت. پـس الزم 
اسـت کـه مدیـر و کارکنـان صددرصـد بـه وی اعتمـاد داشـته 
باشـند. روابـط عمومـی آئینه زیبایی هاسـت. یک اتاق شیشـه ای 
اسـت کـه از هر طـرف آن، همـه چیز زیبـا دیده می شـود. روابط 
عمومـی چشـم و چـراغ یک دسـتگاه اسـت. روابط عمومی اسـت 
کـه بایـد همـه چیـز را ببینـد و همـه چیـز را نیـز زیبـا بنمایانـد. 
روابـط عمومـی حافـظ منافع دسـتگاه مربوطه و مردمی اسـت که 
بـا آن سـر و کار دارنـد. امـروزه بـه نظـر می رسـد کـه معیارهای 
قالـب در جامعـه مـا بی توجهی به ارزش هـای نهفته در کار روابط 
عمومـی هاسـت بـه طـوری کـه این امـر باعث شـده در بسـیاری 
از سـازمان هـا، بخـش روابـط عمومـی مبـدل بـه بخـش تبلیغات 
سـازمان شـود و کمتـر بـه مفاهیـم و ارتباطات دوسـویه بپـردازد. 
صاحـب نظـران معتقدنـد اگـر نقـش روابـط عمومـی را در ایجـاد 
یـا تقویـت فرهنـگ توسـعه، بومـی کردن سرمشـق های توسـعه، 
کشـف و معرفـی ظرفیت های جامعـه، بازآفرینـی فرهنگی، حفظ 
تعلـق و پیوسـتگی بدانیـم در اینصـورت بایـد بتوانـد از هـر نـوع 
گسسـتگی و ناپیوسـتگی جلوگیـری کنـد و یـا حداقـل کاهـش 
دهنـده فاصلـه و شـکاف میـان جامعـه و دسـتگاه هـای اجرایـی 

شد. با
سـازمان را مـی توان به عنوان سیسـتمی از پـردازش اطالعات در 
نظـر گرفـت کـه اطالعـات مرتبط بـا هـدف را از محیـط گرفته و 
آن را همـان گونـه کـه برای اثر بخشـی سـازمانی مورد نیاز اسـت 
پـردازش کنـد. بـا این اوصـاف، داشـتن اطالعات موثـق و به موقع 
بـا توجـه بـه هـدف و سـاختار سـازمانها، بزرگتریـن سـرمایه یک 
سـازمان بـه حسـاب مـی آیـد و حیـات سـازمان بـه داشـتن یک 
ارتباط دو سـویه درون سـازمانی و برون سـازمانی، انجام تبلیغات 
و کسـب اطالعـات بـه روز و مفیـد بسـتگی دارد. از آنجایـی کـه 
روابـط عمومی پل ارتباطی سـازمان و مخاطبان آن اسـت، در این 
جـاده دو طرفـه قادر اسـت سیاسـت هـا، برنامه هـا و عملکردهای 
سـازمان را به مخاطبان از یک سـو و نیازها، خواسـتها، دیدگاه ها 
و نظـرات مخاطبـان را به سـازمان از سـوی دیگر منتقـل کند. هر 
چـه این شـبکه توزیع و تقاضا، برنامه ریزی شـده تر و منسـجم تر 
رفتـار کند سـازمان و مخاطبان آن ضمـن رضایتمندی از وضعیت 

ارتبـاط، در جایـگاه خـود ارتقـاء می یابند.

حیدر علی رستمانی
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

و عضو هیات رئیسه شورای روابط عمومی های 
استان گلستان

روابط عمومی آئینه زیبایی هاست

تعريف روابط عمومی
 Public انگلیسـی  واژه  ترجمـه  عمومـی،  روابـط  اصطـالح 
Relations بـرای نخسـتین بـار در آمریـکا در اتحادیـه راه آهـن 
بـه کار بـرده شـد و در ایران نخسـتین بار در شـرکت نفـت به کار 

رفتـه و دفتـری در آن شـرکت ایجـاد شـد. 
ترجمـه  العامـه(  )العالقـات  عربـی  زبـان  در  را  عمومـی  روابـط 

کرده انـد. 
صاحـب  سـوی  از  عمومـی  روابـط  از  گوناگونـی  هـای  فعالیـت 
نظـران، کارشناسـان و مؤلفـان کتابهـای ایـن رشـته بیـان شـده 
اسـت از جملـه : رکـس هارلـو از پیشـگامان روابـط عمومـی در 
جهـان می گویـد: روابـط عمومـی دانشـی اسـت کـه بـه وسـیله 
آن سـازمان ها آگاهانـه مـی کوشـند تـا بـر مسـئولیت اجتماعـی 
خویـش عمـل کننـد و بتواننـد تفاهـم و پشـتیبانی کسـانی کـه 

بـرای توسـعه اهمیـت دارنـد را بـه دسـت آورنـد. 

تاريخچه روابط عمومی
واژه روابـط عمومـی، بـرای اولیـن بـار در سـال 1897 در اسـناد 
اداره راه آهـن آمریـکا به کار رفته اسـت. بسـیاری از اندیشـمندان 
ایـن حـوزه، تاریخچـه روابـط عمومـی این کشـور را به سـه دوره 

طبقـه بنـدی نمـوده اند. 
• دوره اول در فاصلـه سـال هـای 1900 تـا 1929 پیرامون جنگ 
جهانـی اول مـی باشـد که خـود به سـه مرحله طبقه بندی شـده 
اسـت. در مرحله اول آمریکا طی سـال های 1900 تا 1914 رشـد 
گسـترده واحدهـای اقتصادی، تولیـدی و بازرگانـی را تجربه نمود 
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و بـه مـوازات آن مبارزه افـکار عمومی بر علیه مقاصد سـودجویانه 
صاحبـان صنایـع نیز رشـد پیـدا کرد. همیـن امر صاحبـان صنایع 
و شـرکت هـا را بـه فعالیـت هـای روابـط عمومـی جهـت جلـب 
افـکار عمومـی متوجـه کـرد. خبرنـگار روزنامـه نیویـورك ورلد به 
نـام »آی وی لـی« اولین شـرکت خصوصی خدماتـی تحت عنوان 
روابـط عمومـی را تأسـیس کـرد. بسـیاری »لـی« را پـدر روابـط 
عمومـی در آمریـکا مـی نامنـد. مرحله دوم به سـال هـای 1914 
تـا 1918 میـالدی بـر مـی گـردد. در این سـال ها دولـت آمریکا 
درگیـر مسـائل جنـگ جهانی اول بود و سـعی می کـرد تا مقاصد 
جنگـی و خواسـت هـای خـود را توسـط روابـط عمومـی مرتبـط 
بـا مـردم قـرار دهـد. مرحله سـوم دوره تکامـل روابـط عمومی در 
آمریـکا بـه شـمار مـی رود و بـه سـال هـای 1918 تـا 1929 بـر 
می گـردد. در ایـن سـال هـا مؤسسـات صنعتی بـرای معرفی خود 
بـه انتشـار مطالـب وسـیع، گسـترده و دامنـه داری دسـت زدنـد. 
زیـرا بـرای آنهـا در جنـگ جهانـی اول بـه اثبات رسـیده بـود که 
ارائـه مطالـب دربـاره موضوعی خـاص در صورتی کـه از روی واقع 
بینـی و بصیـرت باشـد، افـکار عمومـی را تغییـر داده و در جهـت 

مثبـت یـا منفی سـوق مـی دهد.
• دوره دوم از سـال 1929 تـا 1939 بـود کـه بـا رشـد منظـم و 
علمـی روابـط عمومـی هـا و اعمـال کوشـش هـای فـراوان جهت 
ایجـاد تـوازن و هماهنگـی بیـن منافـع فـردی و مصالـح عامـه 

صـورت پذیرفـت.
• دوره سـوم در فاصلـه سـال هـای 1939 تـا 1945 پیرامـون 
جنـگ جهانـی دوم بـود کـه در کنـار کمیتـه اطالعـات عمومـی، 
دولـت اقـدام به تأسـیس اداره اطالعات جنگ نمـود و برخورداری 
از روابـط عمومـی بجز در آمریکا در سـایر کشـورها چون انگلیس، 

آلمـان، فرانسـه، هلنـد و ... هم احسـاس شـد.
روزافـزون  بسـیار  بـا گسـترش  تاکنـون جهـان  از سـال 1945 
آن  بـا  همـراه  و  اسـت  بـوده  روبـرو  عمومـی  روابـط  واحدهـای 
کتاب هـا و مطالـب زیـاد در زمینـه روابـط عمومـی تألیـف شـده 
اسـت. مؤسسـات آموزشـی روابط عمومی، سـازمان های سـنجش 
افـکار عمومی، انجمـن ها و اتحادیه های روابـط عمومی و باالخره 
رشـته هـای تحصیلـی دانشـگاهی روابـط عمومی به وجـود آمد و 
روابـط عمومـی در تمـام دنیـا بـه عنـوان یک امـر ضـروری مورد 

توجـه قـرار گرفت.

وظايف روابط عمومی
بـرای اینکـه بدانیـم جایگاه نـوآوری و نقـش آن در روابط عمومی 
کجاسـت نیـاز اسـت نیـم نگاهی به وظایـف روابط عمومی داشـته 
باشـیم. بـه اعتقاد اسـاتید این بخـش، اعمال مدیریت شایسـته در 
جامعـه، نیـاز بـه اطالعـات و آگاهی های متقـن، بـه روز، واقعی و 

کارآمـد از جامعه دارد.
دسـتیابی بـه ایـن اطالعـات و آگاهـی هـا نیاز بـه روابـط عمومی 

قـوی و پایـدار را ضـروری جلـوه می دهـد. اگر بخواهیـم به عمده 
وظایـف روابـط عمومـی بپردازیـم مـی تـوان بـه مطلـع کـردن و 
خبـر دادن - ترغیـب، تشـویق، ترویـج و تبلیغ - انجـام تحقیقات 
اجتماعـی و افکارسـنجی و پیونـد آن بـه منابع سـازمان و عمومی 
مـردم - هماهنگـی عوامـل مـورد نیاز سـازمان - برقـراری ارتباط 
بـا افـراد و سـازمان هـا بـه نحـوی کـه بـرای آن فـرد یا سـازمان 

اهمیـت داشـته یـا در آینـده خواهد داشـت، اشـاره کرد.
جایـگاه امروز روابـط عمومی در نوك پیکان حرکتی هر سـازمانی 
قـرار دارد. حـال بـا اعـالم وظایف این بخـش درمی یابیـم که چرا 
یـک سـازمان بـه چنیـن بخشـی احتیـاج دارد و در واقـع بودن و 

نبـودن ایـن بخش چه ارزشـی می تواند داشـته باشـد؟
علیرغـم هزینـه بر بـودن بسـیاری از فعالیت های روابـط عمومی، 
بـودن ایـن واحـد در هـر سـازمان کمک بـه دیدن درسـت آینده، 
شـناخت رقبـا و بـازار و اطـالع از نیازهـای جامعـه می باشـد. این 

همـان چیزی اسـت کـه یک سـازمان پویا بـه دنبال آن اسـت.

