جایگاه کرامت انسانی در روابط عمومی اسالمی
رحمان سعیدی
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تاریخ دریافت 1396/5/10 :تاریخ پذیرش1397/1/25 :

چکیده
هدف نهایی از مجموعه استراتژیهای درازمدت و تاکتیکهای و تکنیکهرای کوتراه مردت
روابط عمومی اسالمی آن است که با احترام به حریم افراد و جایگاه و کرامت انسانی آنهرا فضرایی
همراه با آرامش ،حسن تفاهم و دوستی و همکاری میان یک مجموعه انسرانی در جهرت نیرل بره
اهداف متنوع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایجاد نماید.
لذا در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح نیازهای معنروی انسران و تأکیرد اسرالم برر
جایگاه واال و کرامت انسانی افراد به برخی از کارکردهای معنوی روابط عمومی اسالمی بپرردازد از
جمله این کارکردها نیاز انسران بره سررور و شرادی و نشراط بره عنروان یرک ضررورت فطرری و
پاسخگویی به نیاز انسان تنها در انبوه خلق و نیاز مبرم انسان به همردلی و هرمزبرانی برا دیگرران
است که با استناد به آیات و روایات اسالمی به عنوان کارکردهای روابرط عمرومی اسرالمی مرورد
بحث و بررسی قرار می گیرد و چگونگی پاسرخگویی ،روابرط عرومی اسرالمی بره انسران متحیرر و
سرگردان در جامعه صنعتی و فراصنعتی امروز بشری به بحث گذاشته شده است.
در ادامه نویسنده در مورد کارکردی مادی روابط عمومی معتقد اسرت در دنیرای جدیرد ترا
نتوانیم نظرات مخاطبان را بدانیم و به کار ببندیم نمیتوانیم بره مردیریت درسرت اهرداف دسرت
یابیم به نظر میرسد قرن  21قرن پرفروغی برای روابط عمومی بلکه برای دنیای بازرگانی اسرت و
استفاده از قوانین منطقی روابط عمومی میتواند باعث موفقیت شود .وقتی مسرألهای در سرازمان
به وجود میآید روابط عمومی برای حل آن تالش میکند و وقتی مراحل حرل مسرأله طری شرد
مأموریت روابط عمومی پایان یافته اسرت .البتره بایرد بره طرور مرداوم بره بررسری تاکتیرکهرا و
روشهای دستیابی به انتظار مخاطبان پرداخت و آنها را همیشه به روز نگه داشت.

کلید واژه :کرامت ،روابط عمومی ،ارتباطات ،اسالم

 -1دانشیار گرو رواب عمومی دانشگا عالمه طباطبائی
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مقدمه
در این مقاله روابط عمومی با دو رویکرد معنوی و مادی مطرح شده است بدین معنرا
که نخست تحت عنوان «روابط عمومی اسالمی و انسان محوری به کارکرد معنروی روابرط
عمومی اشاره شده اسرت و در ادامره بره نقرش روابرط عمرومی در اداره بهینره سرازمان و
دستیابی به دست آوردهای مادی تحت عنوان «روابط عمومی ابزار قدرتمنرد قررن  21در
دوران جدید دنیا» که ترجمه بخشی از مقاله یک محقق آمریکا بنام «کلی ربرت اِ» اسرت
که به نقش روابط عمومی در شفاف سازی و تغییر رفتار مخاطبان و نفع سازمانی پرداخته
است .وی با چنین کارکردی هزینههای برنامهریزی روابط عمومی را نه تنها توجیه میکند
بلکه آنرا کمک شایان و ارزشمندی به اهداف تجاری و اقتصادی سرازمان ذیرربط خواهرد
نمود.
