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آینــده	از	آن	روابط	عمـومی	فکـور	است

حسـن ربیـعی
ســـــــردبیـــر

ــه وجــود بیــش از 1800  ــه می شــود ک گفت
موسســه پژوهشــی و تحقیقاتــی در ایــاالت 
فکــر،  اتاق هــای  عنــوان  تحــت  متحــده 
ــی  ــتمداران آمریکای ــه سیاس ــکان را ب ــن ام ای
می دهنــد کــه همــواره بــرای بحران هــای 
محتمــل و نامحتمــل پیــش رو، چــه در حــوزه 
ــت  ــوزه سیاس ــه در ح ــی و چ ــت داخل سیاس
ــدون  ــتراتژی م ــه و اس ــک برنام ــی، ی خارج
ــه  ــه ای ک ــه گون ــند ب ــته باش ــار داش در اختی
ــزرگ،  ــه ب ــد طــرح خاورمیان ــی مانن برنامه های
ــه  ــا مداخل ــراق و ی ــم در ع ــر رژی ــروژه تغیی پ
ــن  ــوب چنی ــد در چارچ ــتان را بای در افغانس
فکــر  اتاق هــای  همیــن  از  خروجی هایــی 

ــد.  دی
کارویژه هــای  از  یکــی  راســتا  درهمیــن 
ــال  ــرکت فع ــوال ش ــر معم ــای فک ــن اتاق ه ای
ــه  ــده ب ــک ای ــل ی ــر تبدی ــان ب ــد زم در فراین
سیاست ســازی  همــان  یــا  سیاســت  یــک 
اســت. اتفاقــی کــه از یــک ســو نیازمنــد طــرح 
خالقانــه یــک ایــده و قالب بنــدی مناســب آن 
بــرای تبدیل شــدن بــه یــک سیاســت بــوده و 
ــکار  ــه نحــوه شــکل گیری اف از ســوی دیگــر ب

ــتگی دارد.  ــی بس عموم
موضوعــی کــه اتفاقــا در حــوزه روابط عمومی 
هــم بــه عنــوان مشــاور و شــریک مدیریــت در 
ســازمان، نقــش و جایگاهــی مهــم و تاثیرگــذار 
از  یکــی  می دانیــد  کــه  همان گونــه  دارد. 
تعاریــف روابط عمومــی برعهــده گرفتــن نقــش 
ــان  ــا مخاطب ــت ب ــی مدیری ــی و تعامل ارتباط
اســت کــه بــه عنــوان بخشــی از وظایــف مدیــر 
ــا  ــازمان ی ــاد، س ــی نه ــر روابط عموم ــه مدی ب
دســتگاه تفویــض می شــود. دلیــل چنیــن 
امــری آن اســت کــه مدیــران در ســازمان های 
ــن نقــش  ــر عهــده گرفت ــل ب ــه دلی ــف ب مختل
بخش هــای  دارای  خــود  کــه  مدیریــت 
مختلفــی اســت،  ممکــن اســت نتواننــد نقــش 
ــان را  ــتریان و مخاطب ــا مش ــود ب ــی خ ارتباط
ــد و  ــا کنن ــت،  ایف ــته اس ــه شایس ــه ک آن گون
نظــر بــه اهمیــت ایــن نقــش،  معمــوال وظیفــه 
بــه فــرد  و نقــش روابط عمومــی مدیــران 
ــای  ــن داشــتن صالحیت ه ــه درعی ــری ک دیگ
را  مدیریــت  گوناگــون  مشــغله های  الزم 
ــر  ــویی دیگ ــود و از س ــض می ش ــدارد تفوی ن
کمــک می کنــد کــه مدیــر روابط عمومــی 

بتوانــد در نقــش و جایگاهــی بــا اهمیــت و بــا 
پشــتوانه مدیریتــی، وظایــف روابط عمومــی 
ــه انجــام برســاند.  ــی ب ــه خوب در ســازمان را ب
ــت  ــا آنجاس ــش ت ــن نق ــگاه ای ــت و جای اهمی
حــوزه  اندیشــمندان  و  صاحب نظــران  کــه 
بخشــی  را  آن  ارتباطــات  و  روابط عمومــی 
از مدیریــت می داننــد و مرحــوم پروفســور 
ــان  ــش را چن ــن نق ــت ای ــی اهمی ــد نطق حمی
می دانــد کــه می گویــد: هــر ســازمان یــا 
مدیــری همــان روابط عمومــی را دارد کــه 

ــت!  ــق آن اس الی
بنابرایــن در تبیــن نقــش و جایــگاه مدیــران 
ــم  ــی مه ــه نقش ــت ک ــد گف ــی بای روابط عموم
ــن  ــا قوانی ــه اتفاق ــد ک ــده دارن ــر عه ــر ب و موث
و مقــررات ایــن حــوزه و دســتورالعمل های 
ــر  ــی را زی ــران روابط عموم ــز مدی ــادره نی ص
نظــر مســتقیم مدیــران ارشــد ســازمان ها 
قــرار داده و بــر رعایــت چنیــن جایگاهــی 

ــد.  ــد دارن تاکی
بــه کشــورهای مطــرح در  نگاهــی  نیــم 
زمینه هــای  در  و  بین المللــی  ســطوح 
از  اقتصــادی،  سیاســی و فرهنگــی حاکــی 
ــا  ــرای ایده ه ــورها ب ــن کش ــه ای ــت ک آن اس
ــه آحــاد جامعــه خــود کــه  و فکرهــای خالقان
معمــوال خــود را در قالــب تشــکل هایی بــا 
ــت  ــد، اهمی ــان می دهن ــگان نش ــوان نخب عن
ــوال  ــتند و معم ــل هس ــی قائ ــگاه باالی و جای
ــن موضــوع را در زمینــه سیاســت های  هــم ای
خارجــی خــود کــه نیــاز بــه اجمــاع و نظــرات 
ــر کشــورها دارد  ــا دیگ ــاط ب ــی در ارتب همگون

ــد.  ــرار داده ان ــر ق ــورد نظ م
ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن کشــورها 
ــد  ــادی مانن ــر زی معمــوال نهادهــای تصمیم گی
نهـــاد ریـاسـت جمـــهوری، وزارتخـــانه های 
مختلــف، مراکــز اطالعاتــی و بخــش هــای 
ــوه  ــه دارای ق ــتند ک ــز هس ــی نی ــم دولت مه
در  امــا  تصمیم گیــری می باشــند،   و  تفکــر 
ــه  ــر در زمین ــای فک ــن حــال نقــش اتاق ه عی
ــت.  ــدنی اس ــر انکارناش ــای موث ــه ایده ه ارای
شــاید بتــوان گفــت یکــی از حوزه هایــی کــه 
می توانــد در زمینــه دریافــت اندیشــه های 
ــاری  ــازمان ها را ی ــر س ــا و موث ــالق و پوی خ
هســتند  روابط عمومــی  واحدهــای  کنــد،  
معمــوال  واحدهــا  ایــن  کــه  گونــه ای  بــه 

واژه	ای	بــا	عنوان	اتــاق	فکر	حتما	به	
گوش	شما	هم	خورده	است	و	تصوری	
واژه	دارید	در	 ایــن	 از	شــنیدن	 که	
مصداق	آن،	شاید	با	تصور	دیگرانی	که	
باشد.	 نزدیک	 چون	شما	می	اندیشند،		
معنایی	در	 علیرغم	وحدت	 که	 واژه	ای	
اذهان،	در	عمل	می	تواند	نقش،	جایگاه،	
معانی	و	کارکردهای	متفاوتی	داشــته	

باشد.	

سـرمقـاله
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بــا تشــکیل اتــاق فکرهایــی در مجموعــه 
کــه  می کننــد  تــالش  خــود  ســازمانی 
اســتفاده  پتانســیلی  و  ظرفیــت  چنیــن  از 
ــه  ــت ک ــن اس ــول ای ــه مغف ــا نکت ــد، ام کنن
ــازمان ها  ــه در س ــی ک ــاق فکرهای ــوال ات معم
و تحــت تاثیــر نظــام بروکراســی اداری شــکل 
ــتقالل رای الزم  ــا اس ــد ب ــرد،  نمی توان می گی
و گشــادگی خاطــر، تصمیمــات الزم را اتخــاذ 
کنــد و نهایتــا خــود نیــز جــذب سیســتم 
ــال  ــده و عم ــازمانی ش ــی س اداری و بروکراس
ــد.  ــت می دهن ــود را از دس ــر خ ــدرت و تاثی ق
در همیــن ارتبــاط تجــارب بین المللــی و 
ــن  ــان از ای ــی نش ــارب داخل ــش تج ــم و بی ک
ــی  ــه معمــوال اتاق هــای فکــر در صورت دارد ک
داشــته  را  الزم  تاثیرگــذاری  می تواننــد 
ــازمانی و  ــه س ــارج از حیط ــه در خ ــند ک باش
ترجیحــا توســط تشــکل های غیردولتــی و 
ــن  ــا ای ــد کم ــت بپردازن ــه فعالی ــی ب خصوص
کــه در  حــال حاضــر هــم اتاق هــای فکــر در 
کشــورهایی کــه قصــد و اراده اســتواری بــرای 
ــود دارد،  در  ــا وج ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس
ــای  ــی و در بخش ه ــات تخصص ــب موسس قال
ــد.  ــت می کنن ــاد فعالی ــردم نه ــی و م غیر دولت
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــر ک ــاق فک واژه ات
دوم  جهانــی  جنــگ  طــی  ایاالت  متحــده 
ــی  ــاق امن ــا ات ــا ی ــه محیط ه ــاره ب ــرای اش ب
کــه متخصصــان امــور دفاعــی و طراحــان 
ــر  ــورد نظ ــای م ــن راهبرده ــه تبیی ــی ب نظام
ــت،  ــورد اســتفاده گرف ــد،  م خــود می پرداختن
ــم را در  ــروزه حــوزه گســترده تری از مفاهی ام
بــر می گیــرد و بــه ســال 1823 ســازمانی کــه 
مســئولیت تجزیــه و تحلیــل سیاســت ها را در 
امریــکا بــر عهــده دارنــد و همچنیــن نزدیــک 
بــه 2500 نهــاد مشــابه دیگــر کــه در سراســر 
ــی مشــاوره ای  ــای تحقیقات ــه فعالیت ه ــا ب دنی

مشــغول می باشــند،  اطــالق می شــود. 
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــری اس ــوع ام ــن موض ای
ــوده و در  ــه ب ــورد توج ــم م ــی ه روابط عموم
اکثــر ســازمان ها و نهادهــای مــردم نهــاد 
روابــط عمومــی کــم و بیــش  مــورد نظــر قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
امــا موضــوع بحــث مــا توجــه بــه ایــن 
ظرفیت هــا اســت کــه اگــر بخواهیــم واحدهای 
ســازمان های  در  کشــور  روابط عمومــی 
فکــور  روابط عمومی هایــی  بــه  مختلــف 
تبدیــل شــوند،  جــدای از ایــن کــه ایــن 
ظرفیــت در حــال حاضــر تــا چــه میــزان 
دارد،   وجــود  مراکــز  و  موسســات  ایــن  در 
مســیر  در  بــرای حرکــت  روابط عمومی هــا 
نیازمنــد  فکورانــه  برنامه ریــزی  و  تفکــر 

اســتفاده از چنیــن موسســاتی بــه عنــوان 
اعضــای اتــاق فکــر خــود هســتند. 

ــر  ــای فک ــاق ه ــن ات ــوع کار ای ــه موض البت
کــه  ماموریتــی  بر اســاس  می توانــد  هــم 
برخــی  باشــد.  متنــوع  و  متفــاوت  دارنــد 
تحلیل هــای  بــر  اســت  ممکــن  اتاق هــا 
سیاســی متمرکــز شــوند و برخــی دیگــر 
نقــش مشــاوره ای داشــته باشــند و یــا پاتوقــی 
ــند.  در  ــک باش ــارب آراء  ایدئولوژی ــرای تض ب
مجمــوع بایــد گفــت کــه اتاق هــای فکــر،  
ــا حمایــت از تحقیــق  مراکــزی هســتند کــه ب
و پژوهــش بــر روی مشــکالت،  یافتــن راه حــل 
ــا  ــرده و ب ــویق ک ــکالت را تش ــن مش ــرای ای ب
ــن هــدف را  ایجــاد ارتبــاط میــان نخبــگان ای

می بخشــند.  تســریع 
بتوانــد  فکــر  اتاق هــای  ایــن  چنانچــه 
حــوزه  در  مختلــف  ســازمان های  در 
شــکل  آن  ماموریت هــای  و  روابط عمومــی 
ــا ایــن واحدهــا  بگیــرد،  باعــث خواهــد شــد ت
ظرفیت هــای  و  تــوان  از  بهره گیــری  بــا 
و  فکــری  ماموریت هــای  بیرونــی، 
ــکلی  ــه ش ــود را ب ــه ای خ ــالت های برنام رس
منســجم تر و موثرتــر بــه انجــام برســانند 
ماننــد  فرایندهایــی  و  امــور  در  بتواننــد  و 
معمــوال  کــه  آینده پژوهــی  برنامه هــای 
ــان  ــل می ــا حداق ــدت و ی ــی درازم برنامه های
ــه  ــری پرداخت ــده نگ ــه آین ــتند،  ب ــدت هس م
ــی  ــه آمادگ ــده، زمین ــات آین ــا رصــد اتفاق و ب
ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ــازمان را ب س

نماینــد.  فراهــم  مخاطبــان 
ماموریت هــای  از  یکــی  اتفاقــا 
ــدت  ــه ش ــه ب ــی ک ــا در جهان روابط عمومی ه
در حــال تحــول و دگرگونــی اســت و تحــوالت 
ســریع در آن همــه روزه نیازهــای جدیــدی را 
ــور  ــد،  حض ــرار می ده ــازمان ها ق ــراروی س ف
میان مــدت  برنامه هــای  در  مشــارکت  و 
ــوال  ــازمان ها معم ــه س ــی ک ــت. از آن جای اس
ــه  ــبت ب ــدت نس ــم اندازی درازم ــگاه و چش ن
ــی  ــی روابط عموم ــد،  نقش آفرین ــایل دارن مس
برنامه هــای  عملیاتی کــردن  و  طراحــی  در 
کــه  شــد  خواهــد  باعــث  مــدت  میــان 
ــتریان  ــو مش ــد و ن ــای جدی ــازمان از نیازه س
ــا  ــد ب ــده و بتوان ــل نمان ــم غاف ــان ه و مخاطب
طراحــی فکــری و برنامــه ای، آینــده را  از 
می توانــد  کــه  موضوعــی  کنــد.  خــود  آن 
روابط عمومــی آینــده را بــا نقش آفرینــی و 
ــرار  ــر ق ــی رفیع ت ــوری در جایگاه ــر مح تفک

ــد.         ده

اگر	بخواهیم	واحدهاي	روابط	عمومي	
کشــور	در	ســازمان	هاي	مختلف	به	
روابط	عمومي	هایي	فکور	تبدیل	شوند،	
جداي	از	این	کــه	این	ظرفیت	در	حال	
حاضر	تا	چه	میزان	در	این	موسســات	
و	مراکز	وجــود	دارد،	روابط	عمومي	ها	
و	 تفکر	 مســیر	 در	 حرکــت	 بــراي	
استفاده	 نیازمند	 فکورانه	 برنامه	ریزي	
از	چنین	موسســاتي	به	عنوان	اعضاي	

اتاق	فکر	خود	هستند.
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روابـط	عمـومی	موفـق،
روابط	عمومی	آینـده	پـژوه

روابط عمومی و آینده پژوهی
در همیــن ارتبــاط روابط عمومی بــه عنوان 
حرفه ای که باید بنا بر رسالت ها و ماموریت های 
سازمانی خود روی به آینده داشته باشد،  بی نیاز 
به چنین نگاه و چشم اندازی نیست. آینده سازی 
و یــا آینده پژوهی برای ســاختن آینده یکی از 
مسایل مهمی است که در دنیای به شدت درحال 
دگرگونی پیش رو باید مورد توجه متخصصان و 