 نقش روابط عمومی در سازمان ها
در واقـع یکـی از مبانی توسـعه ی سـازمانی، روابط عمومی اسـت. 
بـه دلیـل آن کـه روابـط عمومـی، پایـگاه اطالعاتـی و ارتباطـی 
یعنـی  عمومـی،  روابـط  گرفتـن  نادیـده  پـس  اسـت.  سـازمان 
نادیـده گرفتـن حجـم وسـیعی از مخاطبـان و اهمیـت نـدادن به 
پاسـخگویی، یعنـی عـدم اعتقاد بـه کار گروهی و مشـارکتی که با 

نگـرش سـازمان یافتـه مغایـرت دارد. 
روابـط عمومـی هـا در سـازمان هـا نقش هـای زیادی را بـر عهده 
دارنـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه توزیـع اطالعـات، انجـام 
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تبلیغـات و برقـراری ارتبـاط دو سـویه بیـن مخاطبـان و مدیریت 
سـازمان اشـاره کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه در سـازمان هـای برتر، 
همـه ی واحدهـا عـالوه بـر نقش های سـنتی، نقش هـای دیگری 
نیـز ایفـا مـی کنند تا سـازمان را بـه جایـگاه برتر برسـانند، واحد 
روابـط عمومـی نیـز در راسـتای نیل بـه اهـداف سـازمانی، دارای 
وظایـف سـنگینی بـوده و نقطـه ی عطـف دیگر واحدها محسـوب 

می شـود.
بـه طـور کلی نقـش روابط عمومـی در سـازمان ها را می تـوان به 

شـرح زیر بیـان کرد:

الف( نقش آینده نگری:
هـدف از آینـده نگـری، محاسـبه یا پیشـگویی برخـی از رویدادها 
یـا شـرایط آتـی اسـت. آینـده نگـری بـه مدیـر کمک مـی کند تا 
شـرایط آینـده را بـه خوبـی بشناسـد و بـرای مشـکالتی کـه در 
راهنـد، چـاره اندیشـی کنـد. بـه بیـان دیگر، هـدف اصلـی آینده 
نگـری، کسـب آگاهـی دربـاره ی رخدادهـای نامعلومی اسـت که 

احتمـاال در آینـده روی خواهـد داد.
اقتصـادی،  سیاسـی،  متنـوع  و  سـریع  تحـوالت  بـه  توجـه  بـا 
اجتماعـی و فرهنگـی کـه در محیـط سـازمان رخ می دهـد، الزم 
اسـت در درون سـازمان، مکانیزمـی طراحـی شـود کـه بتـوان به 
موقـع تحـوالت را پیـش بینـی و راهبـرد مناسـبی بـرای مدیریت 
بـر محیـط تدویـن کـرد. بدین منظـور، جایگاهـی کـه در آن می 
تـوان در ایـن زمینـه سـرمایه گـذاری کـرد، روابط عمومی اسـت. 
بـه طـور کلـی روابط عمومـی در نقـش »آینده نگری« الزم اسـت 
در زمینـه هایـی چـون کسـب آگاهـی دربـاره ی حـوادث نامعلوم 
کـه روی خواهـد داد، تحلیـل اطالعـات محیطـی در زمینـه های 
مختلـف، پیـش بینـی هـای عالمانـه دربـاره ی تحـوالت محیط و 
اثـرات آن بـر سـازمان، تقویـت افـق شناسـی برنامه نویسـی برای 
آینـده، آینـده گزینـی و به دنبـال آن آینده سـازی برای سـازمان 

فعالیت داشـته باشـد.

ب( نقش بحران ستیزی
هـر سـازمانی در دوره ی فعالیـت خود دچار بحـران های مختلفی 
مـی شـود کـه مدیریت بـر بحران هـای سـازمانی از اهمیـت ویژه 
ای برخـوردار اسـت. در اینجـا نقـش روابـط عمومـی فراهم کردن 
زمینـه بـرای بـه کارگیری همـه ی ظرفیت هـا و توانمنـدی های 

موجـود سـازمان بـرای حل بحران اسـت.

ج( نقش اعتبارسازی برای سازمان
یکـی از عوامـل جلـب و جـذب مشـتریان جدیـد و کسـب مزیـت 
رقابتـی بـرای سـازمان، وجـود اعتبـار و آبـروی سـازمان اسـت. 
معمـوال سـازمان هـا به طور نسـبی از اعتبـار و حیثیـت اجتماعی 
برخوردارنـد. البتـه این اعتبـار اجتماعی ممکن اسـت، تحت تاثیر 
عوامـل مختلـف بـرون و درون سـازمانی خدشـه دار شـود. بر این 

اسـاس، یکـی از نقش ها و شـاید مهـم ترین نقـش روابط عمومی 
حفـظ حیثیـت و اعتبـار سـازمان و همچنیـن اعتبارسـازی جدید 

متناسـب بـا شـرایط و ویژگی های سـازمان اسـت.
بـه طـور کلـی مکانیـزم هایـی چـون: دیـدن نتایـج فعالیـت های 
سـازمان از طریق نظرخواهی مسـتمر، آشـکار کردن نتایج فعالیت 
از طریـق رواج تبلیغات سـازنده و علمی و مشـخص کـردن میزان 
تاثیرگـذاری تولیـدات سـازمان بـر افراد جامعـه و ارتبـاط نزدیک 
بـا اربـاب رجوع کـه در افـت و ارتقای اعتبار سـازمان بسـیار موثر 

اسـت، می باشـد.

د( نقش فرهنگ سازی
هدف فرهنگ سـازی این اسـت که؛ احسـاس هویت را در اعضای 
سـازمان تقویـت کنـد. بـه طوری کـه در آنان نسـبت بـه باورها و 
ارزش هـا تعهـد ایجـاد کنـد. ارزش هـا موجـب تقویـت و ثبـات 
هـر چـه بیشـتر سـازمان مـی شـوند و افـراد تـازه کار را بـه علت 

وجـودی فعالیـت و رویدادهـای سـازمان آشـنا مـی کنند.
روابـط عمومـی از طریـق مدیریـت نهـادی مـی کوشـد تـا خـود 
نمونـه ای از ارزش هـای سـازمانی باشـد و بـا فعالیـت های خاص 
خـود ارزش را بـه اثبـات رسـاند و کارکنـان روابـط عمومـی هـا 
همـواره بایـد توجـه داشـته باشـند که هـر نـوع عمل یـا گفتاری 

بـر فرهنـگ و ارزش هـای سـازمان اثـر می گـذارد.
روابـط عمومـی در سـازمان هـا دارای نقـش هـای بسـیار زیـادی 
هسـتند کـه فقـط بـه اهـم آن اشـاره شـد و مجموعـه ی ایـن 
فعالیت هـا بـه عنـوان پـل ارتباطـی بیـن درون و بـرون سـازمان 

. ست ا
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چـرا بایـد بـه روابط عمومـی سـازمان منابـع مناسـب اختصاص 
داده شـود؟

سـازمان هـا اصـوال به سـه بخش کلی تقسـیم می شـوند؛ به این 
معنـی کـه فعالیـت های سـازمان را می تواند در سـه بخش کلی 

دسـته بندی کرد کـه عبارتند از:
1. بخش برنامه ریزی

2. بخش اجرا و پشتیبانی
3. بخش روابط عمومی )اطالع رسانی و تشریفات(

در زمینـه بخـش برنامـه ریزی مـی توان گفـت که هر سـازمانی 
بایـد بـرای تحقـق اهـداف خـود بـه بهترین وجـه ممکـن برنامه 
ریـزی نمایـد تـا فعالیـت هـای سـازمان بـر اسـاس برنامـه های 
مشـخص شـده انجام گیرد. بخش اجرایی سـازمان نیـز به عنوان 
عوامـل تحقـق اهـداف اصلی در سـازمان بـه وجود مـی آیند که 
برای عملکرد بهتر از طریق مجموعه هایی پشـتیبانی می شـوند. 
بـرای اینکـه ایـن دو بتواننـد وظایـف خـود را در فضـا و شـرایط 
مناسـبی به انجام رسـانند و نشسـت هـا و ارتباطات سـازمانی به 
نحـو مطلوبـی صـورت گیـرد و عملکردها و فعالیت های سـازمان 
در بـدو، حیـن انجـام و در پایـان کار بـه بهتریـن وجـه ممکـن 
بـه آگاهـی مخاطبـان و ذینفعـان رسـانده شـود ضـروت وجـود 
 بخـش روابـط عمومـی و توجـه ویـژه بـه آن را اثبـات مـی کند.

روابـط عمومـی در یک تعریف اساسـی عبـارت اسـت از برقراری 
حسـن تفاهـم در سـازمان و بین سـازمان با سـازمان هـای دیگر 
کـه ایـن مهـم را از طریق دو وظیفـه مهم خود 1. اطالع رسـانی 
و 2. تشـریفات، محقـق مـی سـازد. بنابرایـن منطقـی اسـت در 
تنظیـم سـاختار و تعیین جایـگاه و تامین منابع، تعریف اساسـی 
روابـط عمومـی و وظایـف آن بـه جـد مـد نظـر قـرار گیرنـد و 
کسـانی کـه در سـطوح مختلـف سـاختار تصمیـم گیـری مـی 
کننـد، بـا بـاور و درك مناسـب از تعریـف یـاد شـده و وظایـف 
اساسـی آن و داشـتن علـم کافـی نسـبت به سیسـتم و سـاختار، 
وضعیـت مطلوبـی را بـرای گـردش کار سـازمانی فراهم کـرده تا 
امـور بـه بهتریـن نحـو ممکـن جریـان یابد و سـازمان بـا آرامش 
و رضایـت منـدی در درون و بـرون بـه برنامـه ریـزی مناسـب و 

حسن شجاعی
رئیس روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

تحقـق اهـداف خـود نایل شـود. 
سـازمان بـرای داشـتن روابـط عمومـی کارا، الزم اسـت جایـگاه 
مناسـبی بـرای آن در سـاختار در نظـر بگیـرد و منابـع کافـی 
و درخـوری را بـرای آن فراهـم نمایـد و یـک نسـبت معقـول 
و منطقـی در توزیـع منابـع انسـانی، مـادی و مالـی میـان سـه 
بخـش کلـی یاد شـده) 1. بخـش برنامه ریـزی 2. بخـش اجرا و 
پشـتیبانی 3. بخش روابط عمومی )اطالع رسـانی و تشـریفات(( 
برقـرار نمایـد. لذا این گفتـه که یک بخش چـه کاری انجام داده 
کـه منابعی در اختیار آن قرار داده شـود، گفته صحیحی نیسـت 
بلکـه بایـد برای هـر کاری ابتدا منابـع و امکانات مناسـب فراهم 

شـود و بعـدا ارزشـیابی الزم در سیسـتم صـورت گیرد. 
در پایـان تاکیـد مـی شـود، چنانچـه روابـط عمومـی بر اسـاس 
تعریـف اساسـی خـود در نظـر گرفتـه شـود و بخواهیـم اطـالع 
بـرای  و  باشـیم  داشـته  موثـری  و  لحظـه  رسـانی صحیـح، در 
موفقیـت و پیشـرفت سـازمان رضایـت درون و بیـرون را یـک 
اصـل قـرار دهیم و قبول داشـته باشـیم کـه اعمـال و رفتارهایی 
کـه در سـازمان صورت می گیرد می بایسـت بـر روی معیارهای 
صحیـح و منطقـی اسـتوار باشـد، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم که 
سـازمان بایـد روابـط عمومـی ای داشـته باشـد کـه از جایـگاه 
فعالیـت  و در کلیـه  بـوده  برخـودار  منابـع کافـی و درخـور  و 
هـای سـازمان بـه عنـوان یـک بخـش تصمیـم گیرنـده فعـال و 
واقعـی عمـل نمایـد و بـرای اعمـال و فعالیـت های خـود دارای 

فرایندهـای مشـخص و تعریـف شـده ای باشـد.

