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 کارکرد مدیریتی است که بینش :قدیمی ترین تعریف روابط عمومی
ها را دسته بندی ،خط مشی ها را معین وروندها و تمایالت و 

مصلحت ها را در سازمان تعریف کرده و از طریق یک برنامه 
 .اجرایی پذیرش عمومی را نسبت به سازمان بوجود می اورد 

 روابط عمومی هنروعلم مدیریت ارتباطات : جدیدترین تعریف
استراتژیک میان سازمان وجامعه است که به مدیران کمک می کند 

اهداف سازمان راتحقق بخشند ، اعتبار ، شهرت و خدمات آن را 
 .  توسعه دهند و تصویر مثبت آن راتقویت نماید 



 1897اولین بار اصطالح روابط عمومی در امریکا وبرای توسعه راه آهن در 
سپس این اصطالح به روزنامه نگاری .در ادبیات جاده ای بکار گرفته شد 

 .منتقل و بخشی از آن شد 
 استقرار یافت و اولین مشتری آن 1900اولین روابط عمومی توسط بوریو در

 .نیز دانشگاه هاروارد بود
 اوی لی اولین کسی بود که نوع جدید خبر یعنی بیانیه مطبوعاتی را بوجود

 آورد 
 برنایز اولین تئوریسین روابط عمومی بود که بدلیل خویشاوندی اش با فروید

بسیاری از افکار وی مانند ضمیر ناخودآگاه و انگیزه رفتارهای غیر منطقی در 
رفتار بشررا گرفت وکتابهای مهمی مانند شفاف سازی افکارعمومی ،تبلیغات و 

 .    مهندسی رضایت را به رشته تحریر درآورد 



 امروزه روابط عمومی در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک صنعت

گسترده شده است  طبق آمارمنتشره از سوی مرکز آمار کارکنان 

متخصص  روابط  122000بیش از  1998امریکا در سال 

 عمومی در صنایع امریکا مشغول بکار بود

 متخصص تبلیغات وبازاریاب و مدیر روابط  485000و تقریبا
 عمومی در کل صنایع امریکا اشتغال بکار داشته اند 



 روابط عمومی به دلیل تاثیر بر عوامل زیر از اهمیت برخوردار است

: 

 توسعه اجتماعی در جامعه 

 حمایت عملیاتی  از سازمان 

رجحان و برتری بخشی سازمان نسبت به رقبا 

 عضوگیری برای سازمان 



 هدف روابط عمومی آماده کردن شرایط برای پیشبرد ماموریت های
 :سازمان از طریق 

 گردش اطالعات در درون و برون سازمان 
 برقراری ارتباط دوسویه با مخاطبان 
 کسب بازخورها 
 ایجاد ساختارهای مناسب به منظور اطالع رسانی به موقع 
 ارتباط با رسانه ها 
 ایجاد فضای فرهنگی برای افزایش همدلی میان کارکنان 



 روابط عمومی می تواند: 

 تصویر سازی نماید 

 شهرت سازمان را تقویت کند 

 اگاهی را باال ببرد 

 اموزش دهد 

 رفتار را تغییر دهد 

اعتبار افرینی کند 

  رهبران فکری را تحت تاثیر قرار دهد 

 مخاطبان خود را به کنش وادار نماید 



 روابط عمومی نمی تواند: 

 رقابت را حذف کند 

 عقاید دیگر را نادیده بگیرد 

 تصمیم گیری غلط را جبران کند 

  جایگزین بازاریابی ضعیف و یا موقعیت ضعیف سازمان شود 

  جایگزین اقدامات اصلی در سازمان شود 

 اقدامات فاسد را جبران کند 



  با ارزیابی بینش و افکار عمومی مرتبط است 

 قاعده سازی ،اجراء، روندها ، خط مشی ها که عطف به ارتباطات می
 گردد

  هماهنگ کردن برنامه های ارتباطی 

 با توسعه سازگاری سازمان با محیط از طریق ارتباطات دوسویه 

  با بسط روابط مثبت میان سازمان و اجزاء اصلی اش 



 روابط عمومی ها از حیث  اندازه ، هویت  ، تمایالت وسازمان

 .ویژگیهای خاص خود را دارند 

 روابط عمومی های بر حسب اینکه ماهیت سازمانها اقتصادی

،اجتماعی ،فرهنگی ویا سیاسی باشد کارکردهای متفاوت  می تواند 
 داشته باشد  



 روابط عمومی ها را در چهار نوع سازمان گوناگون با چهار کارکرد
 :متفاوت می توان تفکیک کرد 