الف :روابت عم م اسالم و انسان مح ری
روابط عمومی به عنوان یرک شراخه تخصصری از علروم ارتباطرات اجتمراعی از آغراز
پیدایش با رویکرد اهمیت به افکار عمومی و پای بندی به پاسخگویی در مقابل عامه داخل
و خارج سازمان به منظور ایجاد محیطی شفاف ،منرزه و انسرانی در فضرای درون و بررون
سازمان و در مقیاس وسیع جامعر ه فعالیرت خرود را آغراز کررده اسرت و هردف نهرایی از
مجموعه استراتژیهای درازمدت و تاکتیکها و تکنیکهای کوتاه مدت در پی آن است ترا
با احترام به حریم افراد و جایگاه و کرامت انسانی آنهرا فضرایی همرراه برا آرامرش ،حسرن
تفاهم و دوستی و همکاری میان یک مجموعه در جهت نیل به اهرداف متنروع اقتصرادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایجاد نماید تا از این رهگذر انسانهرا بره عنروان مهرمتررین
عناصر تولیدکننده فکر و ایده و نوآوری در محیطی شاد است ،به دور از سوء تفاهم ،همراه
با همدلی از حداکثر پتانسیل خود در جهت اهداف متنوع زندگی اجتماعی بهره جوینرد و
حاصل این تالش برنامهریزی شده و هماهنگ در موفقیرت سرازمان متبروع و در مجمروع
پیشبرد و ترقی فعالیتهای متنوع اجتماعی استفاده نمایند.
صرررفنظررر از دسررت آوردهررای مررادی ،افررزایش توانمنرردی و حررداکثر اسررتفاده از
ظرفیتهای بالقوه که در سایه فعالیتهای علمی روابط عمومی میتوانرد صرورت گیررد و
بهره وری اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهرد .آنچره در ایرن نوشرتار مرورد تأکیرد اسرت
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کارکردهای معنوی فعالیت روابرط عمرومی اسرالمی اسرت بردین معنرا کره وقتری بحرث
پاسخگویی به عامه و مخاطبان مختلف مطرح میشود بدان معنا اسرت کره بررای انسران،
شخصیت و هویت انسانی خواستهها و نیازها و سالیق او و در یرک کرالم کرامرت انسرانی
تالش می شود و از این دیدگاه روابط عمومی اسالمی که بر مبنای مکترب حیرات بخشری
اسالمی است که برعکس نظامهای سکوالر و به خصوص کمونیستی به جای اینکه اصرالت
را بر ماده قرار دهد معنویت را در اولویت کار خود قرار مریدهرد بره عبرارت دیگرر بررغم
دیدگاههای مادیگرا که اقتصاد را زیربنا و فرهنگ و معنویت را روبنا میداند در اسالم و بره
تبع آن روابط عمومی اسالمی ضمن آنکه به اهمیت معاش و اقتصراد جامعره برذل توجره
خاص می شود اما زیربنا فرهنگ و معنویت رو روبنرا اقتصراد اسرت .و از ایرنرو تأکیرد برر
مسائل معنوی ،اعتقادی و باورها و ارزشهای اصیل پذیرفته و نهادینه شده جامعه اسالمی
بر دست آوردهای مادی حاصرل از فعالیرتهرای روابرط عمرومی رجحران دارد لرذا سرعی
می شود در ادامه این نوشتار به نقش روابط عمرومی اسرالمی در توجره بره ارتقراء منزلرت
انسانی و کارکردهای معنوی روابط عمومی اسالمی پرداخته شود.
کارکرد ای روابت عم م اسالم
 -1هادی و نشاط ،ضرورت فطری
شادی و نشاط یک ضرورت و نیاز است ،چه کسی را میتوان یافت که مردعی باشرد
نیازمند شادی نیست .اساس جهان هستی و پدیدههای آن به گونهای طراحی شرده اسرت
که در آدمی شادی ایجاد کند .بهار با طراوت ،صبح با لطافت ،طبیعت با ظرافت ،آبشارهای
زیبا ،گل های رنگارنگ ،دیدار با دوستان ،ازدواج و پیوند دو انسان ،همه شادی اور و سررور
انگیز است .از آنجا که شادی عوارض منفی مانند ناکرامی ،ناامیردی ،تررس و نگرانری را از
آدمی دور میکند روانشناسان به ایجاد و تثبیت آن در انسان دستور اکیرد دادهانرد و ایرن
نشانگر این حقیقت است که شادی نیاز اساسری و ضرروری آدمری و از خواسرتههرای هرر
انسانی است که خداوند در او به ودیعه گذاشته اسرت .البتره زنردگی شرهری و فشرارهای
روانی بر انسان امروزی ضرورت او را به این نیاز فطری دو چندان کرده است.