چرا باید به روابط عمومی سازمان
منابع مناسب اختصاص داده شود؟
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ارتباطـات و روابـط عمومـی، واژه هایـی بهـم چسـبیده، متصـل، 
مترادف،هـم معنا،کلیشـه ای و تکـراری نیسـتند.حتی در زمـره 
هـای  چارچـوب  در  کـه  هـم  ومسـندهایی  مناصـب  مشـاغل، 
قـراردادی واز پیـش تعییـن شـده، بگنجنـد قـرار نمی گیرنـد. 
ارتباطـات وروابـط عمومـی نوعـی زندگـی اسـت. زندگـی پرتب 
وتاب.پـر جـوش وخروش.تـوام بـا عشـق ومملـو از خالقیـت و 

بداهـت.
زندگـی در عصـر ارتباطـات، فهم نفهمیدن هاسـت. فهم به تعبیر 
حضـرت موالنـا، جفـت بدحاالن وخوش حاالن شـدن اسـت.فهم 
پیداکـردن راهـی اسـت به سـوی قلب هـا ومغزها .فهم سـاختن 

معبـری اسـت به سـوی تفاهم وهمدلی بیشـتر .
وایـن فهـم، فـن شـریف روابـط عمومـی اسـت. فـن بـوی خوش 
آشـنایی.فن وصنعـت فاخـر فرهنگـی. فنـی فرهنـگ مـدار برای 

همـه نسـل هـا در همـه اعصار.
- روابـط عمومـی یـک وظیفـه برجسـته مدیریتی اسـت که می 
توانـد بـه عنوان بـازوی اصلی مدیران دسـتگاه ها در دسـتیابی به 

اهـداف سـازمان ایفای نقـش نماید.
روابـط عمومـی بـه یـک فـرد یـا سـازمان کمـک می کنـد کـه 
رابطـه ای سـازنده و مثبـت با عموم جامعه داشـته باشـد. این کار 
از طریـق ارتباطـات، رسـانه های سـنتی، شـبکه های اجتماعـی و 
ارتباطـات حضوری )سـخنرانی ها، دیدارها و…( انجـام می پذیرد. 
عـالوه بـر ایـن، دفـاع از شـهرت و محبوبیـت سـازمان در جریان 

بحران هـای مختلـف نیـز بـر عهـده ی روابط عمومی  اسـت.
روابـط عمومي،نقشـي بسـیار مؤثـر دربهبود وضعیت سـازمان ها 

وایجـاد تعامـل بین درون سـازمانی و برون سـازماني دارد. 
 امـروزه نقـش روابـط عمومـی و حیطـه فعالیت آن بـر هیچکس 
پوشـیده نیسـت. تمامـی فعـاالن جامعـه در بخش هـای مختلف 
فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و... جویـای روابـط عمومـی هایی 
هسـتند کـه آنان را در طراحـی روش های معقـول و تعیین خط 

مشـی های مرتبـط با آینـده یـاری دهند. 
روابـط عمومـی نقش های گوناگونـی را در جایگاه هـای متفاوت 
و شـرایط متمایـز از یکدیگـر ایفـا مـی کنـد، امـا دو نقـش قابل 
تفکیـک آن در ارتباطـات درون سـازمانی و بـرون سـازمانی از 

میـان سـایر نقـش هـا، نمایان تر اسـت.
 هنـر روابـط عمومـی ایـن اسـت کـه بتوانـد امکانـات و شـرایط 
محیـط بیرونـی را تشـخیص دهـد و آنـان را بـا امکانـات درون 

محمد حسن رزاق منش
مدیر شعب بانک کشاورزی 
استان فارس

سـازمان پیونـد داده و اجرای فرامین درون سـازمانی را تسـهیل 
نمایـد و در نهایـت ارتبـاط سـازمان را با بیرون از آن به درسـتی 
اولیـن قـدم شـناخت محیـط و  ایـن راسـتا  برقـرار سـازد. در 
سـازمان اسـت و منظـور از ایـن شـناخت، شناسـایی و بررسـی 

نقـاط قـوت و ضعـف درونـی و بیرونـی آن اسـت.
روابـط عمومـی هـا با ایفـای کارکردهـای اطالع رسـانی و اطالع 
یابـی، ایجـاد و حفـظ ارتباطـات دو سـویه و تفاهـم متقابـل بین 
سـازمان و مخاطبـان و جلـب اعتمـاد و مشـارکت مخاطبـان بـه 
سـازمان، کمـک بـه مدیریـت بـرای همـگام شـدن بـا تغییـرات 
محیطـی، نزدیـک کـردن نگرش هـای مخاطبـان بـا سـازمان و 
نزدیـک کـردن اقدامـات و نگرش هـای سـازمان بـا مخاطبان به 
پویایی و رشـد و توسـعه سـازمان در محیط و در راه رسـیدن به 

اهـداف و اسـتراتژی های آن کمـک مـی کننـد.

زندگی در عصر ارتباطات،
فهم نفهمیدن هاست
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در سـازمان های متعالـی توجـه بـه ذی نفعـان و جلـب رضایـت 
مشـتریان و ارتقای این رضایت مندی یکی از مناظر اسـتراتژیک 
محسـوب می شـود. عمـده بـار جلـب رضایـت مشـتریان و توجه 
بـه دغدغـه ذی نفعـان بـه عهده روابـط عمومی اسـت متاسـفانه 
یـک مـدل اسـتاندارد تعریـف شـده در کشـور مـا بـرای روابـط 
عمومی هـا نداریـم امـا می طلبـد کـه بـا اهمیـت دادن بـه روابط 
عمومـی هـا و تقویـت آنهـا و مـدل سـازی بـرای داشـتن یـک 
اسـتاندارد در برنامـه کاری روابـط عمومی ها به این مهم بیشـتر 

کنیم. توجـه 
بایـد بپذیریـم که روابط عمومی یک علم اسـت کـه دارای منطق 
خـاص خـودش اسـت و دارای الگـو و معرفت شناسـی مخصـوص 
بـه خـودش اسـت و می توانـد در دنیـای پـر از تبـادل اطالعـات 
امـروزی باعـث مـی شـود که چهـره مثبت تـری از یک سـازمان 

در بیـن ذی نفعـان را نشـان بدهد.
در دیـن اسـالم در سـوره شـعرا از زبـان حضـرت ابراهیـم بـه 
کـه  آنجایـی  اسـت  شـده  اشـاره  مـردم  رضایتمنـدی  جایـگاه 
حضـرت ابراهیـم می فرمایـد مـردم به نیکی از انسـان یـاد کنند 
دعایـی اسـت کـه از زبان حضـرت ابراهیم از خدا خواسـته شـده 
بنابرایـن نمی تـوان این نسـل و ایـن موضوع را دسـت کم گرفت.

هـر چقـدر کـه روابـط عمومـی ها بر اسـاس یـک برنامـه بتوانیم 
در پیشـبرد اهـداف یـک سـازمان موثـر باشـند و دخیـل باشـند 
موجـب مشـارکت بیشـتر ذی نفعـان می شـوند و قطعاً مشـارکت 
بیشـتر ذی نفعان سـبب توسـعه اقدامات و بهبود خدمات خواهد 
شـد، خصوصـاً در اداره منابـع طبیعـی کـه ارتبـاط تنگاتنگـی 
بـا ذی نفعـان در جامعـه دارد و همچنیـن از طیـف وسـیعی از 
آن برخـوردار اسـت می طلبـد کـه مـا بـا تقویـت جایـگاه روابـط 
عمومـی بـا برنامـه محور کـردن خدمـات آنها و ارزش گـذاری به 

عبدالحسن صمد نژاد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان فارس

جایـگاه اداری و فـردی همکاران موجب بشـویم کـه هر در درون 
سـازمان یک تعامل دو سـویه بین مجموعـه مدیریت و همکاران 
برقـرار گـردد و همچنیـن در بیرون سـازمان بیـن ذی نفعان آن 
سـازمان و مجموعـه همـکاران ارتبـاط مثمر ثمری برقـرار گردد.

می طلبد که با اهمیت دادن به روابط عمومی ها
و تقویت آنها و مدل سازی برای داشتن یک استاندارد 
در برنامه کاری روابط عمومی ها، به این مهم 
بیشتر توجه کنیم
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بخـش  در  چـه  سـازمان ها،  عمومـی  روابـط  جایـگاه  تعالـی  بـرای 
خصوصـی و چـه در بخـش دولتـی حـول چهـار محـور عرایضـی را 
خدمتتـان بیان و در نهایت یک پیشـنهاد بنیـادی را مطرح می نمایم.

محـور 1: بـاور: در ابتـدا باور باالتریـن مقام آن سـازمان به وجود 
روابـط عمومـی مهم اسـت و در نظام ارتباطات یکپارچه سـازمان 
موثـر اسـت بـدان معنـا کـه بایـد ایـن بـاور بـه وجـود آیـد کـه 
رئیـس روابـط عمومی مـی تواند واقعـاً کمک و بازوی وی باشـد.

گرچـه خداونـد را سـپاس گـزارم که در سـازمان ما طی سـنوات 
را  مـا  کار  و  اسـت  داشـته  وجـود  بـاور  ایـن  تاکنـون  گذشـته 

راحت تـر و روان تـر کـرده اسـت.
محـور 2: عـدم نیروی تخصصـی: یکـی از مهم تریـن چالش ها 
این اسـت کـه مـادر روابـط عمومی ها نیـروی متخصـص نداریم 
کـه در ایـن مـورد می تـوان به محور اول اشـاره کرد بـه گونه ای 
کـه اگـر آن بـاور وجـود داشـت رئیـس سـازمان هـم سـعی در 
تامیـن و جـذب نیـروی متخصـص می کـرد و ایـن بـاور کـه هر 
فـردی مـی توانـد در روابـط عمومـی کار کنـد، واقعـاً ایـن طـور 

. نیست
محـور 3: نداشـتن رديـف اعتبـاری خـاص: دومیـن چالشـی 
کـه در اسـتان هایمان همـه همـکاران مـا را آزار مـی دهـد عـدم 
ردیـف اعتبـاری خاص هسـت کـه هیچ زمانـی نه اعتبـارات ملی 

داشـته ایم و نـه اعتبـار اسـتانی. 
محـور 4: عدم سـختی کار: در تمام دنیا جزء 6 شـغل اسـترس 
زای دنیـا هسـتیم و قطعـاً همکارانـی که بـا ما کار مـی کنند در 
دراز مـدت مشـکالت روحـی و جسـمانی پیـدا مـی کننـد و این 
مهـم طلبـد می نماید که سـختی کار در حکمشـان لحاظ شـود.