دست اندرکاران روابط عمومی باشد. 
چنین هدفی و رسیدن به وضعیتی که واحدی 
مانند روابط عمومی بتواند در سازمان بر مبنای 
شناخت از آینده حرکت کند،  نیازمند مشارکت 
و همدلی همه اعضای سازمان منجله متخصصان 
روابط عمومی است. تردیدی نیست که واحدی 
با عنوان روابط عمومی در نقش دیده بان سازمان 
باید دارای شــرایط و ویژگی های الزم باشــد تا 
بتوانند چنین مسئولیتی را به درستی و صحت 

به انجام برساند.  
بایــد گفت کــه دیده باني مؤثــر و کار آمد در 
این حــوزه نیازمند ایجاد شــبکه هاي حقیقي 
و مجازي در پیکره  ســازمان و جامعه اســت تا 
بتوانند با رصد و تعقیب اتفاقات محیطی، درکی 
درســت از شــرایط پیش رو را در اختیار برنامه 
ریزان وسیاســتگذاران قرار دهــد. یقینا ایجاد 
امکان شناسایي ضعیف ترین  چنین شبکه هایي 
ســیگنال هاي تغییر را فراهم مي ســازد و همه  
مدیران و پژوهشگران با مشارکت در این رسالت 
بزرگ قــادر خواهنــد بــود کار دیده باني را از 

جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار دهند.
حال باید گفت که اساســا چرا چنین نقشــی 
را برای روابط عمومی درســازمان قائل هستیم. 
شاید مهم ترین دلیل آن نزدیکی روابط عمومی 
به باالترین مقام ســازمان و حضور در جلسات 
تصمیم گیری و تصمیم سازی و در قامت مشاوره 
باشــد که می توانــد دلیلی بر قائل  شــدن این 
نقش برای روابط عمومی ها تلقی شــود. موضوع 
دیگر، نقش بینابینی و مشارکتی روابط عمومی 
در مجموعه نقش های ســازمانی اســت. برای 
روشن شــدن چنین نقشــی شــاید ذکر مثالی 
موضوع را روشن تر کند. به عنوان مثال می توان 
گفت کــه مثال در یک شــرکت و یا ســازمان 
تولیــدی، واحدهــای حســابداری،  کارگزینی، 
پرســنلی،  آموزش و دیگر واحدها هر یک نقش 
سازمانی واحد خود را ایفا می کنند و عملکرد و 
کارآیی آنان ارتباط خیلــی زیادی با واحدهای 

دیگر نــدارد، اما معموال واحدهای روابط عمومی 
در ســازمان های مختلــف نقش هایی بر عهده 
دارنــد که کامل شــدن آن در گــرو همکاری و 
همراهی دیگر واحدهای ســازمانی اســت. مثال 
اگر قرار اســت یک نظرسنجی و یا پژوهشی در 
خصــوص جایگاه و نقش مخاطبان ســازمان و 
نحوه برخورد واحدهای مختلف در این خصوص 
تهیه شود،  روابط عمومی قادر نخواهد بود بدون 
کمــک و همراهی دیگر واحدهــا چنین کاری 
را بــه صورت موثر و کامل انجــام دهد. متقابال 
واحدهای مختلف ســازمان هم اگــر بخواهند 
تصویری کامل و منسجم از مخاطب خود داشته 
باشند،  نیازمند حلقه واسطی برای انجام چنین 
کاری اســت که قطعا روابط عمومی می تواند در 

این زمینه بهترین گزینه باشد. 
بنابراین باید در نقشی که برای روابط عمومی ها 
قائل هســتیم تجدید نظر کنیــم و نه به عنوان 
واحدی در سطح و حد دیگر واحدهای سازمانی 
که به عنوان واحدی مسئول و تاثیرگزار برای آن 
نقشــی تاثیرگذارتر و موثرتر را در نظر بگیریم. 
به همین جهــت روابط عمومی باید در آینده ای 
که پیش رو اســت در نقــش و ماموریت خود 
تجدیدنظر کند و به سمت و سویی حرکت کند 
که بتواند با ایفای نقش مدیریت روابط سودمند 
متقابل مســتمر میان سازمان و ذینفعان، آینده 
را بهتر و بیشــتر از هر واحــد دیگری رصد و با 
تشــخیص درســت و به جای نیازهای مختلف، 
بخصــوص درک نیازهــای مخاطبــان، برنامه 

مناسب و تاثیرگذاری را تهیه و ارایه کند. 

مصــادیق
شــاید در ســی ســال گذشــته کــه هنوز 
تلویزیون های ســیاه و ســفید 14 اینچ مهمان 
خانه بســیاری از ما بود،  تصور این که در کمتر 
از دو دهه نیازهای جدیدی پیش روی مشتریان 
و مخاطبــان قرار خواهد گرفت که شــکل این 
جعبه جادویــی را به کلی متحــول کند،  بعید 
به نظر می رســید،  اما واقعیت این است که اگر 
طی همین چند دهه شــرکت های نوظهوری در 
این زمینــه پا به عرصه وجود گذاشــتند که با 
آوردن فن آوری هــای جدید و خالقانه عرصه را 
بر بسیاری از شــرکت های قدیمی بزرگ تنگ 
کردند،  ریشه درآینده نگری و آینده پژوهی آنان 

داشته است. 
یا اگر روزی شــرکت مخابــرات دارنده یک 

    مهدی باقریان
رییس انجمن متخصصان روابط عمومي

اشــاره
آینده	پژوهی	در	جهان	سابقه	ای	دیرینه	دارد.	
به	عنوان	مثال	آینده	پژوه	نامدار	فرانسوی	دو	
ژورنل	که	او	را	پدر	آینده	پژوهی	مدرن	لقب	
داده	اند	ار	جمله	کسانی	است	که	ادبیات	خاص	
و	موثری	را	در	این	زمینه	ابداع	و	با	پایه	گذاری	
موسسه	ای	با	نام	فوتوربیل	امروزه	یکی	از	مراکز	
مهم	آینده	پژوهی	در	اروپا	محسوب	می	شود.

او	سال	ها	پیش	درباره		فلسفه		وجودي	مؤسسه	
خودگفته	بود:	"نمي	توانم	از	این	موضوع	متأسف	
نباشم	که	کشور	ما،	ســازمان	هاي	ما،	و	مردم	
ما	همه	و	همه	گویي	پشــت	به	آینده	حرکت	
مي	کنند.	این	شــیوه		عمل	هیــچ	حاصلي	جز	

فرصت	سوزي	ندارد.
	ما	با	ایجاد	این	مؤسسه	و	بسط	دانش	و	معرفت	
آینده	پژوهي	تالش	خواهیم	کرد	تا	نگاه	مردم	را	
از	گذشته	برگیریم	و	به	سوي	آینده	برگردانیم؛	
چیزي	که	من	آن	را	چرخش	به	ســوي	آینده	

مي	نامم".
	او	مدتي	بعد	نشــریه	اي	به	نام	پرســپکتیو	را	
منتشــر	ســاخت	که	معناي	تحت	الفظي	آن	
"چرخش	به	ســوي	آینده"	یا	"								آینده	ســازي"	
است.	معماري	آینده	نیز	به	سهم	خود	درگروي	
دیده	باني	و	پویش	محیط	خارجي	و	داخلي	است	
تا	امکان	بازشناسي	فرصت	ها	و	تهدیدهاي	ملي		

و	بین	المللی	فراهم	آید.

برداشـت اول
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تکنولوژی منحصر بفرد تلقی می شــد که می توانست با در دست داشتن 
قدرت و کنترل خطوط ســیمی تلفن و یا حتی خطوط بی ســیم در این 
عرصــه حکمرانی کند،  امــروزه و با پدیدار شــدن فن آوری هایی مانند 
اینترنت ایــن حاکمیت بالمنازع عمال از بین رفته اســت. این در حالی 
است که در ابتدای امر بسیاری از دست اندرکاران حوزه مخابرات مخالف 
گســترش شــبکه اینترنت در ایران بودند و آن را موضوعی موقت و مد 
روز تلقــی می کردند و اعتقاد داشــتند این موج هم بــه زودی خواهد 
گذشــت. اما  نهایتا واقعیت بر بازار و افکاری که قدرت پیش بینی آینده 
را نداشــتند غلبه کرد و موضوع به جایی ختم شــدکه امروزه مخابرات 
خود به عنوان متولی شبکه اینترنت در کشور و در حالی که این شرکت 
بزرگ دولتی، خصوصی شــده است و تنها بخش حاکمیتی آن در اختیار 
ـ      سرویس دهندگان  دولت است، خود از بزرگترین ـ البته نه تنها شرکت 

شبکه اینترنت است. 

روابط عمومی به عنوان دیده بان
ذکر این مثال ها و اشــاره به مصادیق آن از این جهت اســت که نشان 
دهیم اگر درســازمان های مختلف واحدهای دیده بانی باشند که بتوانند 
با آینده پژوهــی و آینده نگری نیازها و مصالح مشــتریان و مخاطبان را 
به درســتی تشــخیص دهند،  می توانند با قدرت و تســلط و کارآمدی 
بیشــتری به حیات خود ادامه دهند و دالیل واگذاری چنین نقشــی به 
روابط عمومی را هم بیان کردیــم و افزودیم که یک واحد روابط عمومی 
که بخواهد چنین نقشــی را ایفا کند،  خود نیز باید دارای شــرایط الزم 

برای ایفای آن باشد.
شاید اشــاره به نقش دیده بان برای روابط عمومی در چنین جایگاهی 
تا حدی چشم انداز ما  را برای روابط عمومی آینده روشن کند. می دانیم 
که دیده بان  در شرایط جنگی و یا حتی مانورهایی که برای آمادگی های 
نظامــی  صورت می گیرد، چشــم واحدی به نام توپخانه اســت. معموال 
هم در میدان نبرد، دیده بان در نقطه اي مشــرف به دشمن در موقعیتی 
قرار می گیرد تا بتواند تمامــي تحرکات و فعالیت هاي آنان را تحت نظر 
گرفته و دیده ها و برداشت ها را با کمک وسایل ارتباطي به فرماندهان و 
تصمیم گیرندگان منتقل مي سازد. البته این نقش در حد اکمل خود تنها 
به دیدن و گزارش کردن ظاهر ماجرا و مشــاهدات اولیه پایان نمی یابد و 
یک دیده بان مســلط و آموزش دیده و مجرب، حتي مي تواند با توانایی 
و تجربه ای که کسب کرده اســت،  بسیاري از تحرکات مورد مشاهده را 
تفســیر و تعبیــر کرده و از همین طریق بــه فرماندهان در اخذ تصمیم  

یاري رساند. 
یک دیده بان مي تواند تشخیص دهد که ورود نیروي تازه نفس به خط 
مقدم به قصد تحکیم خطوط دفاعي اســت یا دشــمن در حال تعویض 

نیروهاي خسته  خویش است و یا قصد حمله دارد.
اهمیت و حسایســت امر به گونه ای است که  معموال ارسال اطالعات 
خــام و بدون تفســیر، فرماندهان و مدیران را با مشــکل مواجه خواهد 
ســاخت. از دیگر ســوي، دیده بان باید واجد شرایطي باشــد که بتواند 
وظایف خویش را به شــکلي مطلوب به انجام رساند.آشــنایي با نقشــه، 
قطب نما، تخمین مســافت، آشــنایي با ابزار و ادوات جنگي، شــناخت 
آرایش هــاي نظامي ... به دیده بان کمک مي کند تا اطالعات قابل اتکایي 

براي فرماندهان مهیا سازد. 
محل اســتقرار دیده بان نیز اهمیت بسیار دارد. او باید در جایي موضع 
بگیرد که امکان پایش و ردگیري همه  تحوالت را داشــته باشد. دیده بان 
همچنیــن نیازمند ابزارهایــي براي ایجاد ارتباط بــا فرماندهان بوده تا 

اطالعات خویش را به ســرعت و دقت به آنان منتقل سازد.
پس ترســیم تصویري ساده از دید ه بان در عرصه  میدان رزم مي تواند ما 
را به درک بهتر دید باني علوم، فناوري و ســامانه هاي هوشــمند رهنمون 

ســازد. محیط به شدت تغییر پذیر و در حال دگرگوني، ماالمال از فرصت و 
تهدیدهاست. در این حوزه نیز اشراف بر تحوالت، تفسیر و تحلیل تغییرات 
محیطي و ارایه  آن به تصمیم گیرندگان مشــابه، نقشي است که دید ه بانان 

میدان نبرد بر عهده دارند. 
شــاید ذکر این مثــال در وهله اول ســاده کردن و تنزل دادن نقش 
روابط عمومی به نظر برســد، اما بیان این مثال بــرای تقریب به ذهن 
و عنایــت به این موضوع کــه نقش روابط عمومــی می تواند در امری 
چنین مهم و تاثیر گذار باشــد، مــا را به این نقطه رهنمون خواهد کرد 
که البتــه روابط عمومی باید بتواند خود را بــرای نقش های پیچیده تر 
در این زمینــه آماده کند. موضوع وقتی اهمیت بیشــتری می یابد که 
به نفش های گوناگون و ســطوح مختلف ماموریت ها و عملکرد واحدها 
و ســازمان های مختلف، نیم نگاهی داشــته باشــیم. طبیعی است که 
نقــش روابط عمومی در یک ســازمان محلی و یا منطقه ای نســبت به 
ســازمانی که حیطه و گســتره ای جهانی و بین المللی دارد و یا تحت 
تاثیر تصمیم گیری ها و تحوالت بین المللی اســت بــا یکدیگر متفاوت 
خواهد بود و بنا به ســطح و جایگاه سازمان و پیچدگی روابط آن،  نقش 
و عملکرد و ســطح تاثیر و عمــل روابط عمومی هم تفاوت خواهد کرد،  
اما اصل ثابت در این فرض این است که در هر صورت روابط عمومی ها 
مــی توانند نقش دیده بــان و رصد کننده اتفاقات آینده ســازمان ها را 
برعهده بگیرند و در شــرایطی جدید و البته تاثیرگذار نقش های جدید 

را بر عهده داشته باشند. 
این موضوع را هم باید در نظر داشت که اختصاص چنین نقشی و انتظار 
برآورده شدن آن در شرایط فعلی کمی سخت و مشکل به نظر می رسد که 
این امر هم طبیعی اســت و اگر قرار باشد واحدهای روابط عمومی چنین 
نقش های مهم و اســتراتژیکی را بر عهده بگیرند باید خیلی از مقدمات و 

شرایط را قبل از آن فراهم کنند. 

