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 طرح مسئله

چالش اصلی که با آن در حوزه روابط عمومی در پیوند با  
تحوالت اجتماعی و فناورانه پیرامون آن مطرح است، 

تا چه حدود روابط عمومی . چالش پایدار و کارآمدی است
ها با روندهای تحول سازگار بوده اند؟ روابط عمومی 
نیازمند چه تغییر اساسی هستند تا بتواند منشاء روابط 

 عمومی سالم و موثر باشند؟ 



 سئوال

با چه تغییری در کیفیت خدمات و مسئولیت اجتماعی 
 روابط عمومی ها مواجه هستیم؟ 

چه فناوری های ارتباطات عمومی جدیدی ظهور پیدا 
 کرده و در مسیر آینده ظهور پیدا خواهد کرد؟ 

کدهای مسئولیت اجتماعی در پیوند با فناوری های 
جدید و باهدف رسیدن به روابط عمومی پایدار و 

 جاودانه چیست؟



 مدل روابط عمومی پایدار

کیفیت مسئولیت اجتماعی 

در پیوند با اینترنت همه 

 چیزها

 مفاهیم کلیدی



فهم وضعیت  یکی از عناصر اصلی درک آینده 
و روند و منطق حرکت استامروز   

آینده متعلق به روابط انسانی سالم و 
 . بازگشت به طبیعت پاک الهی است

الیه عصبیت رو به کاهش است و 
 .تمایل به حقیقت فراگیر شده است

روابط عمومی کار آمد؛ روابط عمومی  
 . اخالق گرا و مسئولیت پذیر است



وجه مشترک مسئولیت اجتماعی و توسعه  
 پایدار شرکت ها

مسئولیت اجتماعی درواقع به دنبال پایداری شرکت ها، صنایع و خدمات 
و در جهت دیگر به سالمت انسان، محیط زیست و استمرار و . تجاری است

پایداری سالم منابع، خدمات و فعالیت ها و کیفیت زندگی برای نسل های 
 .  آینده توجه می کند

پایداری مفهومی چندوجهی است که از یک سو افزایش بهره وری و ارزش 
افزوده را دنبال می کند و از سوی دیگر به همة ذی نفعان مرتبط با 

 شرکت توجه حقوقی  و مسئوالنه دارد/سازمان

درواقع توسعة پایدار به دنبال کاهش ضایعات توسعه و بهره مندی نافع 
 .  برای همگان است



 روابط عمومی، قلم شادی،  و رضایت ذی نفعان
 روابط عمومی یعنی احترام به همگان

روابط عمومی یعنی ارتباط برای تامین 
. رضایت و شادابی در سازمان است  

رضایت ذی نفعان موجب ایجاد 
«  باهم بودگی»فضای مثبت و تقویت 

.در کنار یک سازمان می شود  

اولویت اول در میان ذی نفعان،  
 (مشتری مداری)مشتریان هستند 



روابط عمومی کارآمد یعنی سیستم مداری، انسجام و یکپارچگی 
 سازمان

روابط تعریف شده نقش محوری 
در ایجاد سیستم، انسجام و 
یکپارچکی و پاسخگوئی و 

مسئولیت پذیری درون یک 
. سازمان دارد  



اگر چه مسئولیت اجتماعی بعنوان پدیده مدرن و وابسته به 
 شهروندی خوب طرح می شود ولی ریشه در تعالیم دینی دارد

او شما را  )« هُو أنشأکُم مِن االَرض وَ استعمرکُم فیِها»•
 (.  از زمین آفرید و آبادی آن را از شما طلبید

مسئولیت در 
قبال محیط 

 :زیست

وَال تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِه علم إن السمعَ وَ البَصَرَ وَ »•
از آن چه به آن )« الفُوادَ کُل اُولئِکَ کَانَ عَنهُ مَسئوال