پیشنهاد بنیادی :
پیشـنهادم ایـن اسـت که بـرای رفـع این مـوارد اصالح سـاختار 
سـازمانی مـی تواند جواب دهد؛ چندین سـال اسـت کـه همواره 
صحبـت مـی شـود کـه ادارات روابـط عمومـی در اسـتان هـا به 
مدیریـت تبدیل شـود ولـی علی رغم اینکـه در سـطح وزارتخانه 
خودمـان مـی بینیـم که یـک مرتبـه اداره ای به مدیریـت ارتقاء 
پیـدا مـی کنـد ولی بـرای ارتقـاء روابط عمومـی متاسـفانه هنوز 
بـه ایـن باور نرسـیده اند و به عنـوان یک عضو کوچـک امیدوارم 
روزی ایـن مهـم عملیاتـی شـود چـرا کـه در ایـن حالـت قطعـاً 
می توانـد بـه عنـوان یـک واحد به عنوان تصمیم سـازی سـازمان 
هـا تاثیـر گذار باشـد و با این چهـار چوب جایـگاه روابط عمومی 

از حالـت سـلیقه ای در مـی آید 
مهیـا شـدن بسـتر ارتقاء پسـت های سـازمانی روابـط عمومی ها 

علیرضا واحدی پور
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان فارس

بـه نحـوی کـه مثـال مـا در ایـن اسـتان پهناور بـه عنـوان نمونه 
فقط یک پسـت کارشـناس مسـئول بیشـتر داریم بنابراین چون 
ارتقـاء پسـتی سـازمانی نداریم برای جـذب همـکاران فعالی هم 

کمتـر رغبـت پیدا می شـود .
در حـال حاضـر بـا اینکـه بـه طـور مسـتقیم بـا رییـس محتـرم 
سـازمان در ارتبـاط هسـتیم لیکـن در چـارت سـازمانی مان زیر 
مجموعـه مدیر حوزه ریاسـت محسـوب می شـویم کـه با اصالح 

سـاختار سـازمانی ایـن مـورد نیـز حل خواهد شـد.
گلهـای هـم کـه اکثـر قریـب بـه اتفـاق دوسـتان مـا دارنـد این 
اسـت کـه بـا اینکـه حـدود یـک سـال اسـت کـه مرکـز روابـط 
عمومـی و اطـالع رسـانی و امـور بیـن الملـل در وزارتخانـه یکی 
شـده ولـی در عنـوان اسـتان هـا ایـن تغییر لحاظ نشـده اسـت 
بـه هـر حال فکـر می کنم کـه نیاز هسـت ایـن تغییر عنـوان در 

اسـتان ها هـم تسـری پیـدا کند 
یـک گلـه کوچکـم هـم ایـن اسـت کـه در کارهـای مـان بحـث 
اسـتاندارد سـازی را لحـاظ نمی کنیـم و هـر کسـی بـه صـورت 
سـلیقه شـخصی خـودش گام بـر مـی دارد؛ اگـر گـزارش کار 
عملکـرد مـا را مطالعـه کـرده باشـید مـا در اسـتان فـارس آمده 
ایـم تدویـن اسـتراتژی کرده ایـم، گانـت چـارت بـرای کارهـای 
مـان در نظـر گرفتـه ایـم و بـه هرحـال بـرای انجـام دادن تمام 
کار هایمـان هرکـس کـه باشـد بر اسـاس آن ها می توانـد کارها 
را عملیاتـی کنـد و فکـر مـی کنم در سـطح وزارتخانـه هم الزم 

اسـت همـه اسـتان هـا هـم ایـن هماهنگی را داشـته باشـند.
به امید تعالی خانواده بسیار بزرگ روابط عمومی 
وزارت جهاد کشاورزی

یک پیشنهاد بنیادی
و لزوم توجه به چهار محور چالشی در مسیر 
تعالی جایگاه روابط عمومی
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روابـط عمومـی یکـی از ارکان اصلـی در تقویـت برنامه ها 
و پیشـبرد اهداف یک سـازمان اسـت. 

در واقـع روابـط عمومـی بخـش متفکـر و برنامـه ریز یک 
سـازمان اسـت تمـام موفقیتهایـی کـه در یـک سـازمان 
بدسـت مـی آیـد بخـش عظیمـی از آن برعهـده روابـط 

باشـد. عمومـی می 
تعاریـف متفاوتـی از روابـط عمومـی شـده ولـی روابـط 
اندیشـه نهایتـا یـک  عمومـی نویـن یـک تفکـر و یـک 

اسـت. ارزیابـی 
دوسـتان بـا ارائه برنامه تجزیـه و تحلیل محیـط داخلی و 
محیـط خارجـی بـه انعـکاس خدمات رسـانی به سـازمان 
مـی پردازنـد و نهایتا ارزیابـی بازخورد ایـن برنامه را مورد 
تجزیـه وتحلیـل قـرار مـی دهند برایـن اسـاس 4 رکن را 

مـی تـوان بـرای روابـط عمومی در نظـر گرفت:
1- ارائه برنامه

2- تجزیه وتحلیل
3- ارزیابی 

4- تمامی پیشبرد یک سازمان
در ایـن راسـتا تبریک عرض مـی کنـم روز روابط عمومی 
27 اردیبهشـت را بر دوسـتان سـخت کوش سازمان ما در 

روابط عمومی باعث پیشـبرد اهداف موسسـه شـده اند.

بـا توجه به نامگذاري امسـال توسـط مقـام معظم رهبري بنام سـال 
تولیـد، پشـتیباني ها، مانـع زدایي هـا، بـه نظـر بنـده دو دیـدگاه در 

حـوزه روابـط عمومي مطرح اسـت: 
دیـدگاه اول دیـدگاه درون سـازماني اسـت که در این بخش بیشـتر 
مـوارد تخصصـي کارشناسـي و انتقـال دانـش بیـن کارشناسـان و 
مدیـران ارشـد ایـن تبـادل نظر و تبـادل اطالعاتي صـورت مي گیرد 
کـه تاثیرگـذاري خاصـي را در ارتقـاء مجموعـه سـازماني خواهـد 

داشت. 
امـا در دیـدگاه دوم کـه دیـدگاه بـرون سـازماني اسـت و بـه مراتب 
نسـبت بـه دیـدگاه اول از حساسـیت باالتـري برخـوردار خواهد بود 
ارتبـاط زنجیـره هـاي تولیـد و نهایتـاً جوامـع روسـتایي و شـهري 
هسـت و از طرفـي هـم بـا توجه به گسـترش فضاي مجـازي و فعال 
بـودن کاربـران ایـن بخش که بعضـاً با انتشـار مطالب کـذب ممکن 
هسـت موجبـات دغدغـه منـدي مردمـي را به دنبال داشـته باشـد، 
اینجـا نقـش حوزه هـاي روابـط عمومي بسـیار پـر رنـگ خواهد بود 
کـه بـه حمـدهلل مجموعه روابـط عمومي سـازماني با برخـورداري از 
نیروهـاي مجـرب و کارآمـد مطالـب را بـه خوبي مدیریـت مي کنند 
کـه اخیـراً هـم مـواردي را مـا شـاهد بوده ایـم کـه کـذب بـودن 

مطالبـي کـه مطرح شـده بـود را اعـالم کردند.
لـذا ضمـن تقدیـر و تشـکر از همـه همـکاران محتـرم حـوزه روابط 
عمومي سـتاد سـازمان و شهرسـتان ها و دسـتگاه هاي وابسته مزید 
توفیقـات همـراه بـا معنویـت و سـالمتي را از خداونـد متعـال براي 

خواهانیم. عزیـزان 

علی شیرازی نژاد 
رئیس موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی 
شعبه شیراز

فردین زمانی 
مدیر هسته گزینش سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس

با توجه به گسترش فضاي مجازي روابط عمومی یكی از ارکان اصلی
در تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف 
یک سازمان ها است

نقش حوزه هاي روابط عمومي بسیار پر رنگ 
خواهد بود
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امیر اسالمی
مدیر آب و خاک و امور 
فنی مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی فارس

محمد مهدی غیاثی
رئیس گروه 
محیط زیست و سالمت غذا 
در سازمان جهاد کشاورزی 
استان فارس

در خصـوص نقـش روابـط عمومـی در هـر سـازمان باید عرض شـود که 
هـر مجموعـه، سـازمان و مدیریتـی، اطالعـات و ارتباطـات خـود را بـا 
ذی نفعـان از طریـق روابـط عمومـی برقـرار می کنـد. قطعـاً ایـن ارتباط 

کـه از طریـق روابـط عمومـی باشـد می توانـد موثـر و راه گشـا باشـد.
در بحث آب و خاك خوشـبختانه کارهای زیربنایی انجام شـده اسـت در 
بحـث سـامانه های نوین آبیاری، شـبکه های آبیاری، زهکشـی، تسـطیح 
و تجهیـز و نوسـازی اراضـی و همچنیـن احیـاء و مرمت قنـات؛ این ها را 
از طریـق روابـط عمومـی اطالع رسـانی می کنیم بـه ذی نفعـان مربوطه 
که ذی نفعان ما عمدتاً کشـاورزان، شـرکت های مجری و مشـاور و سـایر 
بخش هـای مختلـف جامعـه هسـتند کـه ایـن اطـالع رسـانی بـه آن ها 
انجـام می شـود. عالوه بر اخبار، اطالعات و گزارشـات؛ نشـریه و بروشـور 
نیـز تهیـه می کنیـم کـه عـالوه بـر بخـش ترویـج کـه ایـن هـا را ترویج 
مـی کنـد، معمـوالً این هـا را از طریـق روابـط عمومی منتشـر می کنیم 
و بـه آگاهـی عمـوم مـی رسـد و در دسـترس ذی نفعـان قـرار می گیرد 
تـا بتواننـد از اطالعـات، آمـار و مسـتندات مطلـع شـوند. خوشـبختانه 
در سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس، ارتبـاط دو سـویه و تنگاتنگـی بـا 
روابـط عمومـی داریـم و جـا دارد کـه از همـکاران عزیزم آقـای مهندس 
واحدی پـور و همـکاران محترم شـان تشـکر و قدردانـی کنم کـه ارتباط 
موثـر و خوبـی با مـا دارند و همه اخبـار ما را به موقع پوشـش می دهند. 
نکتـه ای هـم بایسـتی گفته شـود کـه در واقـع دوسـتانی کـه در خبر و 
انتشـار آن کار مـی کننـد کار حسـاس و دقیقـی دارنـد و می طلبـد کـه 
تشـکر ویژه ای از دوسـتان داشـته باشـم؛ چون پیش آمده که یک مورد 
کوچـک خبـر نادرسـت و حتـی سـهواً انتشـار پیـدا کنـد عواقـب خیلی 
وحشـتناك دارد و ممکـن اسـت در فضـای مجـازی در رابطه بـا آن خبر 
بحث هـای مختلفـی شـود. پـس عـالوه بـر ایـن می طلبـد که عـالوه بر 
کارشناسـی کـه خبـر را تهیـه می کنـد، دوسـتانی کـه تنظیـم می کنند 
کـه از همـکاران روابـط عمومـی هسـتند دقـت خوبـی را در ایـن زمینه 
داشـته باشـند کـه جـا دارد مجـدداً از همـکاران عزیز در روابـط عمومی 

تشـکر و قدردانـی به عمـل آورم.