دین اسالم که به همه شئون حیراتی انسران ژرف نگریسرته و متناسرب برا نیازهرای
واقعی او و برای تعالی هر چه بیشترش برنامههایی ارائره کررده شرادی و نشراط و عوامرل
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نشاط انگیز را که الزمه یک زندگی موفق است به انسان معرفری و توصریه مریکنرد .امرام
علی (ع) میفرماید« :السرور یبسط النفس و یثیرر النشراط» شرادی باعرث انبسراط روح و
ایجاد وجد و نشاط میشود (محمدی ،ری شهری  1362ج  4ص .)436
به طور کلی درباره اهمیت نشاط و سرور و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که
یکی از فصول کتب روایی به باب «ادخال السرور» (کلینی  )1364اختصراص داده شرده و
شادکردن مؤمنان و مسلمانان در برخوردهرای روزمرره تحسرین شرده اسرت از جملره در
روایتی از امام باقر (ع) و ایشان از رسول خدا (ص) نقل فرمودهاند که« :م،ن س،رُّ مؤمِناا فَقَرد
س،رَّنی و م،ن سرَّنی فَقَد س،رَّاهلل» (کلینی .)1365
و نیز در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است که :ای،ما مُسلِمٍ نفی مُسرلِماا فَسررَّه
س،رهُ اهلل ع،زوَّجلّ (همان منبع).
چنانچه روایت به صراحت اشاره میکنرد شرادکردن مؤمنران و مسرلمانان هرم ترراز
شادکردن خداوند قرار گرفته اسرت .عرالوه برر آن ایرن گونره روایرات معیراری شرامل در
اختیارمان قرار میدهد که تعامالت ما باید بر محور خوشرویی و آرامش روحی آغاز شود.
حضرت علی (ع) در نامهای به عبداهلل بن عباس میفرماید :انسران گراهی بره خراطر
رسیدن به چیزی مسرور میشود که هرگز از دست نمیدهد و گاهی بررای از دسرت دادن
چیزی محزون میشود که هرگز به آن نمیرسد .پس باید شادی تو به خاطر احیرای حرق
یا نابودی باطل باشد (ری شهری  1362ج .)427 : 7
اسالم به زدودن اندوه از دل مؤمنان سفارش میکند و به استحکام پیوندها بره ویرژه
صله ارحام اهتمام جدی دارد به طوری که در کتب حدیث بابی را بردین منظرور گشرودند
(باب ادخال السرور علی المؤمنین)
امام صادق (ع) در این باره میفرمایند« ... :تبسم مؤمن بره مرؤمن و زدودن انردوه از
چهره مؤمن از حسنات است و زدودن گررد و غبرار از چهرره مؤمنران از حسرنات اسرت و
بهترین اطالعت خداوند خوشحال کردن مؤمنان است (کلینی  1365ج )188 : 2
یکی از عوامل شادی آفرین در زندگی انسران تفرریح و تفررج اسرت .روح انسران بره
تفریح و تفرج نیاز دارد به طوریکه تفریحات سالم از بهترین شادیها و لذتهای سرالم و
نشاط آور انسان است .انسان با دیدن مناظر زیبای طبیعت ،گرلهرای رنگارنرگ ،درختران
سبز ،آبشارهای زیبا ،شکوفههای شاداب ،کوهها و هرزاران منظرره زیبرای دیگرر بره وجرد
