مقدمه

ارتباط با مدت
اسالم قديري
بهراد رضوي الهاشم
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كاركردهاي روابط عمومي
كار آمد در دانشگاهها

امروزه در سازمانها ،شناخت ،درک متقابل و ارتباطات به منظور
دستيابي به اهداف ،به عنوان يک اصل اساسي مديريت پذيرفته
شده است .اين نوع ارتباط که از آن به روابط عمومي ياد ميشود
يکي از مهمترين عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه
محسوب ميشود .در دنياي امروز روابط عموميها به عنوان عناصر
قوي در ارزيابي و تقويت برنامهها و پيشبرد اهداف سازمانها تلقي
مي شوند.
امروزه نقش روابط عمومي و حيطه فعاليت آن بر هيچکس پوشيده
نيست .تمامي فعاالن جامعه در بخشهاي مختلف فرهنگي،
سياسي ،اقتصادي و ...جوياي روابط عموميهايي هستند که آنان
را در طراحي روشهاي معقول و تعيين خط مشيهاي مرتبط با
آينده ياري دهند .روابط عمومي نقش هاي گوناگوني را درجايگاه
هاي متفاوت و شرايط متمايز از يکديگر ايفا ميکند ،اما دو نقش
قابل تفکيک آن در ارتباطات درون سازماني و برون سازماني از
ميان ساير نقش ها ،نمايانتر است .هنر روابط عمومي اين است که
بتواند امکانات و شرايط محيط بيروني را تشخيص دهد وآنان را با
امکانات درون سازمان پيوند داده و اجراي فرامين درون سازماني را
تسهيل نمايد و در نهايت ارتباط سازمان را با بيرون از آن به درستي
برقرار سازد .در اين راستا اولين قدم شناخت محيط و سازمان است
و منظور از اين شناخت ،شناسايي و بررسي نقاط قوت و ضعف
دروني و بيروني آن است.
عمدهترين هدف سازماني دانشگاهها ،ارتقاء امور آموزشي و
پژوهشي دانشگاههاست .دانشگاه از سه طيف دانشگاهي اعم از
استادان ،دانشجويان و كاركنان تشكيل شده است .مديريت دانشگاه
مسؤليت هماهنگي بين اين سه طيف را برعهده دارد .مديريت براي
رسيدن به اين هدف ،نياز به ابزارها و سازوكارهاي الزم دارد .يكي
از اين سازوكارها ،بخش روابط عمومي دانشگاه است .بدون وجود
روابط عمومي كارآمد ،ايجاد هماهنگي و همراهي در دانشگاهها
در جهت اهداف عالي ميسر نيست .كاركرد اساسي بخش روابط
عمومي ،براي پيشرفتهاي علمي ،فرهنگي و پژوهشي دانشگاهها
اهميت اساسي دارد .تقويت روابط عمومي ،به منظور تقويت روابط
عاطفي بين مديران دانشگاه از يك سو ،و استادان ،دانشجويان و
كاركنان ،از سوي ديگر ضروري به نظر مي رسد .روابط عمومي
به عنوان مهمترين سازوكار مديريتي دانشگاهها ،نقش مهمي در
هماهنگ سازي ،اطالع رساني و فرهنگ سازي دارد .توجه ويژه
به روابط عمومي به عنوان نهادي كه مي تواند به صورت نظام مند،
برنامهريزي شده و سنجيده در جهت تقويت تعامل و تفاهم بين
بخش هاي مختلف دانشگاه عمل كند ،حائز اهميت است.

طرح و بيان مسأله

روابط عمومي كارآمد ،و برنامهريزي شده يكي از ابزارهاي قوي
مديريت دانشگاههاست .روابط عمومي به عنوان اصلي ترين حلقه
ارتباط بين مديران و بخش هاي ديگر دانشگاه ،مسئوليت خطيري
در فرآيند دسترسي مديران به ساير بخش ها دارند .عدم آگاهي
و شناخت کافي از وظايف و حيط عملياتي و توانمندي هاي
تخصصي روابط عمومي در ابعاد درون سازماني و برون سازماني از
جمله مشکالتي است که باعث شده روابط عمومي با موانع جدي
و متعددي روبرو باشد .برخي مشكالت فني و ضوابط قانوني و
اداري براي كار روابط عمومي ها ،آسيب پذيري همبستگي و روح
كار جمعي ،كم توجهي به طرح هاي پژوهشي افكارسنجي و...
موجبات ضعف روابط عمومي را فراهم آورده و فقدان مشاركت
و همكاري استادان ،دانشجويان و كاركنان را در تصميمگيري ها
باعث شده است.
فرآيند روابط عمومي كارآمد