نتیجه گیری
اگر واحدی از روابط عمومی یک سازمان هر چند بزرگ و مهم را درنظر 
بگیریــم که در حال حاضر قادر به ایجاد یک ارتباط دو طرفه و ســازنده 
با مخاطبان و مشــتریان خود نیست،  انتظار این که چنین واحدی بتواند 
آینده نگر و آینده پژوه هم باشــد، کمی بعید به نظر می رســد. به همین 
جهت هم باید گفت که اساســا در بحث های آینــده پژوهی همواره باید 
جهشی صورت گیرد تا ســازمان ها بتوانند با سعی و تالش بیشتر خود را 
برای تحوالتی که در راه هســتند آماده کنند. به طور مثال ارایه خدمات 
بانکی از طریق تلفن همراه موضوعی اســت که حداقل در ایران سابقه ای 
چندان طوالنی ندارد و شــاید از فراگیر شــدن آن 5 سالی بیش نگذشته 
باشــد،  اما این اتفاق موضوعی اســت که با پیشــرفت فن آوری خود را به 
صنعت بانکداری تحمیل کرده و با توجه به کارآمدی و اهمیت و جایگاهی 
که دارد مورد اقبال و پذیرش مشتریان و مخاطبان قرار گرفته است و تنها 
شــرکت ها،  موسسات و نهادهای مالی و بانکی در این مسیر موفق بوده اند 
که از قبل و با آینده نگری و آینده پژوهی خودشان را برای چنین اتفاقاتی 

آماده کرده اند. 
پس اگر بخواهیم روابط عمومی را در آینه و قاب آینده شــفاف و واقعی 
بنگریم باید اعتراف کنیم تنها روابط عمومی هایی موفق خواهند شــد در 
آینده در ســازمان های خود نقش آفرینی کنند که امروزه بتوانند بارصد و 
شــناخت آینده،  زمینه حرکت ســازمان در مسیر درک نیازها و انتظارات 
مشتریان را فراهم کنند و البته این موضوع با آموزش، پژوهش، برنامه ریزی 

و یکپارچه سازی فعالیت ها بدست خواهد آمد.
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روابـط	عمـومی،
عصری	که	گذشت

و	آینده	ای	که	می	آید

روابط عمومی یک نقشــة اســتراتژیک برای 
ترســیم آینده روابط ســازمان و مردم است. 
این ســازمان، یک کالن ســازمانی است که 
بســیاری از ســازمان ها، نهادها، شرکت ها و 
تجمع های دیگر را در خود جای داده اســت 
و در تالش اســت با جامعة گسترده در سطح 
ملی و بین المللی پیوندی ناگسستی، منطقی، 
اخالقی، اصولی و مبتنی بر معیارهای شفاف، 
صادق و متعهد ایجاد کند که به بهترین وجه 
بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

دوازدهمیــن کنفرانــس بین المللی   عمومی 
ایــران، یــک مرحلــة نویــن در نــگاه بــه 
گذشته و ترســیم آینده اســت، آینده ای بر 
اســاس مســئولیت پذیری فراتــر و پذیرش 
ایــن مرحله، مرحلة  مســئولیت های بزرگتر. 
بســیار مهم و تاثیرگــذار خواهد بود. دوازده 
ســال تجربــة عمیــق در ایجاد و گســترش 
گفتمان ســازی روابط عمومی کشور و تدوین 
بســیاری از رهیافت هــا، اصول، شــیوه ها و 
ارتباطی مهم،  این حوزة  روش های تعامل در 
این حرکت  از دســت آوردهای  تنها بخشــی 

بزرگ ملی در سطح کشور است.
در ســال جــاری نیــز همچون ســال های 
گذشــته، همکاری با اعضای محتــرم کمیته 
علمی از دانشــگاه ها و سازمان های گوناگون، 
از  دعــوت  کنفرانــس،  محورهــای  تدویــن 
مقــاالت  جــذب  در  فعالیــت  ســخنرانان، 
مختلــف، برنامه ریزی بــرای برگزاری هر چه 
بهتر کنفرانــس و ارتباط مــداوم و عمیق با 
مشــارکت کنندگان بــا تالش مــداوم، ایمان 
اســتوار و دقــت فــراوان انجــام گرفته که 
امیــدوارم همچون گذشــته مــورد تقدیر و 

گیرد. قرار  همگان  عنایت 
خانوادة بــزرگ روابط عمومی در شــرایط 
همدلــی،  از  گذشــته،  از  بیــش  کنونــی، 
همبســتگی، همزبانــی و همفکــری باالیــی 
برخوردار شــده اســت اما انتظــار جامعه از 
این خانوادة بزرگ، بســیار فراتر و گسترده تر 

می باشد.
روابط عمومی ها در شــرایط کنونی کشــور 

که مرحلة پســاتوافق هســته ای و پساتحریم 
را روبــروی خــود می بیند و خــود را آمادة 
بازنگری  باید  یک جهش بزرگ کرده اســت، 
اساســی در شــیوه ها، رفتارها، سیاست ها و 
برنامه هــای خود با توجه به اصول اســالمی-

ایرانی و بــا یک رویکرد کالن انســانی برای 
ارتباط وســیعتر با جامعه بزرگ بین المللی را 

آغاز کند و این تنها، آغاز کار اســت.   
به همین دلیل، انتخاب عنوان »مســئولیت 
روابط عمومی«،  پژوهــی  آینده  و  اجتماعــی 
یک انتخاب هوشــمندانه برای ترســیم آینده 
بر اســاس شرایط جدید کشور است. آنچه که 
در این زمینه از همــة اعضای خانوادة بزرگ 
روابط عمومــی انتظــار مــی رود، تالش برای 
درک عمیق این مرحله، آماده ســازی خود و 
ســازمان مربوطه برای رو برو شدن با شرایط 
جدیــد، تجدید نظر در شــیوه های طراحی و 
تعامل بر اســاس معیارها و اصول اســالمی- 
ایرانــی، و فعالیت در وجهه ســازی روشــنتر 

برای جامعه ایرانی در ســطح جهانی است.
اینجانب بــه عنوان یک خدمتگزار در حوزه 
ارتباطــات و روابط عمومــی، ایــن افتخار را 
داشــته ام که با حمایت و اعتمادسازی ایجاد 
شــده توســط این خانوادة بــزرگ و وفادار 
همچنــان در کنار شــما باشــم و به خدمت 
ادامه دهــم. در همین جا الزم اســت که از 
فرهیخته جناب  و  ارجمنــد  بــرادر  همکاری 
آقای دکتــر مهدی باقریان، کــه در حقیقت 
ســکاندار اصلی و بنیانگذار این ساختار بزرگ 
علمــی و حرفه ای هســتند و نیــز از یکایک 
ســخنرانان  علمی،  کمیتــه  محترم  اعضــای 
ارسالی  مقاالت  نویسندگان  کنفرانس،  محترم 
و باالخره از همة مشــارکت کنندگان حاضر و 
غایــب در کنفرانس که هر کدام چه با حضور 
و چه بــا حمایت و ادامه ارتبــاط و همکاری 
بــا کنفرانس، حــوزة روابط عمومی را غنی تر 

و شــکوفاتر می سازند تشکر و قدردانی کنم.
تک تک  برای  و ســربلندی  آرزوی سالمتی 

دارم. روابط عمومی  بزرگ  خانودادة  اعضای 

    حسن بشیر
استاد ارتباطات بین الملل

و دبیـر کمیته علمي دوازدهمین 
کنفرانس بین المللي روابط عمومي ایران

زمان	طی	شــده	در	برگــزاری	بزرگترین	
کنفرانــس	بین	المللــی	روابط	عمومی	در	
کشور	به	دوازدهمین	مرحلة	خود	رسیده	و	
ساختمانی	را	از	علم	و	عمل	ساخته	است	که	
دیگر	نادیده	گرفتن،	یا	توجه	نکردن	به	آن،	
امکان	پذیر	نیســت.	این	ساختمان	12	طبقه	
ای	از	دانش،	اخالق،	و	تخصص	در	مهمترین	
حوزۀ	ارتباطی	جامعه	کــه	آثار	آن	در	همة	
دوران	های	عمر	مشــاهده	می	شــود،	بر	
بلندایی	استوار	است	که	آینده	ای	روشنتر،	
بهتر	و	گسترده	تر	را	رقم	می	زند.	سازندگان	
این	ســاختار	بلند	در	تالش	اند	بــا	دانایی	
عمیق	تر،	مسئولیت	پذیری	بیشتر	و	تخصص	
متعهدانه	تر،	آیندۀ	ارتباطات	و	روابط	عمومی	

کشور	را	طراحی	کنند	و	عملیاتی	تر	سازند.
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آمبل	سانچز	دی	والتر
	رییس	انجمن	بین	المللی	روابط	عمومی	2015

پیـام	رییـس	انجمـن	بیـن	المـللی	روابط	عمـومی
به		دوازدهمین	کنفرانس	بین	المللی	روابط	عمومی	ایران

به	عنوان	رییس	انجمن	بین	المللــی	روابط	عمومی	مایلم	
تبریک	خــود	را	به	ایــران	برای		برگــزاری	دوازدهمین	
کنفرانــس	بین	المللــی	روابط	عمومی	بــا	موضوع	جالب	

"روابط		عمومی	و	آینده		پژوهی"	ارایه	نمایم.
روابط	عمومی	در	تمام	جنبه	های	روابط	شــخصی،	فردی،	
اجتماعی	و	ســازمانی	نقشــی	کلیدی	ایفا	می	کند.	امروزه	

روابط	عمومی،	حرفه	ای	قابل	احترام	و	با	ارزش	می	باشد.
در	ســال	جاری	همه	ما	از	مجموعه	حــوادث	غم		انگیزی	
در	کشورهای	مختلف	متاثر	گشــتیم	و	از	خود	پرسیدیم:	
پاسخ	ما	چیست؟	پاســخ	به	این	سوال	باید	رجوع	به	آنچه	
که	ما	به	بهترین	نحو	انجــام	می	دهیم؛	به	عبارتی	ارتباط	و	
انتقال	حقیقت	باشد.	ارتباط	خوب	که	شیوه	ای	برای	روشن	
ساختن	ابهامات	اطالعات	غلط	اســت	به	گونه	ای	برقرار	
می	شود	که	به	ارایه	بازخورد	قابل	اعتماد	منتهی	گردد.	در	
مواجهه	با	حوادث	خشــونت	آمیز،	ارتباط	گران	می	بایست	
صبور،	مســئول	و	گذشــته	از	همه	موارد،	صادق	باشند.	
حقیقت	نه	تنها	ما	را	رها	می	ســازد	بلکه	منجر	به	بازیابی	

امید	و	اعتمادسازی	می	گردد.
اســاس	یک	روابط	عمومی	صادقانه،	مسئولیت	اجتماعی	
است	که	منجر	به	ایجاد	شهرت	و	اعتبار	برای	یک	سازمان	
می	گردد.	روابط	عمومِی	مبتنی	بر	گفت	و	گو	و	شــکیبایی	

برای	جامعه	ضروری	است.
انجمن	بین	المللی	روابط	عمومی	مفتخر	اســت	بار	دیگر	
با	کنفرانس	بین	المللی	روابط	عمومی	در	ایران	مشــارکت	
نماید.	مایلم	بهترین	آرزوهای	خود	را	تقدیم	مهدی	باقریان	
رییس	انجمن	متخصصــان	روابط	عمومی	ایران	و	دبیرکل	
این	کنفرانس	و	همچنیــن	یکایک	افرادی	نمایم	که	در	این	

رویداد	مهم	حضور	می	یابند.

اســاس	یک	روابط		عمومی	صادقانه،	مسئولیت	اجتماعی	
است	که	منجر	به	ایجاد	شهرت	و	اعتبار	برای	یک	سازمان	
می	گردد.	روابط	عمومِی	مبتنی	بر	گفت	و	گو	و	شــکیبایی	

برای	جامعه	ضروری	است.
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معرفی		دوازدهمین	کنفرانس	بین	المللی	روابط	عمومی	ایران
با	موضــوع:	آینــده		پژوهـی	روابط	عمـومی	با	تاکید	بر	ایران	1404

کنفرانس	بین	المللی	روابط	عمومی	ایران)ICPR(	چیست؟
این کنفرانس از ســال 1383 توســط موسســه کارگزار روابط عمومی 
)KPRI( برای شــاغالن روابط عمومی ایران طراحی شــده است که به 
آخرین مباحث حوزه صنعت روابط عمومی می پردازد. کنفرانس بین المللی 
روابط عمومی ایران)ICPR( همه ســاله با همکاری مستقیم دانشگاه های 
معتبــر ارتباطــات و روابط عمومی، ســازمان ها و شــرکت های دولتی و 

خصوصی برگزار می شود.

چه	کسانی	مخاطبان	این	کنفرانس	هستند؟
چه کسانی در این کنفرانس شرکت می کنند؟

1. شاغالن روابط عمومی
2. مدیران و کارشناسان صنعت تبلیغات و بازاریابی

3. ارتباط گران و روزنامه نگاران
4. مدیران خدمات مشتریان

5. مدیران توسعه کسب و کار

برنامه	های	کنفرانس	چیست؟
برنامه یکروزه کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

بشرح زیر می باشد:
ـ ارائه سخنرانی های کلیدی

ـ برنامه های رقابتی
ـ انتشار کتاب و لوح فشرده مجموعه مقاالت کنفرانس

ـ انتشار ویژه نامه کنفرانس
ـ ارایه گواهی نامه معتبر شرکت در کنفرانس و گواهی مهارت حرفه ای 

شــرکت	در	ایــن	دوره	ها	که	بــا	مطالعــات	موردی	
و	نمونه	هایــی	از	ایران	و	جهان	همراه	اســت	شــاغالن	

روابط	عمومی	را	قادر	می	سازد	که	بتوانند:
1. بهترین روش ها را به اشتراک بگذارند.

2. تفکر مدیریتی شرکت کنندگان را به چالش بکشند.
3. به اهداف و مقاصد سازمان/ شرکت دست یابند.

چه	موضوعاتی	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد؟
ایــن کنفرانــس که با حضــور ســخنرانان کلیدی انجام می شــود، به 
شــرکت کنندگان این فرصت را می دهد تا از یک رویــداد الهام بخش و 
تعاملی به منظــور افزایش مهارت های خود اســتفاده کننــد. دبیرخانه 
کنفرانس، فراخوان مقاله خود را مبنی بر ارایه مقاالت تحقیقی و علمی در 

موضوعات و محورهای زیر اعالم می نماید:

بخش اول: روابط عمومي و آينده پژوهي
1. آینده پژوهي توسعه مدار و روابط عمومي

2. روابط عمومي و آینده پژوهي نیازهاي عمومي
3. آینده پژوهي، روابط عمومي و شبکه هاي اجتماعي 

اشاره
دوازدهمین	کنفرانس	بین	المللی	روابط	عمومی	ایران،	دی	مــاه	1394	در	مرکز	همایش	های	بین	المللی	المپیک	برگزار	
می	شــود.	این	کنفرانس	که	با	حضور	اساتید	و	چهره	های	برتر	روابط	عمومی،	علوم	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	تشکیل	
می	شــود،	به	بحث	و	تبادل	نظر	و	نمایش	چالش	ها،	موفقیت	ها	و	مقابله	با	برخی	از	مسائل	موجود	و	در	حال	ظهور	پیش	
روی	صنعت	روابط	عمومی	می	پردازد.	در	این	کنفــرانس،	شــاغالن	و	مشـــاوران	روابط	عمـومی	گردهم	می	آیند	تا	با	
یادگیری	اسـتراتژی	های	مختلف	ارتباطی،	راهبردهای	جدیـدی	را	برای	پیـشــبرد	فعالیــت	هـای	حرفه	ای	و	سازمانی	

با	رویکرد	»آینده	پژوهی	روابط	عمومی«	و	مسئولیت	پذیری	اجتماعی	کسب	نمایند.
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4. روابط عمومي و آینده پژوهي راهبردي
5. رسانه ها و آینده پژوهي ارتباطي

6 . آینده پژوهي و مدیریت روابط عمومي

بخش دوم: آينده پژوهي روابط عمومي
و مسئوليت پذيري اجتماعي

1. آینده پژوهي روابط عمومي و مسئولیت پذیري اجتماعي
2. آینده پژوهــي روابط عمومي، مســئولیت پذیري اجتماعي و بازنمایي 

رسانه اي
3. آینده پژوهي روابط عمومي، مسئولیت پذیري اجتماعي و شفاف سازي 
4. آینده پژوهي روابط عمومي، مسئولیت پذیري اجتماعي و اعتمادسازي 

عمومي
5. آینده پژوهــي روابط عمومي، مســئولیت پذیري اجتماعي و مدیریت 

بحران

ارکان	کنفرانس
ـ رییس کنفرانــس: جناب آقای دکتر محمد مهــدی مظاهری رییس 

منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی
ـ دبیــرکل کنفرانس: جناب آقای دکتر مهدی باقریان رییس موسســه 

کارگزار روابط عمومی و رییس انجمن متخصصان روابط عمومی
ـ دبیرعلمی کنفرانس: جناب آقای دکتر حســن بشیر دانشیار دانشگاه 