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می آید .خداوند در قرآن کریم به سیاحت و سفر امر فرموده است تا انسان هم از سرنوشت
و سرگذشت گذشتگان آگاهی یابد و عبرت گیرد و هم از زیباییهای طبیعت بهرره ببررد و
شادمان شود .ورزش و بازی از جمله عوامل شادی محسوب میشوند .چنانکه پیامبر اکررم
(ص) میفرماید « :حق فرزند برعهده پردرش ایرن اسرت کره بره او نوشرتن و شرناکردن و
تیراندازی را آموزش بدهد و جز از راه حالل روزی او را تأمین نکنرد (کلینری  1365ج : 6
 49مجلسی  1403ج )91 : 73
مطالب در مورد شادی به نقرل از فصرلنامه فرهنرگ در دانشرگاه اسرالمی شرماره 1
زمستان 1363( .ج  )139 : 51باتوجه به مطالبی که در ارتباط به ضرورت فردی شرادی و
نشاط اشاره شد یکی از وظایف و کارکردهای مثبت روابط عمومی اسالمی تشکیل تورهای
مسافرتی و گردشهای دسته جمعی سیاحتی و زیرارتی بررای اعضراء درون یرک سرازمان
است که از این رهگذر اهداف مختلفی دنبال میشود از جمله ایجاد شادی و نشراط بررای
کارکنان و اعضای یک سازمان در کنار اعضرای خرانواده شران و نیراز نروعی صرله رحرم و
نزدیکی و پیوند عاطفی بین کارکنان سازمان با هم و کارکنان و مدیران سرازمان در کنرار
هم در یک محیط غیررسمی و صمیمانه و دوستانه و ایجراد نروعی همردلی و همسرویی و
احساس همبستگی مشترک بین کارکنان از طرفری و کارکنران و مردیران در طیرفهرای
مختلف از طرف دیگر که عالوه بر آنکه آنها را بررای ادامره پرر تحررک فعالیرتهرا بیشرتر
سازمان آماده میسازد و بازدهی کرار را افرزایش مریدهرد .بره نروعی سربب همفکرری و
همکاری معنوی بین اعضای یک سازمان میگرردد و نروعی فضرای معنروی و اخالقری در
سازمان مربوط ایجاد مینماید که اینگونه فعالیت از جمله شراخصهرای کرارکرد معنروی
روابط عمومی اسالمی میتواند باشد.
همچنین تشکیل جلسات و همایشهای اعضای سرازمان بره مناسربت سرالروز آغراز
فعالیت سازمان ،مناسبتهای ویژه ملی ،مرذهبی و هدیره دادن در سرالروز ازدواج و تولرد
اعضاء و فرزندان کارکنان سازمان از جمله فعالیتها و کارکردهای شادی آفرین – مفررح و
معنوی روابط عمومی اسالمی میتواند باشد تا از این رهگذر پیونرد در جهرت رسریدن بره
اهداف مشترک کارکنان و مدیران سازمان در ارتقاء فعالیتهای مهم سرازمان از اسرتحکام
بیشتری برخوردار باشد.
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روابت عم م اسالم احتراب به کرامت انسان است
روابط عمومی اسالمی بایستی در خدمت کرامت انسانی باشد ،کرامتی کره در طرول
تاریخ تحول جوامع انسانی متأسفانه روز به روز مسریر نزولری پیمروده و انسران صرنعتی و
فرامدرن را در پیچ و خمهای نیازهای اولیه و تشویق و نگرانی پاسخگویی بره ایرن نیازهرا
سردر گم گیو و مبهوت و از خود بیگانه کرده است.