كارآمدي روابط عمومي از يك فرايند چهار مرحلهاي نتيجه گرفته
ميشود که شامل جمعآوري اطالعات ،برنامهريزي ،ارتباطات و
سنجش يا ارزيابي است.
 -1جمع آوري اطالعات

مرحله دوم ،کار روابط عمومي برنامهريزي است .دو نوع کلي
برنامهريزي وجود دارد -1 :استراتژيکي  -2تاکتيکي .برنامههاي
استراتژيک ،اهداف بلند مدتي را که در دانشگاه تمايل دارند به آن

مرحله سوم ،فرايند فعاليتهاي روابط عمومي ،ارتباطات است .بعد
از جمعآوري اطالعات و درست کردن برنامهها ،سازمان نقش منبع
ارتباطات را برعهده ميگيرد .بسياري از تصميمات اساسي و مهم
با تاکيد روي ماهيت پيام ها و انواع رسانههايي که مورد استفاده
قرار ميگيرند در اين مرحله عنوان ميشود .چون رسانههاي
ارتباط جمعي کانالهاي مهمي در برنامه هاي روابط عمومي هستند
براي دست اندرکاران روابط عمومي ضروري و الزم است که
رسانههاي مختلف به نقاط ضعف و قوت شان پي ببرند .عالوه
بر اين حرفهايهاي روابط عمومي بايد از تکنيکهاي متفاوت
توليد براي رسانههاي مشخص تصويري ،شنيداري يا اجرائي و
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در مرحله اول ،جمع آوري اطالعات ميتواند از راه هاي مختلفي
به دست آيد مثل سوابق سازمان ها ،ژورنال هاي بازرگاني ،اسناد
عمومي و کتابهاي مرجع به عنوان منابع ارزشمند براي دادههاي
موجود به کار گرفته ميشود .ارتباطات يا تماسهاي شخصي،
پست نامه به شرکت ها ،کميتههاي مشاورهاي و گزارش هاي
شخصي ديگر منابع اطالعات را نشان ميدهد .تحقيقات رسمي
بخش روابط عمومي و سنجش افکار عمومي بايد از منابعي
صورت گيرد كه تخصص الزم را در اين زمينه دارند .براي مثال
مدير روابط عمومي يک دانشكده که در آن بحران هماهنگ سازي
و اطالع رساني و فقدان تعامل شکل گرفته است در رابطه با
هماهنگ سازي و اطالع رساني به جمعآوري اطالعات زيادي نياز
خواهد داشت .منابع و اطالعات مورد نياز مديران دانشگاه چقدر
است؟ دانشگاه چگونه ميتواند خود را از اين مساله خارج سازد؟
مديريت منابع مالي و نيروي انساني چگونه مي تواند سامان يابد؟
آيا کارکنان ،نظرات و برنامه هاي مديران را درك ميكنند و آن را
به كار ميگيرند؟