امام صادق)ع(

الف(	کمیته	علمی	)براساس	حروف	الفبا(
ـ جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی نماینده و رییس شــعبه دانشگاه 

دارالحکمه کانادا در ایران 
ـ جنــاب آقای دکتر شــهاب اکبریان عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد 

اسالمی
 ـ ســرکار خانم دکتر مهدخــت بروجردی عضو هیات علمی دانشــگاه

عالمه طباطبایی
 ـ جنــاب آقــای دکتــر محســن بنــی هاشــمی عضو هیــات علمی

دانشگاه صدا و سیما
 ـ جنــاب آقای دکتر علــی اکبر جاللــی عضو هیات علمی دانشــگاه

علم و صنعت ایران
ـ جناب آقای دکتر علی دارابی عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما

ـ جناب آقای دکتر علیرضا دهقان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ـ جناب آقای دکتر حســن ربیعی مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف 

و امورخیریه
 ـ جنــاب آقای دکتــر طاهــر روشــندل اربطانی عضو هیــات علمی

دانشگاه تهران
 ـ جنــاب آقای دکتــر محمد ســلطانی فر عضو هیات علمی دانشــگاه

آزاد اسالمی
 ـ جنــاب آقــای دکتر رحمان ســعیدی عضــو هیات علمی دانشــگاه

عالمه طباطبایی
 ـ جنــاب آقای دکتر ســید وحیــد عقیلی عضو هیات علمی دانشــگاه

آزاد اسالمی و رییس دانشکده خبر
ـ جناب آقــای دکتر محمد مهدی فرقانی عضو هیات علمی دانشــگاه 

عالمه طباطبایی
ـ جناب آقای دکتر علی اکبر فرهنگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
 ـ جنــاب آقــای  دکتر اســماعیل قدیمی عضو هیات علمی دانشــگاه

عالمه طباطبایی
ـ جناب آقای دکتر هادی کمرئی مدرس روابط عمومی 

ـ جناب آقای دکتر مسعود کوثری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 ـ جنــاب آقــای دکتــر علی اصغر کیــا عضو هیــات علمی دانشــگاه

عالمه طباطبایی 
ـ جناب آقای اســتاد محمود مختاریان استاد پیشکسوت روزنامه نگاری 

و مدرس روابط عمومی
ـ جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه سوره
 ـ جنــاب آقای دکتر داود نعمتــی انارکی عضو هیات علمی دانشــگاه

صدا و سیمای ج.ا.ا
 ـ جنــاب آقای دکتر ســید رضــا نقیب الســادات عضو هیــات علمی

دانشگاه عالمه طباطبایی
 

اساتيد خارجی
ـ جنــاب آقای دکتر محــد زین محمــد عضو هیات علمی دانشــگاه 

بین المللی اسالمی مالزی
ـ سرکارخانم شمیم عبدالجلیل عضو هیات مدیره فاپرو

ـ جناب آقای دکتر عبداهلل عسکری استادیار ارشد دانشکده روزنامه نگاری 
سلیمان دمیرل دانشگاه آلماتی قزاقستان

ـ سرکارخانم دکتر جمیله احمد دانشیار دانشگاه سینز مالزی
ـ سرکارخانم منور سلطان مازومدارنایب رییس انجمن روابط عمومی هند
اشــراق دانشــگاه  اســتاد  مختــارزاده  خدیجــه  ســرکارخانم   ـ 

ـ    افغانستان والیت هرات  
ـ جناب آقای محمد حمدان عدنان استاد دانشگاه سباح مالزي

ـ جناب آقای شــفیق بصری مدرس دانشــگاه پارامادینا جاکارتا و کالج 
لندن روابط عمومی جاکارتا

 ـ جنــاب آقای پروفســور جیمــز گرونیگ عضوهیات علمی دانشــگاه
مریلند آمریکا

ـ جناب آقای میلنکو ژوریک، کارشناس  ارشــد و مشاور روابط عمومی و 
رییس جامعه مشاوران صربستان

ـ جناب آقای گوپال سوتار، دانشیار موسسه ارتباطات مانیپال
ـ جنــاب آقــای زلیمیر کســتوویچ، دکترای روابط عمومــی با گرایش 

روابط عمومی در اداره های پلیس و استادیار مدیریت بحران 
ـ جناب آقای پروفسور اوجوال ک. چادهوری مدیر مؤسسسه ارتباطات 

جمعی، پون )مدرسه عالی خبرنگاری هند(
Spencer Azizul ـ سرکارخانم راسیال حمزه مدیر اجرایی روابط عمومی
ـ جناب آقای مارک جان شــیهان ســردبیر ژورنال روابط عمومی آسیا 

پاسیفیک
ـ جناب آقای پروفسور کریس گالووی استاد روابط عمومی در دانشگاه مونا

 
ب(	شورای	عالی	سیاستگزاری	کنفرانس	)براساس	حروف	الفبا(

ـ جنــاب آقای مهندس مســعود بمانی پور مدیرعامل محترم شــرکت 
پیشگامان تجارت سیار

ـ جناب آقای سعید جعفری مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت سارونه
ـ جناب آقای علی اکبر جناقی مدیرعامل شرکت پویندگان توسعه پارس
 ـ جنــاب آقــای عــارف دورقــی مدیــرکل روابط عمومــی اداره کل

بنادر و دریانوردی خرمشهر
ـ جناب آقای وحید رحمتی رودســری مدیرکل روابط عمومی جمعیت 

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
ـ جناب آقای حبیب رشید    ارده مدیرکل روابط عمومی بانک ملی
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روابط عمومــی مدیــرکل  ســـاجدی  رســـول  آقــای  جنــاب   ـ 
شرکت سهامی بیمه ایران

ـ جناب آقای حسین شمس مدیرعامل شرکت پویا رسانه )نیوزهاب(
 ـ جنــاب آقــای منصــور شیخ االســالمی مدیــرکل روابط عمومــی

بانک مهراقتصاد
ـ جناب آقای آرش ظفری معاونت روابط عمومی، مرکز ارتباطات و امور 

بین الملل شهرداری تهران
ـ جنــاب آقای دکتر محمدعلــی فرجی مدیــرکل روابط عمومی مرکز 

ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری کاشان
ـ جناب آقای جواد قاسمی رییس انجمن روابط عمومی ایران

 ـ جنــاب آقــای دکتر هــادی کمرئــی عضو هیــات مدیــره انجمن
متخصصان روابط عمومی

ـ جناب آقای رضا لیاقت ورز مدیرکل روابط عمومی بانک کشاورزی
ـ جناب آقای دکتر حمید موفق مدیرکل روابط عمومی بانک قوامین

 ـ جنــاب آقــای ســیدعلی میرافضلی مدیــر روابط عمومی شــرکت
مس منطقه کرمان

ـ جناب آقای مهندس ســید هادی میرباقری مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل پتروپارس 

ـ جناب آقای دکتر محسن نقیلو مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

ج(	کمیته	های	تخصصی
 ـ مســئول کارگروه دانشــگاه: جناب آقای سیدشــهاب سیدمحســنی

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی
ـ مســئول کارگروه بین الملل: ســرکارخانم زهرا بابازادگان عضو هیئت 

مدیره موسسه کارگزار روابط عمومی
ـ مســئول کارگروه طرح و برنامه: جناب آقــای مجید قربانی مدیرکل 

روابط عمومی فرمانداری تهران
ـ مسئول کارگروه تشریفات: جناب آقای دکتر قربانعلی تنگ شیر مدرس 

روابط عمومی
ـ مسئول کارگروه هماهنگی و ارتباطات: جناب آقای مجید حیدری

ـ مسئول کارگروه ارتباط با مجامع: 
ـ مسئول کارگروه پیگیری نتایج و دستاوردها: جناب آقای محمود احمدی 

مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام
 ـ مســئول کارگــروه تولیــد محتــوا: جنــاب آقــای محمد دشــتی

کارشناس ارشد روابط عمومی
ـ مســئول کارگروه جشــنواره: جناب آقای مجید نوش زاده کارشناس 

روابط عمومی سازمان بیمه سالمت ایران
 ـ مســئول کارگــروه امور هنری: جنــاب آقای بهنــام امینی بیدختی

مسئول امور گرافیک و طراحی موسسه کارگزار روابط عمومی
ـ مسئول کارگروه اجرایی: سرکارخانم پروانه چهل چراغی
ـ مسئول کارگروه رسانه: سرکارخانم لیال نوری سی سی

برگزارکنندگان
موسسه کارگزار روابط عمومی

موسسه ارتباط گستر هزاره   ریحانه

دانشگاه ها
ـ دانشگاه تهران

ـ دانشگاه عالمه طباطبایی

ـ دانشگاه آزاد  اسالمی
ـ دانشگاه سوره

ـ دانشگاه صداوسیما
ـ دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

ـ دانشگاه دارالحکمه )کانادا(- شعبه ایران

انجمن های روابط عمومی
ـ انجمن بین المللی روابط عمومی )ایپرا(

ـ انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی
ـ انجمن متخصصان روابط عمومی

یـاریگران
ـ شهرداری تهران

ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
ـ بانک ملی ایران
ـ بانک مهراقتصاد

ـ هتل پارسیان آزادی
ـ شرکت آریا  چرم

ـ گروه توسعه پارس
ـ شرکت بازرگانی جاده ابریشم

ـ موسسه فرهنگی هنری شیوا آوا
ـ پارسایانه تبلیغ

ـ شرکت پیشگامان تجارت سیار
ـ شرکت راهکار سرزمین هوشمند  ـ میکسنا

ـ شرکت پویا  رسانه ایرانیان )نیوزهاب(
ـ شرکت سارونه

ـ عطر همراه پرنیان
ـ آوا نما نور

رسانه ها
ـ خبرگزاری ایرنا

ـ خبرگزاری ایسنا
ـ روزنامه اطالعات

ـ روزنامه همشهری
ـ روزنامه ایران
ـ روزنامه شرق

ـ روزنامه ایران نیوز
ـ روزنامه آسیا

ـ روزنامه شهروند
ـ روزنامه گسترش صمت

ـ وب سایت تبیان
ـ وب سایت فست کلیک
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آینده	پژوهی	روابط	عمومی،	
	مسئولیت	پذیری	اجتماعی

و	اعتمادسازی	عمومی
	محمد	مهدی	مظاهری

مشاور	عالی	وزیر	فرهنگ	و	ارشاد	اسالمی

روابط عمومی ترجمه ای اســت از واژه 
Public Relations و همانطور  انگلیسی 
کــه از معنــی آن بر می آیــد وظیفه اش 
مدیریــت ارتبــاط بین ســازمان و عموم 
مردم اســت. روابط عمومی نهادی اســت 
که به جوامع نویــن تعلق دارد و در روند 
برای  نوین  پیدایش و رشد ســازمان های 
تســهیل ارتباط میان ســازمانها با محیط 
درونــی و بیرونی، مخاطبــان، گروه های 
تأثیرگــذار و تأثیرپذیر از ســازمان ، افکار 
عمومی، رســانه ها و ســازمان های دیگر 
ایجاد شــده اســت. روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطالع رســانی 
و اطالع یابــی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوســویه و تفاهــم متقابل بین 
ســازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشــارکت مخاطبان به سازمان، 
کمک بــه مدیریت برای همگام شــدن با تغییــرات محیطی، نزدیک 
کردن نگرش های مخاطبان با ســازمان و متقاباًل نزدیک کردن اقدامات 
و نگرش های ســازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در 
محیط و در راه رســیدن به اهداف و استراتژی های آن کمک می کند. 
با این وجود در کشــور ما روابط عمومی، مانند ســایر رشته های علوم 
انســانی مورد غفلت قرار گرفته است و توســعه روزافزون ارتباطات و 

اطالعات، نتوانســته در آن تأثیر چندانی داشته باشد.
این در حالی اســت که روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات 
اســت و در ایجاد بســترهای مشــارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و 
بنیادی دارد، زیرا جنس و ماهیــت مجموعه وظایف و فعالیت های آن 
به طور عمده، ارتباطی، تعاملی و تبادلی اســت و امر مشــارکت نیز با 
مقوله اطالع رســانی که از مهمترین رویکردهای روابط عمومی اســت 
آغاز می شــود. یکی از عواملی که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت 
و ارزش دارد و آنها را برای رســیدن به هدفشان یاری می دهد، کیفیت 
رابطه آنها با افراد و مؤسســاتی است که با آن سر و کار دارند )حبیبی، 

.)1386/2/29
روابط عمومی در کشــور ما نیــاز به پویایــی، برنامه ریزی و نگرش 
اســتراتژیک دارد. بــر این اســاس از منظر مدیریت اســتراتژیک هر 
ســازمان باید ماموریت خــود را تعریف کند و در راســتای ماموریت 
تعریف شــده اهدافش را مشــخص و برای تحقق اهداف باید استراتژی 
خاص خود را تعیین نماید؛ الزم اســت مدیر روابط عمومی در سازمان 
نه در زیرمجموعه بلکه خود یک مجموعه باشد در کنار رییس سازمان 
بــا پتانســیل های الزم، امکانات رســانه ای و یک تیــم کاری که انواع 

خدماتی که الزم می باشد را انجام دهد.
این در حالی اســت که در شرایط کنونی براســاس نظر کارشناسان، 
روابط عمومــی در ایران بــا چالش های متعددی همچون تشــکیالت، 
اعتبارات، آموزش، نحوه عمل، نیروی انسانی، وجود نگرش های منفی، 
نداشتن متولی مشــخص و نبود قانون مندی مسئولیت های استراتژیک 
و حرفه ای دســت و پنجــه نرم می کند. پس بجاســت، کــه با انجام 

مطالعات و بررســی های الزم اساســاً معلوم شود که روابط عمومی در 
کشــور ما دارای چه جایگاهی اســت و به چه رویــه و رویکردی برای 

بهبود موقعیت و افزایش اثرگذاری نیاز دارد.

فهم	روابط	عمومی
در	چارچوب	رویکرد	فرهنگی

به	مسئولیت	اجتماعی
احمد	پاکتچی	

استاد	دانشگاه	امام	صادق)ع(	
از  می دانیم کــه در جدیدترین فهم ها 
روابط عمومی، معنای این نهاد از ارتباطی 
در حد ســخنگو بــودن و مدافع بودن، به 
برای  اجتماعی  مســئولیت  پذیرش  نوعی 
ســازمان متبوع خود و کوشش در جهت 
ایفای این نقــِش مســئوالنه تغییر یافته 

است. 
بر اســاس آخرین تعریف ها ســه مؤلفه 
محــوری در فهــم روابط عمومــی وجود 
تحلیل  نوعی  موضــوع  می تواند  که  دارد 
مثابه  بــه  مؤلفه خود  باشــد:  فرهنگــی 
 ،)Public( و دیگر به مثابه عموم )Organization( ســازمان متبوع
مؤلفــه ارتبــاط )Communication( و مؤلفــه ســودبری متقابل 
)Mutual benefit(. آنچــه بیشــتر محصول نگرش هــای جدید به 
روابط عمومی اســت، همین مؤلفه اخیر است که نقش روابط عمومی 
را از جلب یکســویه ســود به نفع ســازمان متبوع به ســوی پذیرش 
مســئولیت اجتماعی ســازمان، درک ایــن مســئولیت ها در فضای 
ارتباطی و کوشــش برای ایفای آن ها سوق داده است و همین تحول 
در نگــرش اســت که روابط عمومــی نوین را با مســئولیت اجتماعی 

می زند.  گره  بیشتر  و  بیشتر 
اما این که ماهیــت فعالیت در روابط عمومی نوعی ارتباط باشــد، و 
ایــن که در این فضــای ارتباطی، مانند هر ارتبــاط دیگری دو طرف 
گفت وگو وجود داشــته باشد، تقریباً در همه تعریف ها از روابط عمومی 
بــه نوعی می گنجــد. در مقام تحقــق ارتباط، طرفیــن درگیر از یک 
ســو روابط عمومی به عنوان نهاِد ارتباطِی ســازمان متبوع و از ســوی 
دیگــر هر آنچه غیر باشــد، به عنوان عموم مطرح اســت و این مبنای 
شــکل گیری نوعی الگوی خود و دیگر در ارتباط روابط عمومی هاست؛ 
وجود چنین ســاختاری، ما را قادر می سازد تا از الگوهای خود و دیگر 
در نشانه شناســی فرهنگی و مدل های روابط بینافرهنگی برای مطالعه 
روابط عمومی اســتفاده کنیم و آن را در این فضا بومی ســازی نمایم. 
ایــن که فرهنگ ها چگونه برای تمایــز خود از دیگری از رمزگان هایی 
استفاده می کنند که در پس آن نوعی دفاع از حریم خود و جلب منابع 
بــرای خود وجود دارد، بــه خوبی می تواند در مطالعــه روابط عمومی 
اســتفاده گردد؛ در این مقاله کوشش خواهد شد به الگوهای منعطفی 
در روابط بینافرهنگی پرداخته شــود که برای رمزگان دیگری و برای 
منافع و خواســته های دیگری در فضای ارتباطی ارزش قائل اســت و 
کوشــش خواهد شــد با آن الگوها، انتظارات معاصــر از روابط عمومی 
برای وارد شــدن در یک ارتباط با منافع متقابل و پذیرش مســئولیت 
در برابــر جامعه بزرگ تــر در قالب یک نظریه فرهنگــی تبیین گردد. 
چارچــوب نظری و روش در این مطالعــه، نظریات و روش های مطرح 

 چـکیـده مقـاالت
و ســخنرانی هـا
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در مطالعه روابط بینافرهنگی در حیطه نشانه شناســی فرهنگی خواهد 
بود.