برای روشن شدن این حقیقت بد نیست اشارهای به دیدگاههای تونیس و رایرزمن دو
تن از پیشکسوتان و پیش قراوالن ارتباطات کره بره بررسری سریر تحرول جوامرع انسرانی
پرداختهاند اشاره نمائیم:
تونیس در ویژگیهای «جامعه» که مصداق آن جوامع صنعتی امروز و شرکل تکامرل
یافته «اجتماع» اولیه انسانی است اشاره میکند:
« در جامعه ،هر فرد در کنار افرراد دیگرر بررای پیشربرد منرافع و مقاصرد خرویش و
دستیابی به موفقیت بیشتر و ارضای جاه طلبی هایش تالش میکند» (دادگران )1383
این بدان معنا است که افراد جامعه هر یک برا تفکرر منفعرت طلبری و دسرتیابی بره
امتیازات مادی بدون توجه به حال و وضع همنوعان دیگر خود در یرک رقابرت نفرسگیرر
تالش و کوشش میکنند.
و باز هم در جای دیگر به عنوان «رشد روح حسابگری» در جامعه اضافه میکند کره
«افراد واحدهایی هستند که میتوانند جای همدیگر را بگیرند»( .همان منبع)
مفهوم این امر آن است که در جامعه صنعتی بیش از آنکره بره ارزشهرای انسرانی و
کرامت انسانی افراد توجه شود افراد به عنوان پیچ و مهرهای ناچیز در به حرکرت درآوردن
چرخهای عظیم جامعه صنعتی ایفای نقش میکننرد و وجرود یرا عردم وجرود آنهرا نقرش
تعیین کنندهای ندارد ،و در حد مهرههایی هستند که میتواند به وسیله مهرهها و پیچهای
مشابه جایگزین شوند این شیءنگری به انسان و بی توجهی به گوهر وجرودی او از جملره
آسیبهای جامعه امروزی هستند که نیاز به توجره انسران محروری و احتررام بره کرامرت
انسانی می تواند از جمله ملزوماتی باشد که روابط عمومی اسالمی با تأکید بر آن میتوانرد
خالء موجود در این خصوص را پر کند( .سعیدی.)1389 ،
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روابت عم م اسالم و انسان مح ری
هر چند در روابط عمومی عرفری تأکیرد برر مخاطرب و مخاطرب محروری از جملره
توصیه های مؤکد در مورد فعالیت روابط عمومی اسرت کره تحرت عنروان روابرط عمرومی
پاسخگو از آن نام برده میشود اما واقعیت آن اسرت کره هردف از پاسرخگو برودن روابرط
عمومی هر چند توجه به مخاطب و خواستههای آن است اما هدف نهایی تأمین سرالیق و
نیازهای مادی مخاطبان است تا از این رهگذر با اقناع مخاطرب او را وادار بره بهرره دهری
بیشتر و افزون تر از فعالیت او در سازمان نمایند .هرچند در بعد اقتصادی این مطلب حرائز
اهمیت است اما در روابط عمومی اسالمی بایستی بر نیازهرای معنروی مخاطبران تکیره و
توجه شود .همان طوری که دیوید رایزمن در کتاب خود با عنوان «انبوه تنها» که در سال
 1950منتشر کرده اشاره دارد در جامعه صنعتی و فراصنعتی امروز یکی از دردهرای مهرم
انسان ها احساس تنهایی و بی هم زبانی در جمع است زیرا افراد برغم آنکه در انبوه کثیری
از جمعیت و همنوعان خود زندگی میکنند ولی از احساس تنهایی در زنردگی شخصری و
خصوصی خود رنو میبرند .و نیاز مبرم به همدلی ،همدردی و مساعدت فکری و عاطفی و
انسانی دیگران دارند تا عقده دل بگشرایند و روان را از ترنشهرا و اسرترسهرای ناشری از
زندگی صنعتیوار هند نیازی که در گذشتههای دور و در افسانهها این گونه بود کره افرراد
قصههای خود را با سرنگ صربور در میران مریگذاشرتند در گذشرتههرای چنردان دور از
شهرهای کوچک و روستاها این نیاز را با دردل کردن و مصاحبت و مشاورت با همسایگان،
هم محلیها و اقوام نزدیک خود پاسخ میدادند و ارضا نشدن این نیراز روانری خرود منشرأ
نابسامانیها و بیماریهای روانی متعددی در جامعه امروزی است.