دست يابند را در بر ميگيرد .مديريت عالي معموال" برنامه هاي
استراتژيک دانشگاه را تنظيم ميکند .برنامه هاي تاکتيکي به نسبت
تخصصي تر هستند .آنها وظايفي را که بايد به وسيله هر بخش
در يک روابط عمومي انجام شود را به منظور دستيابي به اهداف
استراتژيک شرح ميدهند .برنامهها ممکن است طوري اتخاذ شوند
که فقط يک بار استفاده شوند يا برنامههاي کلي و برجستهاي که
خط مشي کلي سازمان را شکل ميدهد.
برنامهريزي بخش حياتي يک روابط عمومي است .بعضي از
بخش هايي که عملکرد روابط عمومي را شامل ميشود طرح
کردن يکسري اهداف ،در نظر گرفتن گزينه ها و ارزيابي خطرها و
منافعي است که هرکدام از آن برخوردارند تصميمگيري در مورد
فعاليتها ،اختصاص و محاسبه و حمايت وتضمين مصوبههايي
که درون سازمان وجود دارد نيز از ديگر موارد است .درسالهاي
اخير بسياري از دستاندرکاران روابط عمومي ،تکنيکي با عنوان
مديريت توسط اهداف را طرح کردند .به بياني صريح و ساده
( MBOمديريت توسط اهداف) به اين معنا است که سازمان
اهداف قابل مشاهده يا سنجش رأي براي خود در نظر گرفته و
منابعي را براي مواجه شدن با اين اهداف اختصاص داده است.
براي مثال يک دانشكده يا دانشگاه ممکن است برنامه ريزي
پژوهش محور را در دو سال آينده به عنوان هدف براي خود
در نظر بگيرد .با گذشت زمان ،آسان خواهد بود كه که ببينيم آيا
اهدافمان تحقق يافتهاند يا خير؟ اين رويکرد در روابط عمومي
رايج تر است ،زيرا مديريت عالي به طور مشخص به اين شرايط
ميانديشد و اين به دست اندرکاران روابط عمومي اجازه ميدهد
که با يک زبان يکسان به عنوان مديران يا رئيسان اجرائي صحبت
کنند که اين شيوه ،به منظور حل مسائل روابط عمومي ارايه ميشود
و سرانجام يک بازخورد معين را در رابطه با کارآمدي فرايند روابط
عمومي فراهم ميکند  .در مثال فرضي ما بعضي از اهداف احتمالي
ممکن است بيش از درصد اجتماع را پوشش دهد ونگرشهاي طي
رادررابطه با اينکه کارخانه به شکلي تاثير مطلوب نداشته باشد.
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رسانههاي چاپي را بدانند .برخي از روشهاي متداول عمومي
يک پيام از طريق رسانههاي جمعي عبارت است از تکنيکهاي
مطبوعاتي ،انتشار خبرهاي تصويري ،ابزارهاي روزنامهاي ،عکسها،
تبليغات ،و فيلمهاي تبليغاتي سفارش داده شده  ،نوارهاي ويديوئي،
کنفرانسهاي مطبوعاتي و مصاحبه ها .نشريات داخلي ،بروشورها،
بولتنها و پوسترها ،بيلبوردها ،بوردهاي آگهي کانالهاي ممکن
براي ارتباطات به شمار ميآيند که ميتوان از اين امکانات براي
آگاهي مخاطبان استفادهکرد .در يک سطح درون سازماني جلسات
عمومي ،سخنراني ها ،نمايشها ،بيانيهها ،رويدادها ،اماکن عمومي
و تورهاي مسافرتي از ديگر امکانات اطالعرساني به شمار ميآيد.
مدير روابط عمومي بايد از پيامها و رسانههاي متفاوتي استفاده
کند  .کنفرانسهاي خبري ،آگهيها ،انتشارات اخبار و نشستهاي
عمومي به نظر ميرسد ابزار مناسبي براي تبيين موقعيت براي
مخاطبان خارج از دانشگاه باشد .درحاليکه استفاده از نشريات
داخلي ،بوردهاي آگهي ،سخنرانيها و نامهها براي دست يافتن به
مخاطبان داخلي سيستم به کار گرفته ميشود.
 -4سنجش و ارزيابي
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آخرين مرحله ارزيابي به سنجش روابط عمومي مي پردازد .اهميت
ارزشيابي در روابط عمومي دليل توسعه تکنيک هاي  MBOاست.
اگر يک هدف قابل سنجش براي برنامه هاي روابط عمومي مطرح
شود ،سپس يک تکنيک ارزشيابي که بتواند موفقيت را ارزيابي
کند در دستيابي به آن هدف به کار گرفته ميشود .مسائل مختلفي
وجود دارد که ميتواند مورد ارزيابي قرار گيرد .يک روش ساده
که به راحتي ميزان پوشش را در اين فعاليتها توليد کرده ارزشيابي
ميکند .تعداد مطبوعاتي که ارسال ميشوند ،تعداد نامههائي که
پست ميشوند ،سخنرانيها يي که ايراد ميشوند و ...به سادگي
قابل محاسبه هستند .کليپهاي مطبوعاتي و مواردي که در اخبار
برنامههاي راديويي وتلويزيوني جدول بندي يا فهرستبندي
مي شوند نيز مهم است .برخي از تکنيکهاي رايج شامل توزيع
پرسشنامه با توجه به نمونههاي تصادفي از مخاطبان ،پيمايش
تلفني ،روش پانل (مطالعه طولي) مطالعاتي که خوانندگان به آن
عالقهمندند وکاربرد فعاليتهاي تجربي و بسياري از مواردي ديگر
ميتواند به وسيله مدير روابط عمومي اداره شود.
الگوي روابط عمومي کارامد در دانشگاهها