 روابط عمومی در سازما نهای صنعتی و تولیدی 

 روابط عمومی در سازمانهای غیر انتفاعی مانند مدارس ،دانشگاهها و
 بیمارستانها 

 روابط عمومی در سازمانهای سیاسی 

 اقتصادی -روابط عمومی در شرکتها ی خدماتی 
 



 روابط عمومی در سازمانهای صنعتی به منظور کمک به بازاریابی از

طریق جمع آوری اطالعات در باره محصوالت تولیدی یا خدماتی 

ارایه شده برای جذب پتانسیل مشتریان  و بدست آوردن بازار دائمی 
 شکل می گیرد   



 روابط عمومی در سازمانهای غیرانتفاعی مانند مدارس ،دانشگاهها و

بیمارستاها برای حمایت و آگاهی بخشی پیرامون برنامه ها و توسعه 
 آنان ،آموزش کارکنان و افزایش حمایت از خدماتشان بوجود می آید 



 سیاستمداران روابط عمومی را برای جذب آراء بیشتر و بدست آوردن

موقعیت برتر و کسب موفقیت در صندوق های رای و دفاع از 
 خدماتشان در مسوولیت های محوله  بکار می گیرند  



 روابط عمومی برای شرکتهای خدماتی اقتصادی وسیله ای برای نیل

به قانونگذاران و سیاستمداران برای برقرای مالیات وقواعد تنظیمی 

مناسب است در عین حال روابط عمومی برای این گروه وسیله ای 

است که  خود را کارفرمایانی روشنفکر و حامی منابع انسانی و 
 برنامه های جدید معرفی نمایند  



 قبل از هر چیز باید بدانیم روابط عمومی تبلیغات نیست بلکه تبلیغات

تنها یکی از تکنیک های روابط عمومی است که نسبت به تکنیک های 

 دیگر روابط عمومی از هزینه باالتر و اعتبار کمتر برخوردار است 

 



 هدف گیری مخاطبان 
 کنفرانس مطبوعاتی 
 بیانیه مطبوعاتی 
 گروه های البی 
 تاکتیک اسپین 
فرامعنا 
 تبلیغات 
 گفتگوی رادیویی و تلویزیونی 
 کتاب و سایر مکتوبات 
 ارتباط مستقیم بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی 
 سخنرانی 



 قدیمی ترین تاکتیکی است که در آن  پیامها به اندازه  قامت
 .مخاطبان تهیه و تدارک دیده می شود 

 دراین تکنیک مخاطبان می توانند یک قوم یا ملت و یا تمام دنیا باشد
اما معموال مخاطبان بخشی از یک جمعیت هستند مثال برای بخش 

 .سال مخاطبان هدف بشمار می روند  49تا  18اقتصادی افراد 

 در روابط عمومی بخش های مختلف مخاطبان می تواند بسیار سیال
 .باشند 



 کنفرانس مطبوعاتی 
 بیانیه مطبوعاتی 
 گروه های البی 
 تبلیغات 
 گفتگو های رادیو وتلویزیونی 
 سخنرانی 
 ارتباط مستقیم بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی 
 کتاب ،بروشور وسایر مکتوبات 



 تکنیکی است که بدون صراحت لهجه با ارایه مطالب دو پهلو و فریبنده به
 .دستکاری فکری می پردازد 

 سیاستمداران همواره به استفاده از این تکنیک متهم هستند. 
 اصطالح اسپین از بازی کریکت به عاریت گرفته شده است. 
 شیوه های این تکنیک شامل: 
 انتخاب جهت دار برخی حقایق و نقل قولها 
 انکار نکردن انکارها 
فرازبندی مطالب بگونه ای که مطلب اصلی اثبات نگردد 
 انتخاب زمانی خاص برای ارایه مطلب خاص 
 استفاده کلمه ای خاص برای پنهان کردن و یا ترویج دستور کاری 



 اخرین تکنیکی است که به سرعت در حال گسترش است و آن مطالعه

تعامالت میان کنشی گروه است بگونه ای که منجر به مدلی برای  
 روابط عمومی گردد



  متخصصان روابط عمومی مدل های گوناگونی را برای فرایند روابط
 .عمومی طراحی کرده اند 

فرایند چهارمرحله ایی گلن بروم و آلن سنتر شامل: 

1- تحلیلswot  

2-  برنامه ریزی 

3-برقراری ارتباط و اجرا 

4-    ارزیابی 



1-  تحقیقات 

2- اهداف 

3- استراتژیها 

4-  اجرا 

5-  ارزیابی 

 



 مدل چهارمرحله ای: 