روابط عمومی اسالمی میتواند از طریرق برگرزاری جلسرات و در داخرل نشسرتهرا
سازمان یا ارائه سرویسهای روانشناسی و کلوپهای زیارتی و گفتگوی خبرر ماننرد سربب
نزدیکی اعضاء یک سازمان با هم و ایجاد رابطهای غیررسمی و صمیمانه بین آنها از طرفری
و آنها و مدیران سازمانها از طرف دیگر باشرند و نروعی صرله رحرم سرازمانی و محیطری
همراه با همدلی و همکاری و تعاون و ایجاد نمایند و نسبت به گسترش ارزشهای اسالمی
از طریق آموزش و انتقال تجربیات شخصی به یکدیگر همت به خرج دهد و در واقع محرور
فعالیتهای افراد در داخل و خارج سازمان به واقع حرمت و کرامت انسانی ،انسانها باشرد
و این امر با ماهیت ارزشهای اسالمی و روابط عمومی اسالمی سازگار و همسو است.
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در پرتو این گونه عملکرد روابط عمومی اسالمی است که به گفته توبنیس در کتراب
«اجتماع و جامعه که در سال  1919منتشر شد «خوشبختی زمرانی تحقرق مرییابرد کره
افکار عمومی با بازگشت به سرچشمه زندگی «اجتمراعی» اولیره ،گرروههرای کوچرک بره
نوسازی و بازسازی جوامع بپردازند» (دادگران )1383،
حاصل سخن آنکه روابط عمومی اسالمی با تکیه برر ارزشهرای اسرالمی برگرفتره از
قرآن کریم و سیره ائمه اطهار رهنمودهای متقیان و صالحان میتواند چشرم انرداز ترازه و
بدیعی در افق روابط عمومی معنوی ایجاد نماید.
ب -روابت عم م  :ابزار قدرتمند قرن  21و در دوران جدید دنیا
من این مقاله را به بازرگانان ،افراد عمومی و مدیرت مراجرع عمرومی کره بره دنبرال
ایجاد ارتباط بین هزینههای روابط عمومی و رسیدن بره اهرداف سرازمانی خرود هسرتند،
تقدیم میکنم .اگر بر روی یک موضوع توافق داشته باشیم ما با هم میتوانیم زمان زیرادی
را صرفه جویی کنیم :من معتقدم مدیران اجرایی عمیق و دوراندیش میداننرد کره انجرام
امور روابط عمومی و افکار سنجی مصرف کنندگان میتواند بره طرور مسرتقیم برر میرزان
فروش و درآمدها تأثیر داشته باشد.
انجام دادن این امور و یا ندادن آنها خود سؤال دیگریست.
ولی من معتقدم در دنیای جدید ترا نتروانیم نظررات مخاطبران را بردانیم و بره کرار
ببندیم نمیتوانیم به مدیریت درست اهداف دست پیدا کنیم.
مخاطبان یک مجموعه مریتواننرد گروهری برزرگ از اعضرا ،پشرتیبانان ،خریرداران،
اسپانسرها ،قانونگذاران ،کارمندان ،مدیران ،گروههای عمومی استراتژیک ،اتحادیرههرا و ...
باشند.
اگر گفتههای من درست باشند ،قرن  21نه تنها برای روابط عمرومیهرا بلکره بررای
دنیای بازرگانی نیز روزهای بسیار پرفروغی در پیش رو دارد.
با این وجود استفاده از قوانین منطقی روابط عمومی میتوانرد باعرث موفقیرت شرود
ولی از آنجا که هر شخص باتوجه به برداشت خود از این قوانین اقدام میکند ،نوع رفتارهرا
نیز متفاوت است.
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وقتی که تمام تالشها ،برنامهریزیها و تغییررات در جهرت اصرالح امرور و رفتارهرا
براساس نیاز مخاطبان یک سازمان قرار بگیرند و به بهترین وجه به دنبال بهینهترین رفتار
باشند ،آنجاست که میتوان گفت روابط عمومی به موفقیت رسیده است.