مهمترين ويژگي هاي روابط عمومي كارامد عبارتند از:
 -1عامل بودن به اصول اخالقي حرفه روابط عمومي ( .منشور
اخالقي).
 -2توجه به روابط عمومي در سطح سازماني:
انتشار بروشور ،توليد گزارش هاي خبري نظير رويدادهاي علمي،
نوآوري ها ،اختراعات ،جشنوارههاي قدرداني از مبتکرين ،نمونهها

و پژوهشگران ،ترتيب برنامههاي بازديد براي خبرنگاران و تهيه
گزارشهاي اداري ،اجرايي و علمي و  ...در سطح دانشگاه تهران.
 -3قدرت مشاوره مديريتي
شکل دهي هستههاي مشورتي در زمينههاي مختلف و بر اساس
وظايف تخصصي سازمان ،ارائه نتايج نظر سنجيها پژوهش ها،
تماس ها ،مطالب رسانهها و ....در سطح دانشكده ها.
روابط عمومي کارآمد با تغذيه اطالعاتي مديران ،ضريب واکنش
پذيري آنان را در تصميمگيريهاي درون و برون سازماني افزايش
داده و به عنوان بازوي مديريت عمل مي کند.
 -4کارايي روابط عمومي داخلي
در روابط عمومي کارامد ،روابط عمومي داخلي از اهميت بيشتري
برخوردار است .اگر آثار عملکرد روابط عمومي بتواند نيروهاي
درون سازمان و يا کارکنان سازمان را اقناع کند ،در کارايي و عملکرد
بيشتر آنان ،افزايش بهرهوري سازماني ،جلب و تامين رضايت
ارباب رجوع ،ايجاد تفاهم بيشتر بين مديريت و کارکنان و افزايش
بهره وري سازماني موثر واقع خواهد شد .اقداماتي نظير :راهاندازي
قفسههاي رايگان اطالعات براي کارکنان ،برگزاري نمايشگاه براي
کارکنان ،انتشار نشريات ادواري داخلي ،اجراي برنامههاي بازديد
براي کارکنان و خانوادههاي آنان ،برگزاري جلسات گفتگو و بحث
آزاد بين کارکنان و مديريت ،انجام نظرسنجي در باره موضوعات
درون سازمان و ...
 -5برنامهريزي براي رهبران فکري

روابط عمومي کارآمد با برنامهريزي ويژه براي رهبران فکري
جامعه ميتواند کانون انتشار افکارعمومي را هدايت کند .با توجه
به ارتباط روز افزون دانشگاه با نهادهاي بيرون دانشگاه ( ائمه جمعه
و جماعات ،روزنامهنگاران ،نويسندگان ،مدرسان و روحانيون
حوزههاي علميه ،انتشار بولتن اطالع رساني ويژه ،ترتيب دادن
برنامههاي بازديد از طرح ها ،حضور مسئوالن دانشگاه در بين آنها
و دعوت براي شرکت در مراسم افتتاح طرح هاي بزرگ و....
 -6استفاده اصولي از رسانهها

راهاندازي اتاق خبرنگاران در مجموعه يک روابط عمومي کارآمد
براي دسترسي آسان و بهتر آنان به اطالعات سازمان در سطح
دانشگاه ميتواند به توسعه ارتباطات رسانهها و روابط عمومي
دانشگاه کمک کند .ايجاد بخش مستقل ارتباط با رسانهها در
دانشگاه به مديريت روابط عمومي ها.
 -7کالن نگري در انجام وظايف و تاثير گذار بودن

هدف از روابط عمومي صرف ًا انجام چند وظيفه خاص نظير :توليد
و ارسال خبر به رسانهها ،نصب پالکارد و پوستر انتشار بروشور و
برگزاري نمايشگاه و  ...نيست .بلکه هدف عمده تاثير گذاري بر

روند تصميمات در درون سازمان و حتي بيرون سازمان
و سهيم شدن در جريان تصميم سازي است.
 -8دوسويه بودن جريان مبادله پيام و توجه به بازخورد