در علم توسعهقطعًا ارتباط هر مجموعه با ذی نفعان
که از طریق روابط عمومی است می تواند
موثر و راه گشا باشد

آن چه که مسیر توسعه را هموار می کند
ارتباطات است

ایـن حـوزه  هفتـه روابـط عمومـی را خدمـت تمـام فعـاالن 
می نمایـم. عـرض  تبریـک 

مسـتحضر هسـتید که در علم توسـعه آن چه که مسیر توسعه 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی را همـوار می کنـد 
ارتباطـات می باشـد. در سـازمان ها و تشـکیالت اداری هـم آن 
چـه کـه بین فعـاالن و ذی نفعـان این بخش و سیاسـت گذاران 

ارتبـاط را برقـرار می نمایـد، بخـش روابط عمومی می باشـد.
روابـط عمومـی دارای نقـش بسـیار پررنگـی در ارائـه اقدامات 
اندازهـا و اهـداف سـازمانی بـه مخاطبیـن خـود و  و چشـم 
بالعکـس انعـکاس مشـکالت و موضوعـات از بخـش اجـرا بـه 
بخش سیاسـت گذاری می باشـد، لـذا اهمیت و جایـگاه فعاالن 

ایـن حـوزه بر کسـی پوشـیده نیسـت.
نقـش روابـط عمومـی در اعتبـار بخشـی به حـوزه سـازمانی و 
هویت بخشـی بـه الزامـات کاری در حوزه سـازمان ها و ارتباط 
دوسـویه ای کـه بـا ذی نفعان سـازمان ایجـاد می کنـد، در واقع 
در مسـیر تعالـی سـازمانی حرکت هـای موثری به همـراه دارد 
لـذا نادیـده گرفتـن نقـش روابـط عمومـی منجـر بـه اتفاقاتی 
می شـود کـه گاهـا مسـیر حرکت را بـه گونه ای دنبـال می کند 
کـه سـبب قطـع ارتباط بـا مخاطبیـن می شـود. لـذا در جهت 
اعتقـاد بـه کارگروهـی و افزایـش بهـره وری نیـاز هسـت که ما 
در مسـیر و هـدف خـود ارتباطاتـی ایجـاد کنیـم کـه نقـش 
پررنـگ ایـن ارتباطـات از طریـق دوسـتان در روابـط عمومـی 

ایجاد شـود.
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حمید رشیدی 
معاون سازمان و مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان 
کازرون

سید علی آقا میر طالبی
مدیر جهاد کشاورزی
شهرستان اقلید

اهمیت جایگاه روابط عمومیروابط عمومی می تواند
با خلق گرایش های مطلوب در سه محور اصلی
آگاه سازی، اعتماد، مشارکت آفرینی و تبادل 
اندیشه گام های اساسی بردارد

در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی 
در همه عرصه ها پیشتاز است، دو چندان شده

بـا عـرض سـالم و ادب خدمـت همـکاران خانـواده بـزرگ جهاد 
کشـاورزی فـارس به ویـژه رئیس محترم سـازمان و مسـئولین و 
دسـت انـدرکاران روابـط عمومـی در سـازمان جهـاد کشـاورزی، 

مدیریـت شهرسـتان هـا و مراکـز جهاد کشـاورزی؛
نامگـذاری 27 اردیبهشـت مـاه بـه عنـوان روز ملـی ارتباطـات و 
روابـط عمومـی، بهانـه ای اسـت تـا نقـش و جایـگاه ایـن هنر را 
بـه عنـوان هنر هشـتم یادآور شـویم و دسـتاوردهای تالشـگران 

خانـواده بـزرگ ارتباطـات را گرامـی داریم.
اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی در عصـر ارتباطـات و در دورانی 
کـه اطـالع رسـانی در همـه عرصـه ها پیشـتاز اسـت، دو چندان 
شـده بـه گونـه ای که موفقیت سـازمان هـا و ادارات و دوامشـان 
در عرصـه هـا و فعالیت هـای تخصصی به عملکـرد روابط عمومی 

آن ها وابسـته اسـت.
مدیـران،  بیـن  ارتباطـی  حلقـه  اصلی تریـن  عمومـی  روابـط 
کارکنـان و جامعـه هـدف بـه ویـژه کشـاورزان و بهـره بـرداران 
اسـت و توسـعه اجتماعـی و فرهنگـی ایـن جامعه در گـرو توزیع 
عادالنـه اطالعـات، روشـنگری افـکار عمومـی، مـردم مـداری و 

احتـرام بـه حقـوق افـراد اسـت.
اینجانـب بـا تبریـک روز ملـی ارتباطـات و روابـط عمومـی بـه 
تمامـی فعالیـن ایـن عرصـه بـه ویـژه همـکاران روابـط عمومـی 
جهـاد کشـاورزی فـارس، مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
اقلیـد و مراکـز جهـاد کشـاورزی تابعـه تـالش هـای بـی شـائبه 
ایـن عزیـزان تشـکر و قدردانـی مـی نمایـم و امیـدوارم بـا تعهد، 
مسـئولیت پذیـری و رعایـت اخـالق حرفـه ای ایـن کارکنـان، 
شـاهد ارتقـای سـطح تعامـل هر چه بیشـتر بـا مردم و رسـانه ها 

. شیم با

27 اردیبهشـت مـاه روز روابـط عمومـی و ارتباطـات را خدمـت 
همـه دسـت انـدرکاران ایـن عرصه تبریـک عرض می کنـم و از 

خداونـد بـرای همـه این عزیـزان آرزوی توفیـق دارم.
روابـط عمومـی نقـش کلیـدی در سـازمان هـا داشـته و روابـط 
عمومـی می توانـد بـا ایجـاد افـکار مسـاعد و خلـق گرایش های 
مطلـوب در سـه محـور اصلـی آگاه سـازی، اعتمـاد و مشـارکت 

آفرینـی و تبـادل اندیشـه گام هـای اساسـی بـردارد.
در واقـع روابـط عمومـی مـی توانـد در فرضیـه سـازی، آینـده 
نگـری، شـناخت بحـران هـا، اطـالع رسـانی و فرهنـگ سـازی 
نقـش کلیـدی داشـته باشـد و بـه عنـوان تابلـو معرفی سـازمان 

هـا ایفـای نقـش کند.
بنابرایـن نقـش روابـط عمومـی بسـیار روشـن اسـت و موتـور 
محرکـه سـازمان هـا بـوده و سـازمان را مـی توانـد بـه شـکل 

مطلـوب بـه جامعـه هـدف معرفـی کنـد..
مـن ایـن روز گرامـی را بـه همـه عزیـزان و بـه همـه دسـت 
انـدرکاران مجـددا تبریـک عـرض مـی کنـم و آرزوی توفیـق، 
سـربلندی و بهـروزی بـرای یکایـک ایـن عزیـزان بـه خصـوص 
دسـت انـدرکاران حوزه روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 

فـارس را از خداونـد مننـان خواسـتارم.
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علی خوشگو 
رئیس روابط عمومی مدیریت 
شعب بانک کشاورزی 
استان فارس

وقتـی بحـث از دانـش در علـم ارتباطـات و بـه ویژه روابـط عمومی 
مطـرح مـی گـردد، باید بـه این نکته اشـاره کنیم که مـا در دنیایی 
بـه سـر مـی بریـم کـه »عصـر ارتباطـات و اطالعـات« نـام گرفتـه 
اسـت و بنابـر ماهیـت و ویژگی ایـن عصر هر روز اطالعـات و دانش 
ایـن حـوزه دچـار تغییر و دگرگونی اسـت و نمی توانیـم خود را بی 
نیـاز از بـه روز کـردن اطالعـات بدانیـم چرا کـه بدون ایـن رویکرد 

محکـوم به شکسـت خواهیـم بود. 
دانـش روابـط عمومـی امـروزه صرفـاً تهیه خبـر و گزارش نیسـت؛ 
روابـط عمومـی اتـاق فکـری اسـت کـه بـا وجـود دنیـای ارتباطات 
و رشـد فزآینـده تکنولـوژی هـا و ابزارهـای نویـن ارتباطـی، بایـد 
بـه تمامـی حـوزه هـا تسـلط داشـته باشـد و اطالعاتـش بـه روز 
باشـد و عـدم دانـش کافی مـی توانـد در تعامل و پاسـخگویی )هم 
بـه نیازهـا و انتظـارات مـردم از آن دسـتگاه و هـم کارکنـان آن 

مجموعـه( آسـیب وارد کنـد.
روابـط عمومـی یـک علـم و هنـر اسـت کـه باعـث کاهش شـکاف 

میـان جامعـه و دسـتگاه های اجرایـی می شـود.
روابـط عمومـی در ارتباط موثر بین سـازمان و مخاطبان آن بسـیار 
تأثیـر گـذار اسـت و هـر سـازمانی کـه بـه نوعـی بـا افـکار عمومی 
سـرو کار دارد، نیازمنـد ایـن اسـت که تصویر روشـنی و شـفافی از 

آن سـازمان در افـکار عمومـی تبییـن نماید.
توسـعه همـه جانبـه کشـور فرآینـد تحـول نهادهـا و سـاختارهای 
جامعـه در زمینه هـای اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی 
از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب اسـت کـه روابـط عمومی ها از 
طریـق جلـب اعتمـاد مـردم و برقـرای ارتباط دوسـویه بیـن مردم، 
سـازمانها و دولـت می تواننـد در جهـت توسـعه ملـی گام بردارنـد.

هـر گاه اجـزای حکومـت در هـر جامعـه بتواننـد صـدای مـردم را 
بشـنوند و بـا شـفافیت بـه آن پاسـخ دهنـد و از توجیـه گـری بـه 
شـدت پرهیـز کننـد و خواهنـد توانسـت اعتمـاد عمومـی را جهت 
پذیـرش عملکـرد متولیـان امر و اغنـای افکار عمومی همـراه کنند.

روابط عمومی اتاق فكری است
که باید به تمامی حوزه ها
تسلط داشته باشد

27 اردیبهشـت مـاه صرفـاً یـک نـام در یـک بـرگ » تقویم « 
روزگار نیسـت بلکـه یـک سـرفصل از علـم و اخالق اسـت.

نام گـذاری ایـن روز بـه نـام روز جهانـی » ارتباطـات و روابـط 
عمومی« فرصت مغتنمی اسـت تا مسـئوالن و دسـت اندرکاران 
بـه موضـوع آسیب شناسـی ایـن عرصـه نیـز توجـه کننـد تـا 
بـا توانمندسـازی هـر چـه بیشـتر روابـط عمومی هـا، کمـک 
بـه نهادینـه شـدن جایـگاه و سـاختار آن هـا درراسـتای حـل 
مشـکالت گامـی مؤثر در راسـتای رشـد و توسـعه سـازمانی و 

بردارند. اجتماعـی 
دوسـت داشـتن قلبي مـردم و عشـق و عالقه به بنـدگان خدا، 
خمیـر مایـه و اسـاس یـک فعالیـت و انجـام مسـئولیت خـدا 

پسـندانه بـه ویـژه در روابـط عمومي اسـت.
شـاید بدیـن جهـت اسـت کـه امـام علـي )ع( در سـفارش بـه 
اسـتاندار مصـر )مالـک اشـتر( می فرماینـد: اسـاس حکومت و 

اداره مـردم در محبـت و دوسـتي ها می باشـد.
اي مالـک، قلـب خـود را نسـبت به مـردم ماالمـال از رحمت و 
محبـت و لطـف و دوسـتي نما، تـا در اداره امـور زندگي فردی 

و جامعـه موفق باشـي. 
27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

حسن باصری 
رئیس روابط عمومی 
موسسه تحقیقات واکسن

و سرم سازی رازی 
شعبه شیراز

دوست داشتن قلبي مردم
و عشق و عالقه به بندگان خدا، 
خمیر مایه و اساس یک فعالیت و انجام 
مسئولیت خدا پسندانه به ویژه در روابط عمومي است
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سید عبدالوهاب نقیب
معاون و کارشناس

روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

محمد حسن حاجی زاده  
کارشناس اداره 
روابط عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

ایجاد شادی، نشاط و عشقبرقراری رابطه صمیمی
میان مدیران و کارکنان واحد روابط عمومی
از دالیل موفقیت در 
روابط عمومی ها است

در فضای کار مهم ترین ویژگی است که
روابط عمومی های چاالک باید به آنها
توجه داشته باشند

ایجـاد شـادی و نشـاط و عشـق در فضـای کار مهم تریـن ویژگی 
اسـت کـه روابـط عمومی های چـاالك باید بـه آنها توجه داشـته 

باشند.
وقتـی سـخن از روابـط عمومـی هوشـمند بـه میـان مـی آیـد، 
منظـور شـکل توسـعه یافتـه ی روابـط عمومـی دیجیتالی اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از فنـاوری هـای جدیـد و مدیریـت دانـش در 
فضـای سـایبر نظیر اینترنت و شـبکه های اجتماعـی با مخاطبان 
روابـط نزدیـک برقـرار می کنـد و با تغییرات سـریع دنیـا در این 

حـوزه همسـو می شـود.