آنچه که یک مدیر اجرایی باید در مورد روابط عمومی فکر میکند این چنرین اسرت:
هزینهای که من برای ارتباط با عموم صرف میکنم میتوانرد باعرث ترأثیر برر روی رفترار
مخاطبان و سهامداران شود و سازمان برای رسیدن بره اهرداف از پریش تعیرین شردهاش
نزدیکتر شد.
باید همیشه بهترین عمل را انجام داد ،درک انتظارات مخاطبان و شناخت آنها بسیار
مهم است.
خوشبختانه آنچه که ما در اینجا مورد استفاده قرار میدهیم بسریار روشرن و واضرح
است میتواند انتظارات مخاطبان را آنطور که مورد دلخواه است تغییر دهد و حتی ترأثیر
عمدهای بر روی رفتار سازمانی کارکنان و همکاری باشد.
وقتی مراحل حل یک مسأله طی شد ،آنجاست که مأموریت روابط عمومی مورد نظر
به پایان رسیده است .البته باید به طور مداوم به بررسی تاکتیکها و روشهرای دسرتیابی
به انتظار مخاطبان پرداخت و آنها را همیشه به روز نگه داشت.
درعوض باید پس از اجرای تاکتیک به دنبال آن باشیم که روشهای در پیش گرفتره
شده چگونه بر روی انتظارات و احوال گروه اعظم مخاطبان ترأثیر گرذارده اسرت و میرزان
تغییر رفتار آنها را اندازهگیری کرده و مدام تحت بررسی قرار دهیم.
باید بدانیم که با مدیریت موفق و درست مریتروان بره طرور قابرل مالحظرهای و برا
استفاده از ابزار روابط عمومی رفتارها را تغییر داد و پس از مرحلره برنامرهریرزی در مردت
اعمال روشها نیز با پیگیر مستمر به اهاداف تعیین شده دست یافت.
وقتی مدیران میبینند که میتوان با ابزاری به نام روابرط عمرومی رفتارهرا را پریش
بینی کرده و آنها را تغییر داده این موضرع باعرث مریشرود ترا اعتمراد آنهرا بررای انجرام
سرمایهگذاریهای جدید افزایش یابد زیرا میدانند و مطمئن هستند که ارزشش را دارد یا
نه.
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این ابزاری بسیار کارساز و قوی است .زیرا یک مردیر یرک بازرگران و یرا حتری یرک
انسان عادی میتواند پیش از انجام امور با مشاوره یک شورای روابط عمرومی بره موفقیرت
کار خود اطمینان یافته و سپس از فاز برنامهریزی به فاز عملیاتی برود.
حتی بهتر ،میتوان به موارد زیر که در روابط عمومی بازرگانی به کار مریرود توجره
کرد:
گروه مخاطبان هدف خود را معین کنید
میزان درک آنها را اندازه بگیرید
نوع رفتارهای پاسخ داده شده را بررسی کنید
اهداف روابط عمومی خود را تعیین کنید
استراتژی روابط عمومی خود را تعیین کنید
تاکتیک های ارتباطاتی خود را انتخاب و اجرا کنید تا پیغامتان را به گوش مخاطبران
برسانید
منتظر تغییرات منطق و درک باشید و آنها را ثبت کنید
تغییرات رفتار را نیز بررسری کررده و سرپس بره موفقیرت در روابرط عمرومی خرود
میرسید
کارمندان و همکاران در قرن  21از ما چه میخواهند؟
من معتقدم آنها از ما میخواهند تا با اجرای تواناییهرای مخصروص خرود در راهری
قدم بگذاریم تا آنها را به اهداف تجاری و اقتصادیشان برسانیم.