ضرورت مشارکت كاركنان( الگوي ارتباطي
مشاركتي) در تصميمات و برنامهريزيها مورد
توجه قرار ميگيرد .سعي شود تا با کاربرد شيوههاي
مختلف علمي ،واکنش پيام گيران در مقابل پيامها
اندازهگيري و ارزيابي شود .لذا از تحميل پيامها
به كاركنان و مخاطبان « الگوي ارتباطي
سلطه » و يا بي توجهي به واکنش هاي
مردم در مقابل پيامها « الگوي ارتباطي
تنزلي» اجتناب شود.
 -9داشتن برنامه عمل و اصالت برنامهريزي

اصوالً يکي از ارکان روابط عمومي ،برنامه
ريزي است .روزمرگي و کار را به دست زمان
سپردن  ،نمود روابط عمومي ناکارآمد است .تهيه و
تدوين برنامههاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت .برنامه عمل
ساالنه روابط عمومي ،کليه عمليات ممکن براي اجرا در طول يک
سال را مورد توجه قرار مي دهد .شناسايي مخاطبان ،تعيين اهداف
روابط عمومي براساس اهداف سازمان و تعيين پيام هاي روابط
عمومي و تهيه پيش نويس برنامهها و مشورت با مسئوالن مراحل
اساسي برنامهريزي است.
تشکيل ستاد بحران با اهداف ،وظايف ،نيروي انساني ،بودجه و
شيوه عمل معين در قالب برنامه ساالنه روابط عمومي برنامه ريزي
براي مواجهه با امور غيرمترقبه است.
هر فعاليتي بايد تقويم جداگانه داشته باشد .همانند مصاحبهها،
مالقات هاي مردمي ،مناسبت ها ،مراسم ،نمايشگاه ها ،انتشارات،
سخنراني ها و ...
 -10اطالع يابي

روابط عمومي کارآمد عالوه بر بودن زير نظر باالترين مقام سازمان
از هيچ کلمه پيشوند و پسوند ديگري استفاده نمي کند.
 -12توانمندي توليد فرآوردههاي فرهنگي و ايفاي نقش در قالب يك

نهاد مدني.

مدت

 -11سازماندهي و مديريت علمي

 در عصر حاضر قدرت و نفوذ ذهني در اختيارصاحبان سالح تبليغي قرار دارد .آنان هستند که
انديشهها را ميسازند و فکار را به معيار دلخواه،
سامان مي دهند.
ـ انتقال از شيوه ارتباطات سنتي به روشهاي ارتباط
جمعي موجود ،موجب شده که انسانها در مناطق
مختلف در معرض تهاجم مداوم پيامهاي تبليغي قرار
گيرند .تا جايي که به سختي قادرند که خود تصميم بگيرند.
بدين معنا که امروزه مراکز فرهنگي ،تفکر ساز جامعه بشري
مي باشند.
ـ با شناخت موقعيت يادشده ضرورت و اهميت بازنگري
و برنامه ريزي جدي در فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و
تجديد نظر در ابزارها و شيوههاي تبليغي به خصوص در
محيط هاي فرهنگي ،به روشني احساس ميشود.
ـ مستندترين شرح وظايف که مورد قبول متخصصين روابط
عمومي است درسال  1360درگردهمايي چند روزه اي که توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد به شرح زير تدوين
شده است:
ـ برقراري ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين و جلب همکاري و
بسط تفاهم عمومي ،آگاهي مردم ازعملکرد دستگاه متبوع ،آماده
نمودن اذهان عمومي در اجراي طرحها و برنامهها و ايجاد محيط
مناسب براي رشد فضائل اخالقي کارکنان در چارچوب ضوابط و
معيارهاي نظام جمهوري اسالمي ايران.
روابط عمومي به دليل ماهيت خاص خود و ضرورت ارتباط
مستمر ،زيرنظر مستقيم باالترين مقام مسئول دستگاه متبوع قرار
دارد.
1ـ جمع آوري و تمرکز اطالعات و اخبار مربوط به فعاليتها،
اقدامات ،طرحها و برنامههاي دستگاه مربوط ،به منظور تنظيم
سياستهاي خبري تبليغاتي و اجراي طرحهاي انتشاراتي و آماده
نمودن اذهان عمومي با توجه به خط مشي کلي ازطريق:
الف ـ شرکت درجلسات مهم دستگاه.
ب ـ ارتباط مستقيم و مستمر با مسئولين.
ج ـ حضور درسفرهاي داخلي وخارجي .
د ـ شرکت درگردهمايي ها.
ـ دريافت گزارش فعاليتها ،طرحها و برنامه هاي بخشهاي مختلف
دستگاه.
و ـ جمع آوري هرگونه اخبار و اطالعات مورد نياز.
ز ـ ارتباط مستقيم با مردم.
ح ـ ارتباط مستمر با جرايد و رسانههاي گروهي.
2ـ برقراري ارتباط مستمر با دبيرخانه شوراي هماهنگي تبليغات

ماه نامه دانشگاه تهران/شماره /74فروردین و اردیبهشت ماه 89

افکار سنجي ،برقراري نظام پيشنهادها ( براي آگاهي از ديدگاههاي
اصالحي کارکنان و مخاطبان) تحليل محتواي مطبوعات و تحليل
تماس ها و مکاتبات.