یکـی از دالیـل موفقیـت در روابـط عمومـی هـا در سـازمان ها، 
برقـراری رابطـه صمیمـی میان مدیـران و کارکنان واحـد روابط 

اسـت. عمومی 
وقتـی مدیریت و کارکنان شـرایط یکدیگـر را درك می کنند، در 
همیـن حـال زمینه ترقـی موقعیت شـغلی افراد فراهـم و روز به 
روز بـر موفقیـت و کیفیـت علمـی و تجربه آنها افزوده می شـود.

دلیل دیگر وضعیت امکانات و نیروی انسانی است.
چهـره خارجـی یـک سـازمان از مدیریـت روابـط عمومـی آن 
امکانـات  سـاختمان  وضعیـت  بنابرایـن  می شـود  مشـخص 
لجسـتیکی و در نهایـت کیفیـت و کمیـت نیـروی انسـانی یـک 
واحـد روابـط عمومـی بـر دیـدگاه بیرونـی از آن سـازمان تاثیـر 
بسـزایی دارد و آن را تبدیـل بـه یـک شـاخص در میـان روابـط 
عمومـی  روابـط  آنچـه  می کنـد  سـازمان ها  و  ادارات  عمومـی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی فـارس را در چنـد سـال اخیـر بـه 
جایـگاه برترین هـا و روابـط عمومـی پیشـگام رسـاند، همیـن 
مدیریـت عالـی، ارتبـاط و تعامـل بـا مدیـران و کارکنـان درون 
سـازمان و ارتبـاط موثـر بـا بهـره بـرداران و مخاطبـان بیرونـی، 
البتـه  و  انجـام وظیفـه شـان  در  و کوشـش همـکاران  تـالش 
حمایـت همـه جانبـه مدیـران سـازمان از اداره روابـط عمومـی 

بـوده و مـی باشـد.
امیـدوارم ایـن تالش هـا مـداوم باشـد تا سـازمان را در رسـیدن 
بـه اهـداف و تحقـق آنها یاری کنیـم و آن را به جایـگاه واقعی و 

انشاءاهلل. برسـانیم  برتر 
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 PR یا به اختصار Public relations روابـط عمومـی به انگلیسـی
بـه علـِم مدیریـِت چرخـه اطالعـات، مابیـِن یک فـرد یا سـازمان، 
اعـم از بازرگانـی و اقتصـادی و دولتـی یـا سـازمان مردم نهـاد، بـا 

عمـوم اطـالق می گردد.
و  سـازمان  یـک  میـان  اسـت  پُلـی  مثابـِه  بـه  عمومـی،  روابـط 
مخاطبـان آن. روابـط عمومـی عبـارت اسـت از انتقـال، تجزیـه و 
تحلیـل اطالعـات و نظـرات مدیریـت مؤسسـه به مخاطبـان آن و 
انتقـال تجزیـه و تحلیـل اطالعـات ایـن گـروه هـا بـه مدیریت به 

منظـور ایجـاد همسـویی و هماهنگـی در عالیـق و منافـع.
روابـط عمومـی مجموعـه ای از اقدامـات و کوشـش های حسـاب 
 شـده ای اسـت کـه هـر سـازمان بـرای برقـرارِی ارتباطـاِت مؤثر و 
هدفمنـد بـا گروه هایـی کـه بـا آن در ارتباط انـد انجـام می دهـد.

بـا  مؤسسـه  یـا  سـازمان  یـک  شـدِن  روبـه رو  عمومـی،  روابـط 
بـه موضوعـات و مطالـب و  از طریـق پرداختـن  را  مخاطبانـش 
اخبـاری انجـام می دهـد کـه بـه منافـِع مشـترك آن هـا مربـوط 
و  رسـانه ها  بـا  همـکاری  کنفرانس هـا،  در  سـخنرانی  اسـت. 
بهـره وری از آن هـا، ارتباطـات بحـران، اشـتغال به امـوِر اجتماعی 
از طریـق رسـانه ها و ارتبـاط بـا کارکنـان، در ُزمـره وظایـف ایـن 
حرفـه اسـت. فعالیـِت روابط عمومـی، چندان مسـتقیم و ملموس 
نیسـت و همیـن، فـرق آن بـا تبلیغـات اسـت. روابـط عمومـی 
می توانـد برای سـاختن روابـِط تفاهم آمیـز با کارکنان، مشـتریان، 

بـه کار رود. سـرمایه گذاران، رأی دهنـدگان و عمـوم مـردم 
تقریبـاً هـر سـازمانی که با افـکار عمومـی سـروکار دارد و نیازمند 
ارائـه ِی تصویـِر روشـنی از خـود نـزد آن اسـت، گونـه ای از روابط 
از رشـته های مرتبـط  عمومـی را بـه خدمـت می گیـرد. برخـی 
روابـط  رسـانه ای،  روابـط  نظیـِر  شـرکتی  ارتباطـات  نـام  تحـت 
دارنـد  وجـود  کار  روابـط  و  داخلـی  ارتباطـات  سـرمایه گذاری، 
کـه بـه فعالیت هـای روابـط عمومـی ربـط دارنـد. کارکنـاِن روابط 
عمومـی عمومـاً توجـه خود را به سـاختن مناسباتشـان با کسـانی 
معطـوف می کننـد کـه به همسـازی بـا آن هـا بینجامـد. کارکنان 
روابـط عمومـی باید بدانند که چطور به شـکلی شـفاف بنویسـند، 
صحبـت کننـد و بـا تجزیـه و تحلیـِل امـوِر مربـوِط به سـازمان و 

سید محمد شاه امیری
مسئول ارتباطات اداره روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

روابط عمومی، به مثابِه پُلی است 

مؤسسـه ِی خـود، به رفـع و رجوع مسـائل بپردازند. ایـن مهارت ها 
بـه شـدت مـورد نیازند، زیـرا در رشـته ِی روابـط عمومـی، ارتباِط 
پیوسـته ای میـاِن کارکنـان و کسـانی وجـود دارد کـه در تعییـِن 
کارکنـاِن  می کننـد.  ایفـا  نقـش  همگانـی،  سیاسـت های  َسـمِت 
روابـط عمومـی همچنین بایـد به اندیشـه ورزِی انتقـادی بپردازند 
تـا بتواننـد بـه واسـطه ایـن مهـارت، بـه حـِل مشـکالِت احتمالِی 

مشـتریان و مـوکالِن خـود اقـدام کنند.
روابـط عمومـی دارای چندیـن قلمـرِو کارِی مشـخص اسـت و از 
همـه مقبول تـر، روابـط عمومـی مالـی، روابـط عمومی فـرآورده و 

روابـط عمومـی بحران اسـت:
را  اطالعـات گزارشـگران تجـاری  مالـی عمدتـاً  روابـط عمومـی 

می کنـد. فراهـم 
روابـط عمومـی فـرآورده بـرای یک فـرآورده ویـژه یا خدمـات )به 
جـای اسـتفاده از آگهـِی بازرگانـی( شـهرت بـه دسـت مـی آورد و 
روابـط عمومـی بحـران بـه اتهام هـاِی نـاروا و اطالعـاِت نادرسـت 

پاسـخ می دهـد.
در  تبلیغـات  و  عمومـی  روابـط  تفاوت هـای  بزرگتریـن  از  یکـی 

میان یک سازمان و مخاطبان آن
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برنامه ریـزی اسـت؛ به طوری کـه روابـط عمومـی بـرای بلندمـدت 
برنامه ریـزی می کنـد امـا تبلیغـات، در کوتاه تریـن زمـاِن ممکـن 
بـه دنبـال نتیجـه اسـت و البتـه ایـن موضـوع، ریسـِک کار را باال 
می بـرد. روابـط عمومی بـا صبر و حوصلـه و اختصاِص زمـاِن تفکِر 
بیشـتر بـه مشـتری و شـرکت، در جهـِت جلـِب رضایـِت هرچـه 
بیشـتر مشـتری و ارائـه ِی خدمـات بهتـر، سـعی در دائمـی کردن 

مشـتریان و مخاطبـان شـرکت دارد.
ارائـه چهـره واقعی و شـفاِف شـرکت بـه مشـتریان از وظایف مهم 
روابـط عمومـی اسـت و اگـر این درك بـه وجود آید که مشـتریان 
صاحبـاِن اصلـِی شـرکت هسـتند و بـدوِن وجـوِد آن ها شـرکت و 
سـود دهـی معنـی نخواهـد داشـت، در می یابیم که باید بـه روابط 
عمومـی حرفـه ای، بـه دیـده ِی یـک بخـِش مهـم و الزم در هـر 

سـازمانی نگریسـته شود.
مدیـر عامـالن و مدیـراِن رده بـاال، زمـاِن کافـی برای رسـیدگی به 
سـیِل اطالعاتـی کـه هـر روزه بـه سـازمان ها سـرازیر می شـوند را 
ندارنـد و البتـه تمـاِم ایـن اطالعـات نیـز بـه کار آن هـا نمی آیـد. 
در ایـن زمینـه، دسـته بندِی اطالعـاِت وارد شـده بـه سـازمان ها، 
متفـاوت  بـا سـمت های  آن هـا  ارتبـاِط  و شـناخِت  به روزرسـانی 
مدیـران، نـه تنهـا بـه صرفه جویـی در زمان آن هـا کمـک فراوانی 
از پراکندگـی و سـر در گمـی  می کنـد بلکـه باعـث جلوگیـری 
واحدهای مختلف سـازمان می شـود. ایـن کاتالیـزوِر تصمیم گیری 
در سـازمان تـا حـد زیـادی بـه مشـتریان نیـز کمـک می کنـد و 
آن هـا هـم می داننـد بـرای مطالبات خود بـه کجا مراجعـه نمایند.

امـروزه مشـتری مداری نـه بـه عنـوان یـک شـعار کـه بـه عنـوان 
یـک ُرکـن اصلـی در سـودآوری و بقای سـازمان ها و شـرکت ها به 
ِموضوعـی حیاتـی تبدیـل شـده  اسـت و دیگـر نمی تـوان با شـعار 
دادِن بـدوِن عمـْل گفت که سـازمانی بـه این امر پرداخته اسـت یا 
سـازمان این ادعا را داشـته باشـد، در حالی که در عمْل مشـتریان 

رضایتـی از سـازمان ندارند.
بازگوکـردِن واقعیت هـای سـازمان ها بـرای مشـتریان و حـِد ایـن 
شفاف سـازی، دغدغـه اصلـِی روابط عمومی ها اسـت. چـرا که آنجا 
کـه پـای بازگوکـردِن اسـراِر سـازمان در میان اسـت میـاِن حقوِق 
مشـتری و اسـراِر سـازماْن باید به بهتریـن نحو توازن برقـرار کرد.