ولی مانند همیشه ،اگر میخواهیم پول در بیاوریم و برای خواستههای کارکنرانمران
اهمیت قائل شویم ،فرقی نمیکند از چه نوع اسرتراتژی بررای حرل یرک مسرأله اسرتفاده
میکنیم ،باید در پایان روز توانسته باشیم اخالق و رفتار افرادی را تغییر داده باشیم.
حال شما قضاوت کنید ،اگر روابط عمومی این قدر خوب است چرا بعضی از مردیران
از آن روی گردانند؟
من فکر میکنم این به خاطر عدم شناخت آنها از تواناییها و قدرت استفاده از روابط
عمومی برای رسیدن به اهداف اقتصادی است.
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این موضوع واقعاا یک سعادت محجور افتاده اسرت ،برا وجرود ایرن کره مریتروان برا
استفاده از روابط عمومی بسیاری از اهداف سازمانی را تثبیت کرد ،بسیاری از آن اسرتفاده
نمیکنند.
وقتی که درنهایت به پایان بازی میرسیم ،ادامه میدهیم و سؤال  50دالری خرود را
میپرسیم -آیا ما به اهداف خود برای تغییر بهینه افکار عمومی دست یافترهایرم؟ اگرر آره
پس کار خود را خوب انجام دادهایم و اگر نره بایرد دوبراره اهرداف ،اسرتراتژی ،پیغرامهرا،
تاکتیکهای ارتباطاتی و دادههای جامعه آماری خود را ارزشگذاری کنیم و از آنهرا بررای
تالشهای بعدی استفاده کنیم.
حال کی همکاران وکارمندان ما از نتایجی که ما از راه روابط عمومی به آنهرا دسرت
یافتهایم ،راضی میشوند؟
این فقط در صورتی رخ میدهد که تالشها و برنامهریزیهای ما ،منجر بره تغییرری
واضح و آشکار در افکار و رفتار عمومی بشوند.
حال اجازه بدهید نتیجهگیری کنیم :روابط عمومی ابزاری قوی برای قررن  21اسرت
که از  3سودمندی زیر برخوردار است و کارمندان و همکاران ما همیشه از آنهرا بهررهمنرد
میشوند
 -1برنامه روابط عمومی آنها موفق باشد.
 -2با دستیابی به اهداف تغییر در افکار عمومی که در ابتدای برنامره هردفگرذاری
شدهاند ،آنها از یک ابزار دقیق و قابل اعتماد روابط عمومی استفاده کردهاند.
 -3وقتی تالشهای "رسیدن ،متقاعدکردن و حرکت به سرمت بهتررین" موفرق بره
ایجاد تغییرات قابل اعتماد و واضح در افکار عمومی شوند ،آنها در حال اسرتفاه از بهتررین
بخش روابط عمومی به نام ارزش هستهای هستند که به آنها اطمینران مریدهرد بره پرول
خود میرسند.

 / 156فصلنامه عل ب خبری ،هماره 25بهار 97

منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سعیدی رحمان )1389(،تکنیکهای روابط عمومی ،انتشارات سمت ،چاپ پنجم،
سعیدی رحمران )1389( ،کیرا علری اصرغر ،روابرط عمرومی الکترونیرک ،انتشرارات جامعره
شناسان،
دادگران ،سید محمد )1382( ،مبانی ارتباطات جمعی ،انتشارات فیروزه ،چاپ پنجم،
کلینی ،محمد یعقوب )1365( ،اصول کافی تهران دارا الکتب االسالمیه،
محمدی ری شهری ،محمد )1362( ،میزان الحکمه ،قم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمری
قم،
مجلسی ،محمدباقر 1403( ،قمری)بحاراالنوار ،بیروت مؤسسه الوفا
نیل ساز نصرت ،ملک آباد هادی )1390( ،جایگاه شادی و نشاط در قرآن و روایات ،فصرلنامه
فرهنگ در دانشگاه اسالمی سال اول شماره  1زمستان
مطهری مرتضی )1387( ،آشنایی با قرآن ج  2تهران صدرا