الگوي روابط عمومي كارآمد در دانشكده ها
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دولت به منظور ايجاد هماهنگي دراجراي سياستها و خط مشي
هاي تبليغاتي جمهوري اسالمي ايران.
 3ـ فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين دستگاه
مربوط ازطريق:
الف ـ برگزاري مصاحبه با رسانههاي گروهي.
ب ـ برگزاري مالقات عمومي.
ج ـ برپايي سخنرانيها.
د ـ سفرها ،بازديدها و مالقاتها.
 4ـ برقراري ارتباط با ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي در زمان
مناسب با کيفيت مناسب .
 5ـ ايجاد حسن رابطه بين کارکنان و مسئولين دستگاه مربوطه.
 6ـ تهيه و تدوين اخبار ،بيانيه ها ،اطالعيه ها ،آگهي ها و پيامهاي
دستگاه مربوطه و ترتيب نشر وانعکاس آن در رسانه هاي
گروهي.
 7ـ پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسئولين دستگاه مربوط ،به
منظور انعکاس نتايج بدست آمده درداخل و خارج ازسازمان.
 8ـ بررسي مطالب طرح شده در رسانههاي گروهي و مجامع
عمومي ،درخصوص فعاليتهاي مستقيم و غيرمستقيم دستگاه
مربوطه به منظور اطالع ،انعکاس و پاسخگويي درصورت لزوم.
 9ـ حضور در مجلس شوراي اسالمي و ارتباط با نمايندگان ،همراه
با معاونت امورمجلس يا باالترين مقام اجرايي دستگاه مربوط به
منظور اشراف و اطالع ازديدگاههاي نمايندگان پيرامون وظايف و
عملکرد دستگاه متبوع.
 10ـ انعکاس فعاليتها ،برنامهها و طرحهاي دستگاه مربوط به مردم
ازطريق:
برپائي نمايشگاه.
ب ـ انتشار نشريه داخلي درچهارچوب قوانين مصوب.
ج ـ تهيه عکس ،اساليد و فيلم ازفعاليتهاي دستگاه متبوع و ايجاد
آرشيو سمعي وبصري.
د ـ انتشار عملکرد دستگاه ذيربط درچهارچوب قوانين مصوب.
11ـ نظارت براجراي امور انتشاراتي دستگاه متبوع.
 12ـ انجام امور خطاطي و طراحي در زمينه هاي تبليغاتي ،انتشاراتي.
 13ـ ايجاد و اداره کتابخانه وآرشيو اطالعاتي ومطبوعاتي.
 14ـ برگزاري مراسم مذهبي واقامه نماز جماعات وجلسات
سخنراني با هماهنگي و همکاري انجمن اسالمي دستگاه متبوع.
 15ـ انجام برنامه هاي فرهنگي  ،تبليغي و هنري با هماهنگي و
همکاري انجمن اسالمي.
 16ـ بررسي ديدگاهها وسنجش افکار عمومي ،در چهارچوب
وظايف محوله و ارائه نتايج حاصله به مسئولين دستگاه ذيربط ،به
منظور اتخاذ روشهاي مطلوب وتدوين طرحها و برنامه ها.
 17ـ تحليل و توجيه برنامه هاي اجرايي ،براي روشن شدن اذهان
عمومي.