سـاختن چهـره ای مناسـب از سـازمان در میان مـردم و مخاطبان 
اصلـی سـازمان یـا شـرکت و نیز مطرح کـردن نام یا برنـد در بین 
ایـن همـه سـازمان و شـرکت کـه روزانـه بـه تعـداد آن هـا افزوده 
می شـود، کاری اسـت که تنهـا یک روابط عمومی حرفـه ای و آگاه 

از عهـده آن بـر می آید.
روابـط عمومـی بـه دنبـال سـود دو طرفـه اسـت و مثـل تبلیغات 
تنهـا بـه سـود سـازمان خـود فکـر نمی کنـد و در واقـع روابـط 
ارتباطـی هدفمنـد و مؤثـر، ضمـن  بـا  تـا  عمومـی تـالش دارد 
بـرآوردن نیازهـای سـازمان خـود در جهـت شـکل دهی صحیح به 
ارتبـاط مشـتریان و سـازمانش اقـدام کنـد و از این طریـق ارتباط 

مخاطبـان بـا سـازمان را تسـهیل کننـد.

اولیـن شـرط بـرای داشـتن یـک ارتبـاط خـوب، سـخن گفتن از 
روی علـم، آگاهـی و اطـالع اسـت و بـی شـک روز روابـط عمومی 
تداعـی گـر اهمیـت و نقـش روز افـزون صنعـت روابـط عمومـی 
در دنیـای ارتباطـات اسـت کـه امـروزه بـه قلـب تپنـده مجموعه 
هـای مختلف تبدیل شـده اسـت و روابط عمومی سرچشـمه زالل 

اطالعـات و ارتباطات اسـت.
اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی در عصـر ارتباطـات و در دورانـی 
کـه اطالع رسـانی در همه عرصه ها پیشـتاز اسـت، دوچندان شـده 
اسـت بـه گونـه ای کـه موفقیـت سـازمان ها، ادارات و شـرکت ها 
و دوامشـان در عرصه هـا و فعالیـت هـای تخصصـی بـه عملکـرد 

روابـط عمومی هـای آن ها وابسـته اسـت.
روابـط عمومـی از طریـق مدیریـت نهـادی مـی کوشـد تـا خـود 
نمونـه ای از ارزش هـای سـازمانی باشـد و بـا فعالیـت های خاص 
خـود ارزش را بـه اثبـات رسـاند و کارکنـان روابـط عمومـی هـا 
همـواره بایـد توجـه داشـته باشـند که هـر نـوع عمل یـا گفتاری 

بـر فرهنـگ و ارزش هـای سـازمان اثـر می گـذارد.
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شهربانو جویبار 
 کارشناس اداره روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس و مسئول خبرگزاری ایانا
در استان فارس

طاهره عبودی 
 کارشناس اداره روابط 
عمومی سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس

از دانـش و مهـارت اسـت و یـک روابـط  تلفیقـی  روابـط عمومـی 
عمومـی موفـق بایـد با شـناخت کامـل نقاط قـوت و ضعـف و آگاهی 
از ماموریت های سـازمان متبوع و شناسـایی ذی نفعان و درخواسـت 
آنـان از جامعـه در جهت ایجاد تعامل دوسـویه سـازنده بین سـازمان 

و ذی نفعـان آن گام بـردارد.
روابـط عمومـی راهبـردی باید با تعیین اسـتانداردها، اسـتراتژی های 
ارتباطـی و برنامـه محـوری ارتباطی در جهت مدیریـت نظام ارتباطی 

سـازمان اقدام کند.
موفقیـت روابـط عمومـی بـا برنامه ریـزی، سـاماندهی و سـازماندهی 

پـروژه هـای ارتباطـی شـکل می گیرد.

روابط عمومی راهبردی
باید با تعیین استانداردها، استراتژی های ارتباطی 
و برنامه محوری ارتباطی در جهت مدیریت نظام 
ارتباطی سازمان اقدام کند

بـا توجـه بـه هفتـه روابط عمومـی ضمـن تبریک بـه همکاران 
پرتـالش خـودم در روابـط عمومـی خواسـتم نکتـه ای را در 
خصـوص روابـط عمومـی و تاثیـر آن در اعتبـار سـازمان بیـان 

. کنم
نقـش روابـط عمومـی در اعتبار سـازمان بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت یکـی از دغدغه هـای روابـط عمومی در سـازمان ها این 
اسـت کـه گفتگوهـای چهـره بـه چهـره و تماس های پیوسـته 
مجموعـه مدیـران و کارکنـان سـازمان بـا مخاطبـان را چگونه 
کنتـرل کنـد تا کمتریـن لطمه بـه اعتبار سـازمان وارد شـود.

کارکنـان  از  مختلـف  الیه هـای  عمومـی  روابـط  از  مقصـود 
سـازمان اسـت کـه به گونه ها و شـکل هـای متفاوتـی )تلفنی 
حضـوری چهـره بـه چهره رسـانه و ...( با مـردم و مخاطبان در 
ارتبـاط هسـتند ایـن الیـه هـا را می توان دسـته بنـدی کرد و 

مسـئولیت ارتباطـی آنـان را تعریـف کرد.
مخاطبـان  بـه  کارکنـان  ارتباطـی  الیه هـای  نزدیک تریـن 
از کارکنـان هسـتند کـه در  اربـاب رجوعـان مجموعـه ای  و 
بسـیاری از مواقـع نادیده گرفته می شـوند و به نقـش ارتباطی 
آنـان کمتر توجه می شـود مثـل نگهبانان متصدیـان تلفنخانه 
و ...، موثرتریـن الیـه ارتباطـی سـازمان مدیرانی هسـتند که با 
مخاطبـان خـاص و یـا سـازمان های خـاص مذاکـره می کنند 
مثـل مدیـران روابـط عمومـی و ... لـذا ضـروری اسـت روابـط 
عمومی در سـازمان بایسـتی نسبت به شناسـایی و سازماندهی 
ایـن الیه هـا برنامه ریـزی کنـد و در قالـب دوره هـای آموزش 
ارتباطـات و تکریـم اربـاب رجوع حساسـیت و اهمیـت ارتباط 

بـه مخاطبـان را بـه کارکنـان سـازمان بیاموزد.

نقش روابط عمومی در اعتبار 
سازمان بسیار حائز اهمیت است
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مهدی نعیمی
عضو هیات تحریریه 
پرتو امید

فیروزه حجتی
مسئول روابط عمومی 
سازمان تعاون روستایی 
استان فارس

نقش روابط عمومی و ارتباطزندگی فرآیند ارتباطات، اطالعات 
در سال 1400و مبادالت است

بـرای اگاهـی از نقـش دانـش روابـط عمومـی ابتدا نیاز اسـت 
کـه بدانیـم هر دانشـی ریشـه های عمیقـی در علوم فلسـفه و 
جامعـه شناسـی دارد و بررسـی و تفسـیر هـر دانـش را باید از 
همـان ریشـه های عمیـق فلسـفی آغـاز کـرد. مـا نمی توانیـم 
بـدون در نظـر گرفتـن آن علم در مدار هسـتی و پاسـخگویی 
بـه نیـاز بشـری آن دانـش را تفسـیر کنیم و تحلیل درسـت و 

جامعی از آن داشـته باشـیم.
یکـی از مکاتبـی کـه در این حوزه میشـود به آن اسـتناد کرد 

دیـدگاه آقـای هابرمانس و مکتب فرانکفورت اسـت.
آقـای هابرمانـس معتقـد اسـت دانشـی کـه مـا بـا آن روبـرو 

هسـتیم در سـه دسـته، طبقـه بنـدی شـده  اسـت.
اولین دسـته : دانش سـرکوب گراسـت، علومی مثـل :فیزیک، 
شـیمی، ریاضـی و اتـم. و هرچقدر کـه این دانش فنی بیشـتر 

پیشـرفت کند انسـان بیشـتر در یـوغ بردگی قـرار می گیرد.
چگونه؟

ایـن دانـش هـای توسـعه گر بـا پیشـرفتش حریم شـخصی را 
از انسـان می گیـرد و باعـث می شـوند مـا هـر روز از خودمـان 
بیگانـه تـر شـویم و تحت سـیطره تبلیغـات حاکمانـی که 20 
درصـد جامعـه را تشـکیل میدهنـد و بـر 80 درصـد جامعـه 

حکومـت میکننـد قـرار بگیریم.
بـه اعتقـاد آقـای هابرمانـس طبقـه حاکـم) الیگارشـی ( در 
راسـتای منافـع خودشـان تـالش میکننـد رفتارهـا، باورهـا و 
شـیوه های عمـل مـا 80 درصد جامعـه را یکسان سـازی کنند 
و فکـری بـه خـورد مـا داده شـود تا چـرخ کارخانه هایشـان را 

به نام خالق هستی آفرین
بـه باور قلبـی من؛ زندگی فرآیند ارتباطـات، اطالعات و مبادالت 
اسـت؛ هـر لحظـه بهانه ای اسـت بـرای ارتباطات بیشـتر، بسـط 
روابـط عمومـی همدالنـه و مبادله دوسـتی صمیمانـه در جامعه 

پیرامـون که مملو از کاسـتی ها اسـت . 
عقیـده دارم؛ روابـط عمومـی هنـری هسـت برای دیـدن آنچه تا 
کنـون دیـده نشـده اسـت و بـرای شـنیدن صـدا هایی کـه تا به 
امـروز بـه گوش نرسـیده اند؛ در تمـام مدت کار در حـوزه روابط 

عمومـی ایـن بـاور در سـر لوحه کارم بوده و اسـت. 
بنـا بـه تاکیـد اسـاتید؛ روابـط عمومی هوشـمند یعنـی مدیریت 
روابـط  بـه  هوشـمندانه  بیاییـم  پـس  احساسـات؛  و  کلمـات 

بدهیـم و اجتماعـی صمیمیـت 
تحسـین کنیـم؛ قـدر شـناس باشـیم؛ حرمـت هـای انسـانی را 
پـاس داریـم و از عـداوت هـا و تنـگ نظـری هـا پرهیـز کنیـم. 
بایـد پذیرفـت؛ روابـط عمومـی راهبـردی، مدیریت هوشـمندانه 
ارتباطات انسـانی و رسـانه ای اسـت؛ ابزارهای هوشـمند کارساز 
نیسـت بلکـه روابط عمومـی هوشـمند، مدیر ارتباطی هوشـمند 

و مدیـر ارشـد توانمند مـی طلبد. 
در پایـان بـا تاکید بر اینکـه روابط عمومی عامل پیوند ها اسـت، 
مـی گویـم، مهـم تریـن و اساسـی تریـن شـرط موفقیـت روابط 
عمومـی هـا تثبیـت جایـگاه و نقـش ویـژه آنهـا در فرآیندهـای 

تصمیـم سـازی و تصمیم گیری اسـت.
روز و هفتـه ارتباطـات و روابـط عمومـی را بـه تمامـی فعالین و 

شـاغلین ایـن بخـش تبریـک عرض مـی کنم.
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بـا خریدهایمـان بگردانیم. 
دسته دوم: دانش های خنثی هستند مثل تاریخ. 

اگـر فـردی تاریـخ را ندانـد آسـیب جـدی نمی بیند اما کسـی که 
تاریـخ را درك می کنـد و در احـوال گذشـتگان سـیر مـی کنـد 
آگاهـی کسـب می کند که سـبب می شـود اشـتباهات گذشـتگان 
امیرالمومنیـن داریـم کـه  از حضـرت  روایتـی   . نکنـد  تکـرار  را 
می فرماینـد: مـن در گذشـته زندگی نکـرده ام اما چـون در احوال 
آنـان مطالعـه کـرده ام مثـل ایـن اسـت کـه بر شـانه گذشـتگان 
ایسـتاده ام و آینـده را میبینـم، یعنـی اینکـه خطاهای گذشـتگان 

نمیکنم. تکـرار  را 
دسـته سـوم دانش هـای رهایـی بخـش هسـتند : از دیـد آقـای 

هابرمانـس علـوم ارتباطـات جـزء ایـن دسـته قـرار دارد.
چـرا کـه از دیـدگاه او، ایـن دانـش  بـا پیشـرفتش سـبب میشـود 
انسـان از یـوغ بردگـی که دانش های فنـی ایجاد کردند رها شـود.