آینده	روابط	عمومی	پایدار	
و	تغییر	در	کیفیت	مسئولیت	اجتماعی	
و	فراگیری	فناوری	های	ارتباطات	عمومی

سعید	رضا	عاملی	
استاد	گروه	ارتباطات	دانشگاه	تهران	

مبنای گذشــته،  بر  روابط عمومی  آینده 
حــال و مســیر حرکــت روابط عمومی ها 
بــا تکیه بــر "عوامــل متغیــر" مرتبط با 
روابط عمومی ها ترســیم می شــود. عوامل 
متغیر مرتبط با روابط عمومی در درجه اول 
مرتبط با تغییر در کیفیت مســئولیت های 
اجتماعی روابط عمومی ها و در درجه بعدی 
مرتبــط با فناوری هــای ارتباطات  عمومی 
اســت. لذا ســئوال اساســی این است که 
بــا چــه تغییــری در کیفیــت خدمات و 
مســئولیت اجتماعی روابط عمومی مواجه 
هســتیم؟ و چه فناوری های ارتباطات عمومی جدیدی ظهور پیدا کرده 

و در مسیر آینده ظهور پیدا خواهد کرد؟ 
مســئولیت اجتماعی در واقع بدنیال پایداری شــرکت هــا، صنایع و 
خدمات تجاری اســت و پایداری مفهومی چند وجهی اســت که از یک 
سو افزایش بهره وری و ارزش افزوده را دنبال می کند و از سوی دیگر به 
همه ذی نفعان مرتبط با سازمان/شــرکت توجه حقوقی و مسئوالنه دارد 
و در جهت دیگر به ســالمت انســان، محیط زیست و استمرار و پایداری 
ســالم منابع، خدمات و فعالیت ها و کیفیت زندگی برای نسل های آینده 

توجه می کند. 
پایــداری محصــول یک انســجام، خالقیت و یکپارچگــی معطوف به 
افزایش رضایت همه ذی نفعان خصوصا مشــتری است. باید توجه کرد 
کــه در میان ذی نفعان محور اصلی که رضایت آن به ســایر ذی نفعان 
ســرایت می کند، رضایت مشــتریان اســت. در نظر بگیرید در یک مثال 
شرکت شــکالت، کارکنان، ســهامداران و شــورای مدیریتی شرکت و 
همچنیان خریدار و مشــتری همه ذی نفعان شرکت محسوب می شوند 
ولی محور اصلی مشتری و خریداران هستند که در صورت وجود رضایت 
آنهــا، چرخه حرکت و موفقیت گرم می شــود و ارزش افزوده شــرکت 
را افزایش می دهد و در ذیل رضایت مشــتری، کارکنان، ســهامداران و 

عوامل مدیریتی بهره بیشتری می برند. 
بــا این رویکرد روابط عمومی بعنوان نهــاد اصلی برای تعریف، اجراء و 
نظارت بر حسن اجراء کدهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها /   سازمان ها 
عمل می کند و کدهای مســئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها را با 
رویکرد توسعه و پیشرفت پایدار دنبال می کند. قرار گرفتن و نهادینه شدن 
هوشــمند کدهای مســئولیت اجتماعی در روندها و فرایندهای جریان 
اطالعات پیوند هوشــمندی را بیــن فناوری هــای ارتباطات  عمومی و 
مسئولیت های اجتماعی فراهم می کند که دامنه نفوذ آن به همه چیزها 
که موضوع اینترنت همه چیزهاست یعنی 1( آدم، 2( اشیاء، 3( اطالعات 
و 4( فرایندها، ســرایت می کند و گستره تسهیل شده و مسئوالنه ای از 
ارتباطــات عمومی را تامین می کند. به عبارتی به پیوند خوردن کدهای 
مســئولیت اجتماعی و فن آوری های ارتباطات  عمومی، روابط عمومی و 

ساختار شرکت تبدیل به نظام و سیتسم خودکار می شود. 
همانطور که در مدل باال مالحظه می شــود، آینده روابط عمومی پایدار 

بــر مبنای دو متغیر یا متغیرهای اصلی مرتبط با ابعاد فناورانه ارتباطات 
عمومی که شــامل عناصــر اینترنت همه چیزها می شــود و متغیرهای 
مرتبط با کیفیت زندگی که منشاء اثر گذاری کدهای مسئولیت اجتماعی 
هم در ابعاد هوشــمند )مصنوعی( و هم در ابعاد انسانی )طبیعی( است، 
می شــود. لذا در این مقاله تالش می شــود اجزاء این مدل که با هدف 
تامین جامع ســالمت و رضایت همه ذی نفعان ســازمان ها و شرکت ها 
تهیه شــده است؛ مورد بحث و تحلیل مفهومی و کاربردی قرار گیرد. در 
این مطالعه "مفهوم روابط عمومی پایدار" دامنه گســترده تری را شامل 
می شود که مرتبط با ابعاد متعالی زندگی و تامین کننده سعادت اخروی 
است. به نظر می رسد در نظریه های پیشرفت پایدار کمتر به ابعاد متعال 
و جاودانه پیشــرفت توجه شده است. بعد متعال روابط عمومی پایدار به 
نوعی تقویت کننده "جامعیت" ارتباطات و رفتار اســت که در جای خود 
هم تامین کننده ســالمت و هم تامین کننده سعادت فرد و جامعه است. 

 

جایگاه	آینده		پژوهی	روابط	عمومی	
و	مسئولیت	اجتماعی	

در	فضای	مجازی
علی		اکبر	جاللی	

استاد	دانشگاه	علم	و	صنعت	ایران	
فناوری اطالعات و کاربردهای آن تغییر 
اساسی در جنبه  های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سیاسی امور زندگی بشر 
و به تبــع آن در ســازمان ها و نهادهایی 
ماننــد روابط عمومی هــا داشــته و پیش 
بینی می  شــود تا ســال 2030 میالدی 
بیــش از 80 درصد فعالیت های بشــر در 
فضای مجازی انجام شــود. کشورهایی که 
اینترنت را  جهانی شــدن را پذیرفته  اند و 
یک قاره جدید تحت قاره ششــم، با همه 
واقعیت هــای مثبت و منفی آن، می  دانند تاثیر پذیری بیشــتری از این 

داشته اند.  پدیده 
کشورهایی که فناوری اطالعات و کاربردهای آن را محور توسعه خود 
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قرار نداده  اند در آینده دچار خســاراتی ســنگین خواهند شد که قابل 
پیش بینی نیز می  باشــد. لذا پرداختن به ابعــاد غیر فنی تاثیر فناوری 
اطالعــات و کاربردهای آن مانند آینده  پژوهی و مســئولیت اجتماعی 
روابط عمومی  ها بایــد مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه ســئواالت 
بســیاری مانند حریم خصوصی شهروندان، مسئولیت اجتماعی کاربران 
و نقــش حاکمیت وجود دارد که هنوز جواب روشــنی برای آنها وجود 

ندارد. 
یکــی از واقعیــت  های مطــرح در این زمینه آن اســت که فناوری، 
بیشترین تغییر را در مســیر تحول زندگی مردم در عصر حاضر داشته 
و در آینــده نیز عامل اصلی توســعه اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 

بود.  خواهد 
روابط عمومی هــای فراموشــکار که مــوج تغییــرات تاریخی از عصر 
کشــاورزی به صنعــت و از عصر صنعــت به عصر اطالعــات را تجربه 
کرده اند هنوز یاور ندارند کــه بعد از عصر اطالعات نوبت عصر مجازی 
به عنوان موج چهارم از تغییرات زندگی بشــر در آینده نزدیک خواهد 

بود. 
در عصر مجازی حضــور فیزیکی کارگــزار روابط عمومی برای انجام 
وظایف قانونی الزم نیســت، بلکه تصویر ســه بعدی او می تواند در هر 
جای ممکن نیز وجود داشــته باشــد و امور روزمره خود را انجام دهد، 
در حالی که از نظر فیزیکی این کارگزار می تواند در منزل خود  باشــد. 
شاید پذیرش و باور به رسیدن به عصر مجازی، مانند پذیرش و باور به 
عصر اطالعات و اینترنت امروز برای روابط عمومی  های ســنتی ســخت 
باشد، اما شــواهد نشان می دهد که بسترهای توسعه فضای مجازی در 
حال شــکل گیری است و رسیدن به آن کم  کم در حال پذیرفته شدن 

است. 
این مثال، ضرورت پرداختن به بحث مهم آینده پژوهی روابط عمومی 
و مســئولیت اجتماعی او را مشــخص می کند. آیا اگــر روابط عمومی 
آینده پژوهی نکند می  تواند چنین فضایی را بشناســد و قبل رسیدن به 

آن زمان برایش برنامه داشته باشد.
ســئوال اساسی امروز و فردا این است که جایگاه روابط عمومی از بعد 
آینده پژوهی و مســئولیت اجتماعی در فضــای مجازی چگونه خواهد 
بــود، چگونه می  تــوان به عنوان مثــال، برای حفــظ حریم خصوصی 
شــهروندان یا مخاطبیــن روابط عمومی راهکارهای مناســبی را یافت 
تا ضمن ارتباط مناســب، بــه حریم خصوصی مخاطب تعرض نشــود. 
مســئولیت اجتماعی، از دیــدگاه حاکمیت در فضــای مجازی چگونه 

می  شود؟  تعبیر 
بــه عنوان مثالی از یک موضــوع مرتبط با مســئولیت اجتماعی، آیا 
فقط کاربران عادی فضای مجازی هســتند که حریم خصوصی یکدیگر 
را نقــض می کننــد یا دولت هــا نیز بــرای حفظ حاکمیت کشــور از 
تمامــی ابزارهای معقول و متعارف بهره مــی  گیرند تا حریم خصوصی 
کاربــران فضای مجــازی را حفظ کننــد و گاهی حریــم خصوصی و 
حقوق شــهروندی را نقــض می کنند؟ کشــورهای نقض کننده حقوق 
شــهروندی فضــای مجازی، بنام قانــون، نظم عمومــی و امنیت ملی 
حریم خصوصی شــهروندان، محدودیت دسترســی بوجود می  آورند و 
به محتوای اطالعات شــهروندان ســر می زنند. آیا روابط عمومی ها یا 
هر نهاد دیگــری در چارچوب مســئولیت  های اجتماعی حق دارند به 
هر شــکل دلخواه عمل کننــد؟ آیا جامعه نیازمنــد قوانین و مقرراتی 
نیســت که راه درســت انجام مســئولیت های اجتماعی را هدایت کند 
و آن قوانین مورد قبول باشــد و همــگان آن را بپذیرند؟ طرح چنین 
مسایلی باعث شــده تا موضوع مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی ها، 
بویژه در فضــای مجازی، به یک موضوع جــذاب و قابل مطالعه مورد 

قرار گیرد.  توجه محققان 

در ایران هنــوز بصورت جدی کاربردهای اساســی فناوری اطالعات 
محور توسعه کشــور قرار نگرفته و شاید بحث مسئولیت های اجتماعی 
مانند حریم خصوصی شهروندان در دستور کار جدی مسئولین نباشد. 
به همین دلیل باید با برگزاری همایش  ها، ســمینارها  و سخنرانی ها از 
یک سو و تولید و انتشار کتاب  ها و مقاالت از سویی دیگر، فضای الزم 
را برای توجه مسئولین کشوری روابط عمومی ها را به این موضوع مهم 

در فضای مجازی جلب کرد. 
روابط عمومــي در فضای مجــازی همواره در تالش اســت تا رابطه 
نزدیک بــا اجتماعات برخط برقرار کند و نســبت بــه آنچه مخاطبان 
آنها بصورت برخط ارایه می  کنند و یا ســئوالی دارند حساســیت نشان 
مي دهــد. روابط عمومی در فضــای مجازی همواره در حــال گفتگو و 
تعامــل بــا مخاطب بوده و خدمــات خود را بصــورت غیرحضوری در 
24 ســاعت شــبانه روز و در 7 روز هفتــه ارایه می  نمایــد. در چنین 
فضایی که در آینده بشدت توســعه خواهد یافت، از مشخصه هاي بارز 
روابط عمومــي خوب در فضای مجازی، توجــه به آینده پژوهی و درک 
مســئولیت اجتماعی خود می  باشد تا بتوان مســئولیت خود را بخوبی 

انجام دهد. 