آگاهی نداری، پیروی مكن، گوش و چشم و قلب همه 
 .  «مورد پرسش قرار می گیرند

مسئولیت در 
قبال انسان و 

 جامعه



 مسئولیت اجتماعی منتهی به حیات طیبه جاودانه

مسئوليت اجتماعي با رويكرد توسعه و پيشرفت پايدار الهي و  
جاودانه در قبال خداوند، طبيعت و اجتماع مطرح مي شود كه ناظر  

بر ابعاد زندگي معنوي و زندگي دنيوي است و در ابعاد حيات 
اين جهاني، بر حفظ كرامت انساني و طبيعت تأكيد دارد ولي نظام 

پاسخگويي به گونه اي است كه عمق بيشتري پيدا مي كند و مسير  
سالمت و سعادت ناشي از تعهد و مسئوليت را به حيات طيبة 

 .جاودانه متصل مي سازد



 کیفیت مسئولیت های اجتماعی

مرتبط با  «های اجتماعی زندگیکیفیت مسئولیت» بسیاری از مولفه های
 .شهروندی است

 حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ( الف

 احترام و به حساب آوردن شهروندان، ( ب

 تقویت عضویت ملی و اعتماد اجتماعی( ج

 .  تقویت تعلق اجتماعی و عشق فرهنگی و سیاسی است( د



 ضرورت تقویت حس تعلق شهروندی

 تعلق شهروندی محصول سه مولفه پایه است

 عشق دینی

 عشق فرهنگی و تمدنی

 عشق سیاسی



کیفیت زندگی اگرچه ابعاد متنوع دارد ولی در درجه اول 
روابط عمومی یعنی توجه به  –ماهیت اقتصادی دارد 

 نیازهای اساسی

کیفیت زندگی معادل ریشه کنی 
فقر و بهبود استانداردهای زندگی 
قلمداد شده و به عنوان رهیافتی 

مطرح است که بر توانمندی افراد 
برای ارتقای قابلیت هایشان در 

رفع محدودیت ها جهت دستیابی 
 به اهداف سیستماتیک اشاره دارد



کدهای مسئولیت اجتماعی 

 روابط عمومی

در پیوند با 

اینترنت همه 

 چیزها



مسئولیت اجتماعی یعنی تعریف نظامند تعهد افراد 
 نسبت به یکدیگر و نسبت به سرمایه های اجتماعی