به چه صورت؟
گروه نخبگان طبقه حاکم از طریق رسانه های یک جانبه آن

 فرهنگی را که مورد نیاز خودشـان هسـت را طبقه بندی، دسـته 
بنـدی و بسـته بندی میکننـد و از طریـق رسـانه ها بـه خـورد مـا 
میدهنـد اینکـه چطـور لبـاس بپوشـیم، چطـور میهمانـی برویـم، 

چطـور درس بخوانیـم و حتـی چطـور فکـر کنیم.
هـا بـر مانس معتقد اسـت فرآیندی دردانش ارتباطـات وجود دارد 
که سـبب رهایی انسـان از یوغ بردگی میشـود و میتواند زمینه ای 
بـرای تعالـی، رهایـی و آزادی انسـان قـرن حاضـر را کـه فقـط به 

دسـت خودش ایجـاد میشـود را فراهم کند.
ایـن دانـش ارتباطـات که مبتنی بـر فرآیند گفتگـوی آزاد و بدون 

واسطه اسـت یک دانـش رهایی بخش اسـت .
روابـط عمومـی و دانش روزنامه نگاری زیر شـاخه علـوم ارتباطات 
اسـت و جـزء دانش هـای تعالـی بخـش اسـت کـه اگر به درسـتی 
و در جایـگاه درسـت اسـتفاده شـوند سـبب تعالی جامعـه خواهد 

شـد چـرا که این دانـش بـا واژه و کلمه روبروسـت.
یکـی از بـزرگ تریـن مواهبـی کـه خداونـد بـرای توسـعه انسـان 
آفریـد کلمـه اسـت وخداونـد قـدرت هسـتی را در ایـن کلمـات 
و واژه هـا قـرار داده اسـت. طـوری کـه در ابتـدای انجیـل یوحنی 
آز زبـان حضـرت عیسـی مسـیح آمـده اسـت کـه خداونـد ابتـدا 
کلمـه را آفریـد و بعـد مـن را آفریـد و عیـن القضـات همدانـی 
هـم بـه شـدت تاکیـد دارد آنچـه کـه در هسـتی افریـده شـده بر 
مبنـای کلمـه آفریده شـده و در اندیشـه های اسـالمی نیز انسـان 

بـه عنـوان قـرآن ناطـق تفسـیر می شـود.
لـذا ایـن واژه و کلمـه به عنـوان بزرگتریـن موهبت الهـی ابزار کار 
مـن اسـت و از طریـق ایـن کلمـه اسـت کـه میتوانـم بـا دیگـران 
ارتبـاط برقـرار کنـم و میتوانـم در جامعـه تـالش و کوشـش کنم. 
پـس قـدر ایـن نعمـت الهـی را میدانـم چـون هـر کسـی قـدرت 
ایـن را نـدارد کـه در دوران حاضـر از کلمـات بعنوان ابـزار کارش 
اسـتفاده کنـد و بـا ایـن نـگاه خـوب درك می کنم چه رسـالتی بر 

عهـده من گذاشـته شـده اسـت.

وقتـی بدانـم کـه هنگامـی کـه خداونـد آدم ابولبشـر را آفریـد 
بالفاصلـه بـا او صحبـت کـرد، ایـن نشـان میدهـد که کلمـه، قبال 
بایـد آفریـده شـده باشـد کـه حضـرت ادم بـی واسـطه بـا خدای 
خـودش تکلـم کـرده اسـت و چـرا خداونـد در بدو خلقـت چنین 

فعلـی را بـر حضـرت آدم مسـلم کـرده اسـت؟ 
چـون افعـال الهـی همـه از سـر حکمـت و علـم و معرفت اسـت و 
می خواهـد بـه انسـان بگوید: ای انسـان تمام مسـائل و مشـکالت 
تـو از طریـق کلمـه و گفتگـو قابـل حل اسـت و راهکارهـای دیگر 
زیـاد بـه تـو کمکـی نمی کنـد مثـل جنگ، امـا متاسـفانه انسـان 
بـا غفلـت از ایـن موضـوع در بسـیاری مـوارد جنـگ را برگزیـد و 

اسـیب های بسـیاری بـه خـودش و دیگـران وارد کـرد.
پـس مـن بعنـوان مسـئول روابـط عمومـی میدانـم کـه ابـزا مـن 
قلـم اسـت کـه خداونـد به آن قسـم یاد کرده اسـت و آنچـه از آن 

می تـراود واژه و کلمـه اسـت کـه مبنـای هسـتی اسـت.
کلمه هـا در فرآینـد گفتگـو قـدرت توسـعه ایجـاد می کننـد و اگر 
مـن در انتخـاب سـوژه هایم هدفمنـد عمـل کنـم و موضوعـی را 
انتخـاب کنـم کـه در جامعه خـودم ارزش آفرینی و توسـعه ایجاد 
کنـد و باعـث شـود مخاطبیـن بـا خواندن ایـن خبر ذهنشـان باز 
شـود و بـا دریافـت ایـن اطالعـات و داده هـای ارزشـمند به رشـد 
و تعالـی فکـری برسـند و ایـن اطالعـات را در فرآینـد گفتگـو بـه 
دیگـران منتقـل کننـد و در تضـارب اراء باعث رشـد فکری جامعه 

شـوند، جایـگاه خـودم را پیدا کـرده ام.
از طرفـی وقتـی کـه یـک خبـر خـوب کـه بـا عینیـت، شـفافیت، 
صداقـت و جامعیـت بـا سـبک پازلی تهیه شـده باشـد کـه تمامی 
عناصـر خبـر )چـه، چگونـه، چـرا، کی«چـه زمانـی«، چه کسـی، 
کجـا( در آن رعایـت شـده باشـد می توانـد در یک قشـر از جامعه 

سـبب رشـد فکـری و تعالـی اجتماعی شـود.
عـالوه بـر عناصـر خبـر، از دیگـر عناصـر مهـم در حرفـه روابـط 
عمومـی مدافـع منافـع سـازمان بـودن در کنـار تخصـص، نگرش 
باشـد ودر کنـار تخصـص  اندیشـی مـی  آزاد  مثبـت، پویایـی و 
رسـالت روابـط عمومـی آگاه سـازی مخاطـب بـا هـدف توسـعه 

فکـری و اخالقـی و ایجـاد روحیـه همدلـی و همفکـری اسـت.
با تقدیم احترام

روابط عمومی فرصتی مناسب
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از سـال 1385 روز 27 اردیبهشـت بـه عنـوان روز روابـط عمومـی 
تعییـن شـد اهمیـت جایـگاه روابـط عمومـی در عصـر ارتباطـات و 
در دورانـی کـه اطـالع رسـانی در همـه عرصـه هـا پیشـتاز اسـت، 
دوچنـدان شـده اسـت به گونـه ای که موفقیـت سـازمان ها، ادارات و 
شـرکت ها و دوامشـان در عرصـه فعالیت هـای تخصصـی بـه عملکرد 
روابـط عمومـی های آن وابسـته اسـت. علمـاي ارتباطـات، وظایف و 
کارکردهـاي متعـددي را بـراي روابـط عمومـي تعریف کـرده اند که 

مهمتریـن آنهـا، ممکـن اسـت سـه چیز باشـد :
1- اطالع رساني   2- اقناع و ترغیب   3- توسعه مشارکت

در واقـع روابـط عمومـی فرصتـی مناسـب را در اختیـار مدیریت یک 
سـازمان قـرار می دهـد تـا تصویـر شـفاف تری از آنچـه در محیـط 
سـازمان و جامعه در جریان اسـت را مالحظه کرده و برای پیشـرفت 
هرچـه بیشـتر از آن هـا اسـتفاده کنـد از ایـن رو بایـد گفـت یـک 
روابـط عمومـی خـوب می توانـد نقـش مناسـبی را در پیونـد مدیران 
و کارکنـان داشـته باشـد مثل خونی کـه در رگ های سـازمان جاری 
اسـت و تکاپـو و جنـب و جـوش سیسـتم را ملموس می کنـد. روابط 
عمومـی در یـک کلمه رمز توسـعه اسـت و با تبادل اطالعات درسـت 
و بـه موقـع می توانیـم جایگاه مجموعـه خود را در جامعه به درسـتی 
تبییـن کـرده و ارزیابـی درسـتی از کارکـرد خـود داشـته باشـیم. 
اینجانـب بـه عنـوان عضو کوچکـی از خانـواده بزرگ روابـط عمومی 
بـر خـودم میبالم کـه توفیق خدمـت در ایـن عرصـه را دارم. امیدوار 
هسـتم که با تعامل و و تالش بیشـتر در بخش کشـاورزی و انعکاس 
اخبـار فعالیـت هـا و رویدادهـای ایـن بخـش اقـدام اثر بخشـی را در 
تحقـق شـعار سـال کـه تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا هسـت 
داشـته باشـیم که همگی در راسـتای امنیت غذایی و توسـعه بخش 

کشـاورزی اسـتان خواهد بود.
با تشکر از شما

روابـط اجتماعـی یعنـی مدیریـت کلمـات و احساسـات، روابـط 
بیـن فـردی  نقطـه آغازیـن روابـط عمومـی اسـت.

هفتـه بزرگداشـت ارتباطات را بـه همکاران ارزشـمندم تبریک و 
می گویم. تهنیـت 

 آنچـه کـه بـا ذهن مـن عجین شـده اینسـت که روابـط عمومی 
تخصص کالم اسـت. 

در معنـای کلّـی، کالم ابـزار انتقـال مفاهیـم اسـت؛ مفاهیمی که 
نـزد هر انسـان محبوس اسـت و به وسـیلة کالم تداعـی و نمایان 
مـی شـود. کالم پیونـد دهنـده فرهنگهـای انسـانی سـت، قطعـا 
اولیـن گام بـرای رسـیدن بـه ارتباطـی موثـر بـا کالم در اختیـار 
داشـتن الگویـی مناسـب اسـت تـا علـم ارتباطـات را تخصصی و 

آموخت.  کامـل 
روابـط اجتماعـی یعنـی مدیریـت کلمـات و احساسـات، روابـط 
بیـن فـردی  نقطـه آغازیـن روابـط عمومی اسـت . ابـراز وجود ، 
گـوش دادن فعـال و توانایـی حـل تعـارض از مولفـه هـای اصلی 

روابـط بیـن فردی هسـتند.
در دنیـای امـروز قـدرت گفتگو در حل مسـائل و جـذب مخاطب 
و  خالقیـت  هوشـمندانه،  سـازی  جریـان  و  وانتخـاب  راس  در 
مدیریـت زمـان در بطـن گفتگـو راهبـردی تریـن  و کارآمدترین 

روابـط عمومی هـا را مدیریـت مـی کنـد. 
و ختـم کالم اینکـه احساسـات و تفکـرات عمـوم مـردم بـا  قلـم 
مـا رنـگ مـی گیـرد پس خـوب اسـت منطـق وصداقـت جوهره 

ایـن قلم باشـد. 
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