آینده	پژوهی	ارتباطات	سازمانی
با	گسترش	استفاده	از	شبکه	های	اجتماعی	

در	میان	کارکنان	
طاهر	روشندل	اربطانی	

دانشیار	مدیریت	رسانه	دانشکده	مدیریت	دانشگاه	تهران	

محمد	مهدی	فرجیان	و	شمسی	سلمانی	زاده
دانشجوی	کارشناسی	ارشد	مدیریت	رسانه،	دانشکده	

مدیریت	دانشگاه	تهران	
عصر معاصر موســوم به عصر اطالعات، 
در تســخیر فناوری های نویــن اطالعاتی 
و ارتباطاتی اســت و ســرعت بسیار زیاد 
تغییرات این فناوری هــا، این تصور را به 
وجود آورده که آینده برســاخته و تابعی 
از این فناوری هاســت. آینده اساساً قرین 
عــدم قطعیت اســت؛ با این وجــود، آثار 
و رگه هایــی از اطالعــات و واقعیت هــا 
کــه ریشــه در گذشــته و حــال دارند، 
می توانند رهنمون ما برای آینده باشــند. 
سازمان هایی که چشــم انداز آتی خود را 
ترســیم می کنند توانایی بیشتری برای مقابله با تهدیدها و چالش های 
پیش رو دارند و می توانند از فرصت های ایجاد شــده بهتر بهره برداری 

نمایند.
از طرفی ارتباطات سازمانی یکی از مفاهیم عمده ای است که همواره 
مورد پایش صاحب نظران بوده اســت. شــاید هیچ برســاخته دیگری 
مطالعات ســازمانی را بیش از اصطالح »ارتباطات« فرا نگرفته باشــد. 
ارتباط، تار و پود ســازمان را به هــم پیوند داده و موجب یکپارچگی و 
وحدت ســازمانی می گردد. درک ارتباطات در جامعه اطالعاتی معاصر، 
نیاز به آشــنایی بــا فناوری های ارتباطات و اطالعات، روند توســعه و 

تاثیر آنها بر جامعه، ســازمان  ها و نهادهای اجتماعی دارد.
محوریت آینده پژوهی و رســانه های اجتماعی در ســال های اخیر و 
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همچنین توجه پژوهشــگران حوزه مدیریت بــه این دو مقوله، موجب 
شــده که تحقیقات گســترده ای در این خصوص صورت گیرد. این امر 
در خصوص تاثیر این رســانه ها بر ارتباطات ســازمانی بسیار کمتر به 
چشــم می خورد. پژوهش های گذشــته نشــان می دهد که رسانه های 
اجتماعــی در دهه گذشــته، چگونه بصورتی فزاینده بــه ابزاری برای 
برقــراری ارتباطات ســازمانی با کارکنان و مردم تبدیل شــده اند. این 
پژوهش ســعی می کنــد با تمرکز بــر آینده رســانه های اجتماعی به 

بررســی تاثیرات آتی این رسانه ها بر ارتباطات سازمانی بپردازد.
آنچه از بررســی تحقیقات انجام شــده در این زمینــه نتیجه گیری 
می شــود این است که اســتفاده از شــبکه های اجتماعی در برقراری 
ارتباطات ســازمانی منجر به دوسویه شــدن این ارتباطات شــده و به 
تســهیل ارتباطات درون ســازمانی و برون ســازمانی و گســترش این 
ارتباطات در راســتای افزایش رضایت و حمایــت افراد داخل و بیرون 
ســازمان کمک خواهد کرد. همچنین، رســانه های اجتماعی، با توجه 
بــه ارزان و کاربرپســند  بودن ـ به معنای به اشــتراک گذاری محتوای 
تولید شــده توسط کاربر ـ به بخشی اساسی از استراتژی های ارتباطات 

تبدیل شده اند. معاصر  یکپارچه  سازمانی 

بلوغ	مسئولیت	پذیري	اجتماعي	سازماني
علیرضا	امیدوار			

	عضو	هیات	مدیره	مرکز	ترویج	حاکمیت
و	مسئولیت	شرکتي	

اجتماعــي، مجموعه  مســئولیت پذیري 
اقدامات، برنامه ها و پروژه هایي اســت که 
سازمان، همســو با راهبرد و اهداف کالن 
خود نســبت به حل چالش ها و مشکالت 

انجام مي دهد. جامعه هدف 
اقدامات،  با طرح ریزي مجموعه  سازمان 
زمینه هاي:  در  پروژه هایــي  و  برنامه هــا 
آمــوزش و پــرورش، هنــر و فرهنــگ، 
ورزش، محیط زیســت، انرژي، ســالمت، 
رفاه  اجتماعــي، امور خیریــه و فقر زدایي 
بــراي حل چنیــن مشــکالت اجتماعي، 
نقشــي فراتر از تولید ثروت براي جامعه هدف ایفا مي نماید و موفقیت 
پایدار خود را در جامعه توســعه یافته و بالغ جستجو مي نماید. شاید به 
همین دلیل است که پورتر معتقد است "شرکت ها اگر خلق ارزش هاي 
اقتصادي خود را با جامعه براي حل چالش هاي آن تسهیم کنند دوباره 
جامعه با کســب و کار آشــتي خواهد کرد." بنابراین مســئولیت پذیري 
اجتماعي رویکردي اســت براي خروج از بحران هاي موجود اجتماعي و 

زیســت  محیطي که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است.
در ایران نیز مســئولیت اجتماعي شرکت ها، براي شرکت ها در قالب 
مفاهیمي چون وقف و وام هاي قرض الحســنه زکات، خمس و ... نمود 
یافته اســت، البته وقف به عنوان سنت ملي اسالمي، عمدتا محدود به 
ســاخت مدرسه یا مسجد مي شده اســت و تجار و صاحبان صنایع در 

ســاخت و تامین هزینه هاي این اماکن مشارکت داشته اند. 
در ســنت زرتشت نیز هر فرد زرتشتي موظف بوده است که یک دهم 
درآمد خود را صرف داد و دهش و کمک به فقرا و مشــکالت اجتماعي 

و مشکالت مالي هم کیشان خود کند.
در کنار این نقش، بســیاري از صاحبان شــرکت ها و تجار بر اســاس 
باورهاي مذهبي و اخالقي عمدتا مسئولیت و نقش اجتماعي خویش در 

در قالب هاي نیکوکارانه و مذهبي ایفا مي کردند. اما مفهوم مســئولیت 
اجتماعي شــرکت ها در ایران در سال هاي اخیر توسط صاحبان صنایع 
و بخش خصوصي، ســازمان هاي غیر دولتي و روشنفکران و دانشگاهیان 

مطرح شده است. 
حرکــت شــرکت هاي ایراني به ســمت تعالي ســازماني و مدل هاي 
کیفیت از مهم ترین عواملي بوده که شــرکت هاي ایراني را به ســمت 
این مفهوم ســوق داده اســت. پس از آن نیز فضــاي رقابتي در برخي 
حوزه ها به خصوص کاالهاي مصرفي باعث شــده که شــرکت ها از این 
مفهوم به عنوان ابزاري براي مطرح شــدن و بازاریابي اســتفاده کنند. 
در پرسشــنامه اي که بین 100 شــرکت برتر ایراني توزیع شد، معلوم 
شــد که این مفهوم در ایران به دلیل نو بودنش هنوز رایج نشده است، 
اما تصوري که صاحبان صنایع از مســئولیت اجتماعي شرکت ها دارند، 
عمدتا مربوط مي شــود به حوزه هاي زیست محیطي، کمک هاي خیریه، 
ایجاد و حفظ اشــتغال، تالش هایي که منجر به دریافت گواهینامه هایي 
چون رعایت حقوق مصرف کننده یا تعالي ســازماني یا زیست محیطي و 
حمایــت مالي از همایش ها و کنفرانس ها. به عبارت دیگر شــرکت هاي 
ایرانــي فعالیت هاي این چنیني خود را مســئولیت اجتماعي شــرکتي 

مي نامند.

مدیریت	بحران
و	مسئولیت	های	اجتماعی	ناشی	از	آن	

در	روابط	عمومی
بابک	دربیکی	)دکترای	ارتباطات(

حسنا	کاظمی	)دانشجوی	دکتری	ارتباطات(	
روابط عمومی فرآیندی دو طرفه اســت 
کــه در حوزه برون ســازمانی، به ســوی 
برقــراری و تــداوم پیونــد و تعامل موثر 
اجتماعی گام بر می دارد؛ پیوندی که در 
صورت بروز خالئی در آن، زمینه ساز بروز 
بحران در سازمان خواهد شد که بسته به 
اهمیت ســازمان، معموال بازتاب اجتماعی 
آن در رســانه ها نمود می یابد. لذا یکی از 
کارکردهای مهــم و موثر روابط عمومی ها 
در زمــان بــروز بحران، اعمــال مدیریت 
نهادهای  در  است؛ موضوعی که  رسانه ای 
مهم، مانند وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی که با مخاطبان متنوع از 

جنس گروه های مرجع ســروکار دارد، اهمیتی دو چندان می یابد.
وزارت ارشــاد یــک نهاد خدماتی دولتی اســت که یکــی از وظایف 
قانونی اش، ممیزی حوزه ســینما و اعطای مجوز به فیلم هاست. ساخت 
و نمایش یــک فیلم، به دلیل ماهیت اجتماعــی اش، گاه فراتر از ارایه 
ســاده یک اثر هنری رفتــه، می تواند پایه های جریانــات اجتماعی و 
فرهنگی و حتی سیاســی باشــد. از همین روســت که پذیرش در نظر 
نگرفتــن عرف و شــرع در اعطای مجوزها بدون نظر مســئوالن، امری 

سخت و باورنکردنی است. 
در واقــع در حوزه اعطای مجــوز فیلم، توجه به همیــن نکات اخیر 
اســت که مســئولیت اجتماعی این نهاد دولتی خدمت رسان را شکل 
می دهد. در عین آن که این موضوع، خود نیاز به بستر ســازی و توجه 

به بســترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. 
لذا وقتی مجوزی صادر می شود که تا حدی با نگاه برخی از گروه های 
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اجتماعی در تعارض است، انتظار حداقلی آن است که وزارت ارشاد در 
چارچوب مسئولیت اجتماعی اش، با گروه های مرجع ذی نفع در تعامل 

الزم برای کاهش مشکالت بوده باشد. 
این مقاله به بررســی موردی این مسئله در خصوص فیلم رستاخیز و 
حواشــی مرتبط با آن می پردازد و تالش می کند مدیریت اطالع رسانی 
وزارت ارشــاد بحران به وجود آمده را بر اساس مسئولیت اجتماعی اش 

کند. بررسی 

آینده	پژوهی		
روابط	عمومی	

و	مسئولیت	اجتماعی
حسن	ربیعی				

پژوهشگر	و	مدرس	روابط	عمومی	
که  می داننــد  برجســته  شــرکت های 
است.  اهمیت  حایز  اجتماعی  مســئولیت 
مدیریــت خطرات، محافظت از شــهرت 
ســازمان، جذب و حفظ کارکنان و رشد 
داد و ســتدهای شرکت به بهبود عملکرد 
مالی شــرکت برای ذینفعــان کمک می 

کند.
اجتماعی یک چالش  اثبات مســئولیت 
کلیــدی بــرای رهبــران کســب و کار 
می باشــد، و برقراری ارتباط موثر عنصر 

اصلی هر برنامه مســئولیت اجتماعی موفق است. 
این مقاله در نظر دارد تا دیدگاهی کلی و دســتورالعمل های عملی 
به رهبران کســب و کار، مدیران، متخصصــان روابط عمومی و دیگر 
افــرادی که به دنبــال درک بهتر مســئولیت اجتماعی و چالش های 

نماید. ارایه  می باشند،  آن  برقراری 

آیا	رسانه	های	اجتماعی	
باید	از	بین	بروند؟

تنگ	کو	آدریان	اسماعیل				
عضو	هیات	مدیره	موسسه	روابط	عمومی	)مالزی(	

حرفــه روابط عمومی با موقعیت منحصر 
به فردی بــه نام جامعه، بــا چالش های 
امــروز ـ هــم اقتصــادی و هــم اقتصاد 

است. گریبان  به  ـ دست  اجتماعی 
روابط عمومی مــدرن از جنگ تبلیغات 
در سراسر جنگ جهانی اول ظهور یافت، 
و عصــر بکارگیــری آگاهانــه ی رســانه 
متولد شــد. امــروز، در عصــر اطالعات، 
روابط عمومی بیشــتر به چالش کشــیده 
می شــود. ســازمان ها کنتــرل گفتگوی 
خود با مشــتریان را از دســت می دهند. منابع، به طــور فزاینده ای، 
اغلب به صورت آنالین در حال شــکل دادن به نظرات مردم هســتند. 
گســترش ســریع رســانه های اجتماعی، اعتماد میان مردم را بیشتر 
از بیــن برده اســت ـ که این باعث نابــودِی تقریبا ســریِع برندهای 

ارزشــمند می شــود. این خرابکاری ها بقیه سیستم به طور موج گونه 
تحت تاثیــر قرار می دهنــد، در نتیجه بر متخصصــان روابط عمومی 
فشار بیشــتری وارد می آید تا بتوانند اقداماتشــان را به نتایج مثبت 

برگردانند.
به جــای اینکه روابط عمومــی به راهبردی برای بیان یا ســرکوب 
اطالعــات تبدیل شــود، اکنــون، زمانی کــه احزاب از رســانه های 
اجتماعی برای دســتور جلســات شــخصی خود اســتفاده می کنند، 
مقابله با موانع کنترل آسیب یکی از وظایف روابط عمومی شده است. 
رسانه های اجتماعی، برای اهداف یک سازمان هم می توانند خروجی 
بد و هم خروجی خوب داشــته باشــند. به هر حال، تعلق خاطر مردم 
به رســانه های اجتماعی هم می تواند بــه نوعی حواس پرتی و گیجی 
ایجاد کند که به نحوی بر نقش روابط عمومِی امروز تاثیرگذار اســت. 
در حالی که گیجی و تصور نادرســت ناشی از رسانه های اجتماعی در 
حال تبدیل شــدن به آزمایشات بیشتر برای متخصصان روابط عمومی 
اســت، می توانند فرصتی منحصر بفرد برای متخصصان روابط عمومی 
فراهم ســازند تا پیشــرفت کنند و در نهایت، امروز و در آینده ای که 
می آیــد، مفهوم خود را ثابت کنند و باعــث افزایش اهمیت و ارتباط 

شوند.

نظم	ارتباطی	ـ	خرد	ارتباطی:	
چارچوبی	برای	شناخت	

رسانه	های	آینده
مجید)محمد	جواد(	رضاییان		

	استاد	دانشگاه	و	پژوهشگر	ژورنالیزم
عضو	هیأت	علمی	دانشکده	علوم	ارتباطات	و	خبر	تهران	مرکز	
بررســی ظهور رســانه چند ارتباطی یا 
روابط عمومی های غیر متمرکز که به افول 
کنونی  محور  روابط عمومی های ســازمان 
می انجامد؛ نیازمند بررســی تحوالت وب 
یک و وب 2، از یک سوی و تحوالت قابل 
درک و پیش بینــی ارتباطی و رســانه ای 
پس از ظهــور وب 3 در 2020م. از دیگر 

سوی است. 
از ایــن رو، مقالــه حاضر می کوشــد تا 
این بحــث را در آغــاز از نــگاه نظریات 
انتقادی جامعه شناســان ارتباطی، پی بگیرد و سپس با تحلیل تاریخی 
رونــد تکاملی وب یک و وب 2، نظریه کاســتلز را تحت عنوان »جهان 
شبکه ای شده« بیشــتر بشکافد. افزون بر آن، وجه تمایز جهان پس از 
وب 3 با پیش از آن را مورد واکاوی قرار داده و از آن رهگذر به پدیده 
روابط عمومی های غیر متمرکز و رســانه ای شــده به تفصیل بپردازد و 
وظایف ارتباط گران آینده را با 5 مؤلفه تبیین ســازد و ســرانجام یک 
مدل پیشــنهادی تحلیلی را از آنچه تا کمتر از 5 ســال در حال وقوع 

است؛ به پیشنهاد و داوری بگذارد.
گرچــه پر بیراه نیســت اگر بگوییم که شــهروندان امروز و شــبکه 
ـ    به دلیل حضور  وندان فردا، با قرار گرفتن در فضای ارتباطی حســی 
هوش مصنوعی  ـ ممکن اســت بســیار غافلگیر شوند؛ با این وجود بروز 
این تحوالت پر شــتاب و ایجــاد معادله ای نوین، نشــان می دهد که 
اصولی ترین راهبرد برای ارتباط گــران آینده نگر در روابط عمومی های 
غیرمتمرکــز، بر راهبــرد »ایجاد نیاز« به جای »شــناخت نیاز« متکی 
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خواهد شد. 
زیرا وب 3 و جهان آینده، جهان غلبه »تصویر و تحلیل« بر » اطالعات 
و متن« اســت و با ورود هــوش مصنوعی، جهان حســی متفاوتی در 
فضــای مجازی خلق خواهد شــد تا جایی که رابطــه ای فراتر از تصور 
امروز، میان اشــیاء با یکدیگر و اشیاء با انسان ایجاد می شود، بنابراین، 
روابط عمومی های غیر متمرکز آینده برای بقاء و دیده شــدن به راهبرد 
ـ    متکی  ـ     در کنار ایجاد نیاز مــداوم در میــان مخاطبان   تحلیــل نیــز

بود. خواهند 

مدل	شایستگی	متولیان
حوزه	روابط	عمومی	در	پاسخ	به	الزامات
سازمان	های	آینده	با	رویکرد	آینده	پژوهی

سعید	شهباز	مرادی		
مدیریت	منابع	انسانی	

با توجه بــه اینکه عوامل موثــر بر ارائه 
چارچــوب معماري منابع انســاني )اعم از 
بازدارنــده و پیش برنــده( در محیط ها و 
بسترهای گوناگون متفاوت بوده یا حداقل 
درجه اثرگذاری و اهمیت آنها متغیر است 
در ایــن مقالــه، نتیجه طراحــی و عرضه 
چارچوبــي بــرای معماري منابع انســاني 
فعالیــن حــوزه روابط عمومی بــا رویکرد 

استراتژیک در کشور ارایه خواهد شد.
با توجه به در دســترس نبودن مدلی که 
براســاس آن بتوان امــکان ارایه چارچوب 
معماري منابع انســاني را مورد مطالعه قرار داد، پس از بررســی ادبیات 
نظــری مربوط به این موضــوع، مهمترین عوامل موثر بر شــکل گیري 
چارچوب معماري منابع انساني در نظام مدیریت منابع انساني، با استفاده 
از مفاهیم آینده پژوهی اســتخراج گردیده و با بررســی استانداردهای 

بین المللی شغلی تکمیل گردید. 
نهایتا خروجی این مطالعه و بررســی در قالب یک مدل شایستگی در 

بخش های دانشی مهارتی و توانایی خواهد بود.