 18ـ مطالعه ،بررسي و برنامه ريزي هاي الزم به منظور ارتقاء
کيفيت فعاليتهاي تبليغاتي ،انتشاراتي ،ارتباطي وارشادي دستگاه
متبوع.
 19ـ مشارکت و برنامه ريزي براي برگزاري همايشها ،نمايشگاهها
و ميهمانيهاي رسمي.
 20ـ ايجاد دبيرخانه شوراي مديران دستگاه مربوط.
 21ـ سخنگوي دستگاه متبوع.
22ـ انجام ساير امورمربوط ،که برحسب ضرورت ازطريق باالترين
مقام دستگاه ذيربط جهت اقدام ،ابالغ ميگردد.
راهكارهايپيشنهادي

اگر روابط عموميها بخواهند تأثير گذار باشند ،بايد در «جايگاه»
شايسته خود قرار داشته باشند .اگر در رأس اين حوزه مديري اليق
و كارآمد قرار گيرد ،ميتواند با به كار گماري كارگزاراني با مهارت
در اين موضوعات منشأ اثر به منظور تحقق اهداف سازماني باشند.
از جمله اموري که روابط عموميها بايد به آنها توجه داشته باشند
مي توان به موارد زير اشاره کرد:
توجه جدي به افكار همه كاركنان در ايجاد حركت ،اصالح و
جريان سازي سالم بدون در نظر گرفتن اميال و رويكردهاي
سياسي مخرب
ارائه مشاورههاي مؤثر به مديران ارشد سازمان كه اين در صورتي
محقق خواهد شد كه مدير روابط عمومي بهره اي از علوم
مشاورهاي ،روانشناسي ،علوم تربيتي ،جامعه شناسي ،مردم شناسي
و  ...داشته باشد.
دفاع از جايگاه روابط عمومي در مقابل دخالت هاي غيرمسئوالنه
واحدها و افراد.
حفاظت از حريم سازمان در مقابل جوسازيها ،خالف گوييها،
دروغپردازيها ،تهديدها و ...
خروج روابط عمومي از موضع انفعالي به موضع
تغيير فرهنگ سازماني غلط ،به اين نكته بايد توجه كرد ،كارگزار
روابط عمومي موقعي براي تغيير فرهنگ سازماني مي تواند حركت
كند كه با مقوله فرهنگ آشنايي داشته و ديگر اين كه با علم رفتار
سازماني مأنوس باشد.
ايجاد حسن رابطه بين كاركنان ،مشاوران و مديران سازمان.
كمك در جذب استعدادهاي درخشان كاركنان يا به عبارتي ايجاد
بستري مناسب براي بالندگي انديشه كاركنان.
تقويت ارزشها و ويژگي هاي مطلوب انساني.
معرفي الگوهاي آموزشي مناسب درون سازماني و برون سازماني.
سازماندهي خبري (تالش براي اطالع يابي و اطالع رساني به موقع
با روش ها و ابزارهاي ارتباطي).
تدوين نظام ارتباطي منسجم و تبليغي شفاف و روشن.
تغيير نگرش مسئوالن نسبت به نقش روابط عمومي و جايگاه و

اهميت آن.
جهت گيري و جهت دهي سازمان به سوي كارمند محوري.
همكاري فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها.
تأكيد هماهنگ بر بهبود روابط درون سازماني و برون سازماني.
تنظيم برنامه مدون و ساليانه براي عمل به شعائر و برگزاري مراسم
مذهبي و غيره...
انعكاس انتقادات شفاف و عدم مميزي آن به مسئوالن و دريافت
بازخورد آن براي ارائه به كاركنان.
برگزاري جلسات داخلي بين كاركنان و مديران به صورت ماهيانه
يا فصلي.
تهيه مقاله هاي علمي در حوزه فعاليتهاي سازمان و نشر آن در
رسانه هاي گروهي.
معرفي مطلوب مقاالت و تحقيقات كاركنان در سطح سازمان.
انعكاس تجربه هاي موفق كاركنان سازمان.
چاپ بروشور پيام هاي آموزشي،پژوهشي و ديگر فراورده هاي
سازماني.
تهيه فيلم براي معرفي سازمان.
ايجاد برنامه نظامند همدردي با خانواده هاي سازمان بدون
تبعيض قائل شدن.
تهيه و تنظيم منشور اخالقي روابط عمومي سازمان.
روابط عمومي تنظيم كننده مديريت ارتباط بين سازمان و كاركنان
خواهد بود و به نوعي وظيفه خطير اطالع رساني و سخنگويي
و اعالم مواضع آن سازمان را در سطح جامعه و افكار عمومي
برعهده خواهد داشت .اگر مديران مي خواهند هنر مردم داري را
تحقق بخشند ،الزمه آن به كارگيري مديران روابط عمومي كاردان،
متخصص ،بااخالق و هنرمند در برقراري ارتباط با مخاطبان
است.
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