 تحقیقات 

  برنامه ریزی 

 ارتباطات 

 ارزیابی 



 مدل های گوناگون برای فرایند روابط عمومی در شرایط خاص مثمر

 .ثمر می باشند

برای طراحی مدل ها باید به سواالت زیر پاسخ داد ؟ 

ماموریت اصلی و فرعی سازمان شما چیست ؟ 

 کدام مخاطبان برای شما از اهمیت بیشتری برخوردارند 

  پیام شما چیست ؟ 



 ما در دوره سر ریز شدن اطالعات و گزندگی روزنامه نگاری بسر
 :می بریم بنابر این پیام شما زمانی شنیده خواهد شد که 

  واضح ،مختصرو با قابلیت یادآوری باال و در مسیر اهداف تجاری
 شما باشد 

مطمئن شوید که در سازمان شما مسایل  یک صدا مطرح می شود 
 ساده باشد تا بیان آن برای شما آن و بخاطر سپردن آن از سوی

 دیگران آسان شود  
 از سازگاری و توافق سازمانتان با بیان آن مطالب مطمئن شوید 

 



 مهمترین ابزار روابط عمومی  رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی است

که استفاده از هر یک از آنها ویژگیهای خاص خود را دارد با 

روزنامه ها نمی توان همانند مجالت تخصصی برخورد کرد همانگونه 

 که نمی توان برخورد مشابه با رسانه های تصویری را داشت 

 



  تماس با رسانه ها 

 بدانید که دقیقا چه موضوعی را مطرح می کنید. 

  حتما باید گزارش خوبی برای ارایه داشته باشید 



 رسانه گریز نباشید  -باید مروج ارتباط با رسانه باشید 

 موضوع خود را بر سر هر بازار رسانه یی بگسترانید 

 متوجه  دسته بندی مخاطبان باشید 

 با گزارشگر خود از نزدیک کار کنید 

گزارش درست ارایه دهید 

 عنوان و امضا ء و نام  مشخص به عنوان سخنگو داشته باشید 

 اجازه دهید گزارشگران کارخود را انجام دهند 

 



 با گزارشگران رسانه ها تماس بگیرید 

 منابعی را که از گزارش شما دفاع می کند استخراج نمایید 

 از کارشناسان خبره در حوزه خود استفاده کنید 

 حقیقت باید در دست نوشته های شما باشد 

 از مطالب خود یک کپی بگیرید بیدرنگ فعالیت خود را شروع کنید. 



 بیانیه خبری باید پنج سوال عناصر خبر را داشته باشد. 

 هر چه کوتاهتر بهتر 

 با یک تیتر خوب مخاطبان را به دام اندازید 

 بیانیه  خود را مناسب رسانه تنظیم کنید 

 برای مطبوعات تمام عناصر خبری را مطرح نمایید 

 برای تلویزیون بر عناصر دیداری تکیه کنید 

 برای رادیو بر گزندگی و تند وتیز بودن مطالب تکیه کنید 



 هر چه کوتاهتر بهتر 

ساده باشد 

  روشنگری  در زمان مناسب خود 

 گسترش اعتبار 

 کنترل خسارت 

 از دست ندادن وقت 

 بهنگام بودن 

 از جانب خود سازمانها دیگر را تفسیر نکنید 

    حالت مثبت داشتن در حین مصاحبه و پرهیز از حالت تهاجمی یا تدافعی 



 رسانه ی دیداری است پس باید متناسب با آن عمل کرد 

 دارای عناصر پویا و دینامیک قوی است 

 آخر هفته بهترین زمان برای ارایه مطالب از تلویزیون است 

 اگر مطالب خود را در برنامه ها ی سرگرمی اریه دهید بهتر پاسخ
 .می گیرید 

  موضوع را خوب بیان کنید 



 بدانید آنان همواره بدنبال میهمان هستند 

 میزبان و مجری برنامه خود را آماه سازید 

 یک کیت مطبوعاتی آماده نمایید 

 برای سواالت ناهماهنگ ومغایر آماده باشید 

 از موضوع اصلی دور نشوید 

 



عکس ها وتصاویر با کیفیت از موضوع داشته باشید 
 نمودارها و سایر طرح واره ها را آماده داشته باشید 
 مجالت بهترین مکان برای جزییات هستند اما زیاد قلمفرسایی نکنید 
 منابع تخصصی را ارایه دهید 
 موضوع خود را برای  ناشر به میزان الزم بیان کنید 
 نویسندگانی در مطبوعات برای خود داشته باشید 
   شما همچنان فرصت بیان موضوعات خود را در مجالت دارید 

 



 پایان
 