آینده		پژوهی
چرخه		تولید	محتوای	دیجیتال	

با	تاکید	بر	ایران	1404
سید	محمد	مدنی			

برگزیده		اولین	رویداد	ارایه		
فن	آفرینی	شیخ	بهایی	با	معرفی	

محصول	اولین	SaaB	ایرانی	
ابتدا در این ارایه به معرفی فرصت های 
پیــش روی صنعــت محتــوای دیجیتال 
ارایه   با  پرداخته می شود؛ این معرفی که 
آمارهــای جهانــی همراه خواهــد بود با 
معرفــی نمونه  هایی از افراد موفق در این 
صنعت ختم خواهد شد. در ادامه با ترســیم آینده  محتوای دیجیتال 

به ارائه  برآوردهایی از این صنعت تا ســال 2020 پرداخته می  شود. 
در نهایت با اعالم ســهم ایران در پیشــرفت های آینده  این صنعت به 
نقــش آن در چرخه  روابط عمومی و جایگاه آن در ســند چشــم انداز 

می  شود. پرداخته 

روابط	عمومی	آینده	گرا؛		
مبانی	و	چشم	انداز	

مهدی	باقریان				
مدیرعامل	موسسه	کارگزار	روابط	عمومی	

مقوله های  آینده گرایی،  و  روابط عمومی 
مجــزا و در عین حال پیوســته ای برای 
مطالعــه و بررســی هســتند و هــر یک 
دارای مدل هــا و فرآیندهای خاص خود 

می باشند. 
ایــن مقاله بــه ارایه زیرســاختی برای 
می پردازد  نقشی  و  روابط عمومی  کارکرد 
کــه متخصصان روابط عمومــی می توانند 
در فعالیت های پیش بینی و آینده گرایانه 
ایفا نماینــد. همچنین این مقاله به طرح 
و معرفی اولیــه نظریه "روابط عمومی آینده گــرا" می پردازد و ضمن 
توجــه ویژه بــه برنامه ریــزی و پیش بینی اســتراتژیک، چالش ها و 
معضــالت مربــوط بــه زمینه هایی مانند اعتمادســازی، مســئولیت 
اجتماعی، رهبری روشــنفکرانه، مردم ســاالری دینــی و به طور کلی 
شــهرت و اعتبــار روابط عمومی را مــورد واکاوی و تاکید مجدد قرار 

می دهد.
 ایــن مقاله زیرســاخت های نظــری را در زمینــه "روابط عمومی 

می کند. فراهم  آینده گرا" 

بررسی	میزان	رضایتمندی	مردم	شهر	ماهشهر
از	عملکرد	شرکت	پتروشیمی	فجر	

در	حوزه	مسئولیت	اجتماعی
بهنام	صیفوری	)کارشناس	مهندسی	شیمی	و	
رییس	روابط	عمومی	شرکت	پتروشیمی	فجر(
	تورج	فتاحی	)کارشناسی	ارشد	جامعه	شناسی
و	مدیر	موسسه	پژوهش	و	پیمایش	ایرانیان(

منظور از مســئولیت اجتماعی شرکت ها، 
جبران خسارت های ناشــی از فعالیت ها و 
آسیب های شرکت به جامعه است. هر ساله 
شرکت های پتروشــیمی مستقر در منطقه 
ویژه از جمله شرکت پتروشیمی فجر مبالغ 
زیــادی را با عنــوان مســئولیت اجتماعی 
هزینه می کننــد، از آنجایی کــه ذینفعان 
اصلی در این مقوله، ســاکنان منطقه محل 
فعالیت شرکت ها می باشند، لذا این تحقیق 
در نظر دارد رضایتمندی مردم ساکن شهر 
ماهشهر از شــرکت پتروشمیی فجر را در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد 

سنجش قرار دهد.
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در این تحقیق به منظور ســنجش میزان رضایتمندی مردم ماهشــهر 
از یــک مدل معتبر جهاني با عنوان مقیاس کیفیت خدمات )ســروکوال( 
استفاده شده است و برای تطبیق این مدل با تحقیق مورد نظر، تغییراتی 

در آن ایجاد شده است.
مدل این تحقیــق، چهار بعد اجتماعی و درمانی، آموزشــی و عمرانی، 
زیست محیطی و تفریحی ورزشی را بر اساس مدل تجزیه و تحلیل شکاف 

از دیدگاه ساکنان شهر ماهشهر مورد بررسی قرار داده است.
این تحقیق از نوع توصیفي و از نظر روش گردآوري اطالعات از شــاخه 
پیمایشــي است. جامعه آماری این تحقیق ســاکنان شهر ماهشهر و ابزار 
گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است که پس از روایی و پایایی سنجی 
در میان اعضای نمونه تقســیم و پس از گردآوری اطالعات، با استفاده از 

نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های این تحقیق نشــان مــی دهد که میان انتظــارات مردم و 
عملکرد شرکت فجر در هر چهار بعد شکاف وجود دارد. بیشترین میزان 
شکاف در بعد اجتماعی و درمانی و کمترین آن در بعد ورزشی تفریحی 

است. 

رسالت	راهبردی	روابط	عمومی؛	
آینده		پژوهی	مسئولیت		اجتماعی

ناصر	میرسپاسی	
استاد	مدیریت	منابع	انسانی	دانشگاه	علوم		تحقیقات		
روابط عمومــی یــک حــوزه تخصصــی 
ـ   کاربردی( است که به منظور کمک  )علمی   
به موفقیت ســازمان ها در راســتای منافع 
سازمان و جامعه و کمک به امر توسعه پایدار 
مطرح بوده و هســت و روز به روز اهمیت و 
نقش آن در توفیق سازمان ها بیشتر نمایان 
و مطرح می شــود . به همین جهت جایگاه 
سازمانی مسئولین این وظیفه راهبردی، در 
کنار مدیران عامل و هیات مدیره سازمان ها 

منظور می گردد.         
 با عنایــت به اینکــه درتصمیم گیری های راهبردی معمــوال در مورد 
چشــم انداز و اهداف بلندمدت ســازمان ها تاکید بســیار می شود که در 
واقع آینده  نگری اســت، در این نگارش ســعی براین اســت که به نقش 
روابط عمومی در آینده ســازی سازمان ها و جامعه، از طریق کمک گرفتن 
از دانش آینده پژوهی با رعایت کامل مســئولیت های اجتماعی سازمان ها 
که خود یک عامل عمده بقا و دوام ســازمان های کسب وکار جامعه است، 

تاکید  شود.
در راســتای اهداف مورد نظر، پاره ای از تدابیر مدیریتی که می تواند به 
نقش روابط عمومی ســازمان ها با تاکید برمسئولیت های اجتماعی کمک 
نماید، مطرح گردیده اســت، از جمله این تدابیر، حکومتداری شــرکتی 
)Corporate Governance( اســت. این مفهــوم هم در حوزه مدیریت 
دولتی و هــم در حوزه مدیریت بخش خصوصی، بــه عنوان یک روش و 
 )Management Corporate( تدبیــر جامع نگر تر از مدیریت شــرکتی

مطرح است.
در نگارش حاضر ســعی شده است به چگونگی بکارگیری این تدبیر در 

حوزه مدیریت روابط عمومی مختصرا اشاره شود.
خالصــه اینکه در دنیــای پیچیده پیش رو به نقش هــای مدیریتی از 
جمله مدیریت روابط عمومی و رسالت آن، راهبردی تر نگاه شود و به نقش 

ســنتی که معموال ســازمان ها برای روابط عمومی های خود قائل هستند، 
اکتفــا نگردد و در آینده پژوهی، حوزه وظایف روابط عمومی در راســتای 
آینده ســازی وکمک به ایفای نقش مســئولیت های اجتماعی سازمان ها 

قرار گیرد.

شفافیت،	اعتماد	و	خوشنامی
سید	مسعود	همایونفر			

رییس	انجمن	مدیریت	منابع	انساني	ایران
شرکت هاي موفق به یک جامعه سالم نیاز 
دارند و همزمان، یک جامعه ســالم نیز به 
نیازمند است. مسئولیت   شرکت هاي موفق 
اجتماعي شــرکتي، بر این پایه استوار است 
که شرکت، مخلوق جامعه است، در نتیجه 
براي تحقق اهداف جامعه، مسئولیت دارد. 
مسئولیت اجتماعي یک شرکت، از فعالیت ها 

و وظایف اقتصادي آن جدایي ناپذیر است.
شفافیت، شــرط الزم براي پاسخگویي و 
مسئولیت پذیري است، چرا که دسترسي به 
اطالعات، پلة نخست فرایندهاي پاسخگویي 
اســت. با وجود همه اینها، شفافیت به تنهایي کافي نیست و مکانیزم هاي 
دیگري الزم است که آن را همراهي کنند، از آن میان مي توان به برقراري 
ارتباطات اجتماعي، آموزش، ارتباطات رسانه اي و بهره گیری از شبکه هاي 

اجتماعي اشاره کرد.
اعتمــاد، موضوعــی بحث برانگیز در محافــل اقتصــادی، اجتماعی و 
رسانه های عمومی است. بسیاری از حوزه های کسب و کار، از اینکه اعتماد 
مشــتریان خود را از دســت داده اند، رنج می برند. بســیاری از مشتریان 
بانک ها، ترجیح می دهند تا رابطه ای مبتنی بر اعتماد بین آنها و بانک شان 

برقرار باشد تا اینکه سود بیشتری عاید آنها شود.
شفاف ســازی، اعتماد متقابل را افزایش می دهد، و اعتماد، به خوشنامی 
ســازمان می انجامد. خوشــنامی یک ســازمان به عملکرد، سیاســت ها، 
خط مشــی ها و رفتار کارکنان آن وابسته است، اما در نهایت این ذینفعان 
هســتند که در مورد خوشنامی سازمان قضاوت می کنند و متناسب با آن 
تصمیم می گیرند. خوشــنامی برداشت ذهنی از عملکرد گذشته و تصویر 

رفتار آینده سازمان است.
مدیران روابط عمومي، مشــوقین مسئولیت هاي اجتماعي هستند، آنها 
نقش تعیین کننده ای در شفاف سازی، اعتماد سازی و خوشنامی سازمان 
ایفــا می کنند. اما چه عواملی خوشــنامی ســازمان را تهدید می کند و 
چگونه مدیــران روابط عمومی می توانند بر خوشــنامی ســازمان خود 

بیافزایند؟

آینده	نگری	در	تعامل
روابط	عمومی	ها	با	رسانه	ها:

رویکردها	و	چالش	ها	
حسن	بشیر				

استاد	ارتباطات	بین	الملل	دانشگاه	امام	صادق	)ع(
یکی از مهمترین چالش های موجود در حوزه علوم ارتباطات، شــیوه و 
نحوة تعامل رسانه ها و ساختارهای مختلف ارتباطی با یکدیگر است. در این 
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زمینه و شــاید یکی از مهمترین چالش ها، 
روابط عمومی ها  میــان  تعامل  شــیوه های 
و رســانه ها می باشــند. آیا روابط عمومی ها 
می تواننــد بــدون حضور رســانه، خود در 
تولید و نشــر اخبار و گزارشات خود اقدام 
نماینــد؟ و آیــا رســانه ها می توانند بدون 
حضــور روابط عمومی ها جریان های خبری 
و اطالعاتی در حوزه ســازمان ها و نهادهای 
مختلــف کشــور را دنبــال کــرده و خود 
مستقیما نسبت به انتشار آنها اقدام نمایند؟ 
آیــا در حقیقت نیازی برای این همکاری یــا تعامل وجود دارد؟ و آیا این 

تعامل باید در چه سطحی و با چه رویکردی صورت گیرد؟
آنچه که در باال گفته شد، تنها بخشی از پرسش هایی است که در حوزه 
تعامل روابط عمومی ها و رســانه وجود دارد. در حقیقت، یکی از مهمترین 
چالش ها در این زمینه تعیین ســطح تعامل، حدود تعامل، شیوه تعامل و 
محتوای تعامل است. در همین زمینه می توان گفت که اگر رسانه ها چشم 
و گوش جامعه به شــمار می آیند و رکن چهارم آزادی به شــمار می روند 
آیا می توانند از فعالیت ها و اخبار منتشــر شده توسط روابط عمومی ها در 
حوزه های کاری خود، چشم پوشــی کرده و عالوه بر انعکاس آن ها در نقد 
و یا واقع گرایی در مورد آنها نقش نداشته باشند؟ این مساله خود حوزه ای 
را از نظارت و همکاری ایجاد می کند و ضرورت حضور رســانه ها در همه 

فعالیت های جامعه را مورد تاکید قرار می دهد.
از طرفی، آیا روابط عمومی ها، علیرغم وجود امکانات وســیع و مســتقل 
ارتباطی، به ویژه بهره برداری از شــبکه های اجتماعی، آیا می توانند خود 
بطور مســتقیم بخش رسانه ای را عهده دار شــده و جدا از رسانه ها، نقش 
انتشــار خبر و گزارش های مربوط به سازمان تابع خود را عهده دار باشند؟ 
آیا بدون رسانه ها، جامعه می تواند همه آنچه را که روابط عمومی ها منتشر 
می کنند، به مثابه یک واقعیت پذیرا باشند؟ یا این نوع اخبار و گزارش ها، 
به گونه ای به مثابه تبلیغات تلقی می گردند که قطعا عکس العمل هایی را 

به دنبال خود خواهند داشت.
یکی از نظریاتی که در این رابطه مطرح می باشــد »نظریه تعّین « است 
که توسط بائرنز ابداع شده است )1979ـ 1991، اولین چاپ 1985(. این 
نظریه در تالش است که تعامل مزبور را مورد تحلیل قرار داده و چالش ها 
و رویکردهای آن را تبیین نمایــد و به نوعی آینده نگری در این زمینه را 

روشن سازد.