اينترنت 
همه چيزها 

عرصه 
مسئوليتها را 

بطور 
هدفمند و 
نظامند 

مشخص 
. مي كند  



 اینترنت همه چیزها و کدهای مسئولیت اجتماعی روابط عمومی پایدار



کدهای مسئوليت اجتماعي روابط عمومي ها ( الف
 در ارتباط با افراد

 
تسهیل : 1کد مسئولیت اجتماعی •

روابط مردم با مردم، مردم با شرکت و 
اتصال فراگیر  :شرکت با سایر شرکت ها

دستگاه ها و کاربران به اینترنت، 
فرصت های جدیدی را برای گسترش 

کمی و کیفی ارتباط میان مردم با  
مردم، مردم و شرکت ها و شرکت ها با  

شرکت ها فراهم می کند و این فرصت 
را می دهد تا آنها فعالیت های 

ارتباطی خود را به صورت هوشمند 
 .مدیریت نمایند



 مسئولیت با حذف محدودیت زمان در ارائه خدمات
 خدمات فوری به همگان

پاسخگویی :  2کد مسئولیت اجتماعی 
به همة مشتریان و ذینفعان به صورت 

-اینترنت همه چیزها، دسترس: ساعته 24
ها و پذیری دائمی به خدمات شرکت

نهادهای اجتماعی را فراهم نموده و 
فعالیت روابط عمومی را مبتنی بر 

لذا  . کرده است« 7در  24»استاندارد 
دسترسی آسان، ساده و سریع از هر 

مکان و فضا و در هر زمانی به خدمات را  
پذیر کرده و عملیاتی شدن امکان

 .کندکارکردها را تسریع می



تاکید بر ناتوانان جسمی –مسئولیت در قبال همگان   

توجه به افراد : 3کد مسئولیت اجتماعی •
با شرایط خاص اعم از ناتوانان جسمی، 

ناتوانان مالی و نیازمندان روحی و 
اتصال همه اشیا و فرایندها به : روانی

اطالعات و افراد به اینترنت، /داده
های جدیدی را برای افراد ناتوان فرصت

جسمی، مالی و نیازمندان روحی و  
کند تا بتوانند فارغ از  روانی فراهم می

های فیزیکی و غیرفیزیکی خود، محدودیت
بدون نیاز به مراجعه و صرف هزینه از  

 . ها استفاده کنندخدمات شرکت



در مسئوليت اجتماعي روابط عمومي ها کد ( ب
اشياءارتباط با   

در دسترس : 4کد مسئولیت اجتماعی •
قرار دادن دیوایس تسهیل کنندۀ ارتباط 

نفعان با اشیای همة مشتریان و ذی
همه چیزها، افراد  اینترنت : مرتبط با شرکت

های متعدد، مفیدتر و ارزشمندتر  را به شیوه
کند و این امکان  به یکدیگر متصل می

کند تا از طریق استفاده از  را فراهم می
مانند رایانة شخصی، تبلت، )ها دستگاه

-و شبکه( های هوشمندتلویزیون و تلفن
( مانند فیس بوک، توییتر)های اجتماعی 

 شوندبه اینترنت متصل 



مسئولیت تامین دسترسی آزاد همزمان به 
 اطالعات

روز و در دسترس قرار دادن به:  5کد مسئولیت اجتمتاعی •
:  همزمان همة اطالعات مرتبط با سازمان، مشتریان و ذینفعان

ماهیت دیجیتالی شدن اطالعات، امکان تکثیر آنها را برای 
 .   کندتمامی مخاطبان سازمان فراهم می

 



 مسئولیت ارائه خدمات مجازی فراگیر

:  6کد مسئولیت اجتماعی •
تبدیل اطالعات به داده و 
داده به خدمات مرتبط با 

نفعان مشتریان و همة ذی
به منظور دسترسی و تسهیل 

 سازمانمندی از خدمات بهره



کدهای مسئوليت اجتماعي روابط  ( د
 عمومي ها در ارتباط با فرايندها

 
کوتاه : 7کد مسئولیت اجتماعی •

کردن فرایندهای مالی و اداری به 
:  منظور تسهیل امر زندگی مردم

اینترنت همه چیزها، امکان انتقال  
های روابط عمومی را  وظایف و فعالیت

به فضای مجازی فراهم کرده و لذا با  
حذف نظام بوروکراتیک برای ارائة  

خدمات مالی و اداری، سرعت انجام  
کارها و در عین حال دقت آنها 

افزایش یافته و سادگی مدیریت 
 .محیطی را به دنبال داشته است



مسئولیت هوشمند سازی و نظامند کردن امور  
 تکرار شونده

:  8کد مسئولیت اجتماعی •
فرایندها به منظور هوشمندسازی 

تأمین هوشمند حقوق فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

ارائة خدمات : نفعانمشتریان و ذی
ها از طریق مند روابط عمومینظام

ماشین و به صورت هوشمند، هرگونه 
تخطی از قوانین و نقض حقوق دوطرفة  

کند و سازمان و مخاطبان را محدود می
 .شودمانع از بروز آن می



 مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست
 روابط عمومی سبز

 :  9کد مسئولیت اجتماعی •
هوشمندسازی روندها و فرایندها 
:  با هدف حفاظت از محیط زیست

انتقال خدمات به فضای مجازی، 
ها این فرصت را  به روابط عمومی

دهد که به ارائة خدمات خود می
با رویکرد حداقل آسیب به محیط  

 .  زیست بپردازد



روابط عمومی پایدار و 

 جامعیت روابط عمومی

مدل روابط عمومی پایدار و 

جاودانه در پیوند با کدهای 

 مسئولیت اجتماعی

کیفیت مسئولیت  

 اجتماعی

 نتیجه گیری



روابط عمومی جامع –روابط عمومی پایدار   



مدل روابط عمومی پایدار و جاودانه در پیوند با 
 کدهای مسئولیت اجتماعی