بررسی	و	ارزیابی	دیدگاه	جامعه	)ذینفعان(	
	در	خصوص	عملکرد	بـانک	مهـر	اقتصـاد
و	میزان	برآورده	شدن	انتظارات	ذینفعان	

بر	اساس	مدل	تعالی	سازمانی	
منصور	شیخ	االسالمی					
کارشناس	ارشد	ارتباطات

براســاس رویکرد خودارزیابی ســال 1393 بانک مهر اقتصاد و نتایج 
ارزیابــی جایزه ملی بهره وری و تعالی ســازمانی، پــروژه تحقیقاتی با 
عنوان "بررســی و ارزیابی دیدگاه جامعه)ذینفعان(در خصوص عملکرد 
بانک مهر اقتصاد و میزان برآورده شــدن انتظارات ذینفعان بر اســاس 
مدل تعالی ســازمانی)EFQM("؛ تعریف شــد، به طــوری که در این 
پــروژه اقدام به شــناخت وضعیت موجود معاونت هــای مختلف بانک 

قالــب مصاحبــه عمیق  مهر  اقتصــاد در 
نموده، ســپس در گام بعدی ضمن انجام 
مصاحبه ها و گفتگوهایی با مدیران ارشــد 
انتظارات ذینفعان  ســازمان و معاونت ها، 
یا جامعه هــدف هر معاونت بــه تفکیک 
شناســایی و تدوین شد. در مرحله بعدی 
بر اساس  معاونت  ذینفعان هر  با شناسایی 
معاونت  هر  ذینفعان  آگاهانه،  نمونه گیری 
لیســت شــدند. در این مرحله52 ذینفع 
بانک مهر  اقتصاد انتخاب شــدند. ســپس 
در گام بعــدی با شــناخت ذینفعان، نیازها و انتظــارات آنها )از طریق 
پرسشــنامه و مصاحبه حضوری( احصاء شــده و در گام چهارم و پنجم 
محدوده اقدام مســئولیت اجتماعی بانــک مهر  اقتصاد از دید ذینفعان 
و تحلیل شــکاف )Gap Analysis( انجام شــد و بر اساس دو شاخص 
بعد ادراکــی و بعد عملکردی میزان برآورده  شــدن انتظارات ذینفعان 
و تصویر کلی ســازمان نزد جامعه هدف به دســت آمد. بر این اساس 
در بعد عملکردی، بانک مهر اقتصاد موفق شــده اســت با کسب امتیاز 
77.4 از 100 در مرحله "نزدیک به دستیابی کامل" در برآورده کردن 
انتظارات ذینفعان قرار بگیرد. همچنین در شــاخص بعد ادراکی)تصویر 
ســازمان نزد جامعه( کســب امتیاز 77.6 از 100 حاکــی از موفقیت 
این بانــک در ایجاد تصویر مثبــت نزد جامعه )ذینفعــان( در مرحله 
"نزدیک به دست یابی کامل" اســت. همچنین نتایج تحلیل شکاف نیز 
منجر به شناسایی ذینفعان ناراضی بانک مهر  اقتصاد، در قالب ماتریس 
ذینفعان، شــد که بر این اســاس پیمانکاران، بنیاد تعاون بسیج و دفتر 

تایید ضوابط شرعی ســپاه در حیطه نارضایتی ماتریس قرار گرفتند.
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چگونه	مسئولیت	اجتماعی	خط	مقدم	شرکت	ها	قرار	می	گیرد؟

مسئوليت  از  شما  تعريف 
اجتماعي چيست؟ 

اولیــن چالــش مــا در حــوزه 
مدیریت، تعریف ما از مســئولیت 
مســئولیت  می باشــد.  اجتماعی 
اقدامــات  مجموعــه  اجتماعــی 
همــکاری داوطلبانه اســت که به 
بهبود  و  اقتصادی  پایدار  توســعه 
کیفیــت زندگی کمــک می کند. 
در واقع شــرکت ها و سازمان ها با 
سرمایه گذاری در حوزه مسئولیت 
اجتماعــی هــم به جامعه ســود 
می رســانند و هم خودشــان نیز 
از این رهگذر ســود می برند؛ یک روابط ســودمند متقابل میان شرکت و 
جامعــه که انعکاس دهنده انتظارات ذینفعان و اعتماد و اعتبار شــرکت و 

سازمان است.
لذا مدیران شرکت ها و سازمان ها درک می کنند که مسئولیت شان فراتر 
از امور خیریه می باشد. در حالی که از شرکت ها انتظار نوع دوستی و  امور 
خیریه می رود اما این به تنهایی انتظارات ذینفعان را در حوزه مســئولیت 
اجتماعی برآورده نمی ســازد؛ بر  این اســاس تعریف مسئولیت اجتماعی 

فراتر از انسان دوستی و پیروی از قانون است. 

آيا مســئوليت اجتماعی و پاســخگويي قادر است حجم 
فشارهای تشکل های مردم نهاد را كاهش دهد؟ 

جهانی شدن کســب و کار و ارتباطات بدان معنی است که فعالیت های 
شرکت ها بر کسی پوشــیده نمی ماند. همچنین ذینفعان به طور معمول 
به تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فعالیت های شرکت های 

بزرگ توجه دارند.
شاید عملکرد زیست محیطی یکی از برجسته ترین کانون های اقدامات 
مسئولیت اجتماعی اســت. نشت نفت اکسون والدز در سال 1989 در 
آالسکا یکی از این نمونه هاســت که گروه های طرفدار محیط زیست را 
گردهم آورد. در برابر این فشارها و واکنش ها، شرکت ها، سیاست هایی 
را در مــورد مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیســت تنظیم 

کردند. 
بر این اساس، مدیران اجرایی با اســتفاده از مانورهای زیست محیطی، 
حس انسان دوستی و امور خیریه به منظور جال دادن به اعتبار شرکت ها و 
بهبود روابط استفاده می کنند. امروزه، مقبولیت و مشروعیت، موضوعاتي 

هســتند که سازمان ها و شرکت ها براي تعامل با جامعه و مشتریان به آن 
نیاز دارند. با این حال شــرکت هایی که مســئولیت اجتماعي را جدی تر 
می گیرند و آن را به شــکل گسترده تر تعریف نموده و برای اقدامات خود 
موقعیــت تجاری ایجاد می کننــد مي توانند بر فشــارهاي درون و برون 

شرکت غلبه نمایند. 
 

ســطح اهميت مديران به مقوله مســئوليت اجتماعي را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

مدیران اولویت بسیار باالیی برای مسئولیت اجتماعی قائل هستند و از 
آنجا که بحران های مالی، اعتماد عمومی به شرکت ها را به پایین ترین 
میزان خود در تاریخ کاهش داده اســت، توانایی نشــان دادن مسئولیت 
اجتماعــی معنادار، به نیــازی حیاتی در مدیریت اجرایی تبدیل شــده 

است.
با ین حال، برقراری مســئولیت اجتماعی برای شــرکت ها مجموعه ای 
منحصر به فردی از چالش ها را فراهم آورده اســت. ممکن است شرکت ها 
به جای بهبود عملکرد به برقراری ارتباط وسوسه بشوند؛ بدین ترتیب که 
صرفاً چیزی را گزارش دهند که از نظر قانونی مورد نیاز اســت، و یا اصاًل 
گزارشی ارایه نکنند. اما چنانچه شــرکت منتقدان را نادیده بگیرد انجام 

مسئولیت اجتماعی ممکن نخواهد بود.

مخاطبان مسئوليت اجتماعي شركت ها چه كساني هستند؟ 
مخاطبان مســئولیت اجتماعی شــامل همه ذینفعان می شود و فرقی 
نمی کند که به چه صنف و گروهی تعلق دارند. رســانه ها، سرمایه گذاران، 
قانون گذاران، سیاست گذاران، سازمان های مردم نهاد و مجموعه وسیعی 
از گروه های غیر دولتی که در این مســایل فعال هستند در این حوزه قرار 
می گیرند. به همین دلیل، شرکت های پیشرو، انتظارات تمامی مخاطبان 
کلیــدی خود را در نظر گرفته و اطمینان می یابند که ذینفعان تالش آنها 

را درک می کنند.

در پايان اگر نکته ناگفته ای داريد بيان نماييد؟
به نظر من مســئولیت اجتماعی باید موثر و شــفاف باشد. شرکت هایی 
برتر خواهند بود که به دنبال اتخاذ بهترین شــیوه برای برقراری و اعمال 
مســئولیت اجتماعی باشــند. قوی ترین ارتباطات، بــرآوردن انتظارات 
ذینفعان به عنوان بخشی از استراتژی دراز مدت و پایدار یک شرکت است. 

والسالم.

اشاره
حســن	ربیعي،	مولف	و	پژوهشگر	حوزه	علوم	ارتباطات	در	گفتگو	با	فصلنامه	"    کارگزار	روابط	عمومی"	گفته	است	امروزه	
شرکت	های	بزرگ،	اهمیت	مسئولیت	اجتماعی،	مشــارکت	اجتماعي	و	پاسخگویي	اجتماعي	را	درک	کرده	اند	و	بر	همین	

اساس	فرا	می	گیرند	چه	کاری	سودمند	است	و	چه	کاری	نیست...	
او	چه	دیدگاهی	در	خصوص	مسئولیت	اجتماعی	و	چالش	های	فرا	روی	آن	دارد؟	در	ذیل	این	گفتگو	را	پی	بگیرید	تا	تصویر	

بهتری	از	این	موضوع	بدست	آورید:

در گفتگو با دکتر حسن ربیعي

گفتـگـو
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آیـنـــــده		پـژوهـــــی
گروه	ترجمــه

نظر	اجمالی
مطالعات آینده زمینه ای بین رشته ای است که به مطالعة تغییرات دیروز 
و امروز، و گروه بندی و تحلیل عقاید و راهبردهای حرفه ای و غیرحرفه ای 
با توّجه به فردا می پردازد. این شــامل تحلیل منابع، الگوها، و علل تغییر 
و ثبات در تالشــی برای تدوین آینده نگری و ترسیم آینده های احتمالی 
است. به این رشــته در نقاط مختلف جهان با عباراتی از قبیل مطالعات 
آينده، مآل انديشــی راهبردی، آينده گرايانه، آينده انديشــی و 
آينده شناختی اشاره می شــود.  مطالعات آینده و مآل اندیشی راهبردی 
اصطالحاتی هستند که در میدان علمی و دانشگاهی در ممالک انگلیسی 

زبان جهان، بیش از سایر موارد به کار می روند. 
اصطالح اصلی مآل انديشــی )foresight( بــود و ابتدا به این معنی 
توّســط هربرد جرج ولز )H. G. Wells( در ســال 1932 به کار رفت. 
"آینده شــناختی" )Futurology( اصطالحی است که در دائرةالمعارف ها 
معمول است، گو این که امروزه تقریباً منحصراً توّسط غیرشاغالن، حّداقل 
در دنیای انگلیســی زبان، اســتفاده می شود. "آینده شــناختی" به عنوان 
"مطالعة آینده" تعریف می شود.  این اصطالح توّسط استاد آلمانی اوسیپ 
کا فلشــتایم )Ossip K. Flechtheim( اواسط دهة 1940 ابداع گردید؛ 
او آن را به عنوان شــاخة جدیدی از دانش پیشنهاد کرد که دانش جدید 
احتماالت را در بر می گرفت.  این اصطالح در دهه های اخیر به علّت تأکید 
شــاغالن مدرن بر اهّمیت شــکل جانشــین و به صورت جمع "  آینده ها" 
)futures(، و نه حالت انعطاف ناپذیر "  آینده"، و محدودیت های پیش بینی 

و احتماال، در مقابل پدید آوردن آینده های ممکن و مرّجح، از نظر افتاده 
است.

ســه عامل معموالً مطالعات آینده را از پژوهشــی که در سایر رشته ها 
صورت می گیرد متمایز می سازد )گو این که تمامی این رشته ها، به درجات 
گوناگون، همپوشــی دارند(.  اّول، مطالعات آینده غالباً نه تنها آینده های 
احتمالی، بلکه محتمل تر، مرّجح، و "نویســة عــام" )wild card( را نیز 
بررســی می کند. دوم، مطالعات آینده نوعاً سعی دارد دیدگاهی کل نگرانه 
یا سازمند مبتنی بر  بینش های حاصله از سلسله ای از رشته های گوناگون 
داشــته باشد.  سوم، مطالعات آینده فرضیات پشت دیدگاه های متداول و 
متناقض مربوط به آینده را زیر ســؤال بــرده تجزیه و تحلیل می کند. به 
همین ترتیب آینده تهی نیســت بلکه مملو از فرضیات پنهان است. مثاًل، 
بسیاری از مردم انتظار فروپاشی قریب الوقوع زیست بوم )اکوسیستم( کرة 
زمین در آینده را دارند، در حالی که دیگران بر این باورند که زیســت بوم 
فعلی بقای بی انتها دارد. رویکردی مآل اندیشــانه در صدد تحلیل و تأکید 

بر فرضیاتی بر می آید که این قبیل دیدگاه ها را تقویت می کند.
مطالعــات آینده عموماً بر پیش بینی های کوتاه مــّدت از قبیل نرخ های 
بهره در چرخة تجاری بعدی، یا مدیران یا سرمایه گذاران با افق های زمانی 
کوتاه مــّدت تمرکز ندارد. اکثر برنامه ریزی هــای راهبردی، که برنامه های 
عملیاتــی برای آینده های ترجیحی با افق های زمانی یک تا ســه ســاله 
را تدویــن می کند، نیز آینده تلّقی نمی شــود.  برنامه ها و راهبردهایی با 
افق های زمانی طوالنی تر که به طور اخّص سعی دارد رویدادهای احتمالی 

آینده را پیش بینی کند مسلّماً بخشی از این رشته هستند.
رشــتة آینده ها همچنین کسانی را که آینده را با وسائل ماوراءالّطبیعی 
پیش بینی می کنند مستثنی می سازد. در عین حال، سعی دارد الگوهایی 
را که این قبیل گروه ها اســتفاده می کننــد و تعبیراتی را که آنها به این 

الگوها می دهند درک کند.

تاریخچه
یوهان گالتونگ و ســهیل عنایت اهلل در کالن تاریخ و کالن تاریخ نویسان 
)Macrohistory and Macrohistorians( اســتدالل می کننــد کــه 
جســتجو برای یافتن الگوهــای بزرگ تغییر اجتماعی به دوران ســو ما 
چیــن )Ssu Ma Chien(، )140-90 قبل از میــالد( و نظریة او دربارة 
چرخه هــای فضیلت بــر می گردد، گو این که آثار ابــن خلدون )1332-
1406( از قبیل مقّدمه مثالی اســت که برای جامعه شناسی مدرن بیشتر 
قابل درک می باشــد. برخی از مبانی روشنگرانة مطالعات آینده در اواسط 

مطالعــات	آینده	)که	بــه	آن	آینده	پژوهــی	نیز	گفته	
می	شــود(	عبارت	از	مطالعة	آینده	های	بدیهی	فرض	شدۀ	
محتمل،	امکانپذیر	مرّجح	و	جهان	بینی	ها	و	افسانه	های	مؤیّد	
آنها	اســت.		بحثی	وجود	دارد	که	آیا	این	رشته	هنر	است	یا	
علم.	به	طور	کّلی	می	توان	آن	را	شــاخه	ای	از	علوم	اجتماعی	
و	موازی	با	رشــتة	تاریخ	دانست.	تاریخ	به	مطالعة	گذشته	
می	پردازد	و	مطالعات	آینده	به	بررســی	آینده	مبادرت	
می	کند.		مطالعات	آینده	)که	بسیاری	از	شاغالن	این	رشته	
آن	را	به	طور	خالصه	و	غیررسمی	"آینده	ها"	می	خوانند،	در	
صدد	پی	بردن	به	آن	چیزی	است	که	محتماًل	تداوم	دارد	و	
آنچه	که	منطقًا	تغییر	می	کند.	به	این	ترتیب،	بخشی	از	این	
رشته	در	صدد	یافتن	درکی	سیستماتیک	و	بر	مبنای	الگویی	
معّین	نســبت	به	گذشته	و	حال	است،	و	احتمال	رویدادها	و	
رَوندهای	آینده	را	تعیین	می	کند.	بر	خالف	علوم	فیزیکی	که	
سیستم	دقیق	تر	و	مشّخص	تری	مطالعه	می	شود،	مطالعات	
آینده	به	نظام	جهانی	بزرگتر	و	پیچیده	تری	عالقمند	است.		
مجموعه	روش	ها	و	دانش	در	مقایسه	با	علوم	طبیعی	یا	حّتی	
علوم	اجتماعی	از	قبیل	جامعه	شناسی،	اقتصاد	و	علوم	سیاسی،	

کمتر	ثابت	شده	است.

بیــن      المـلل
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سدة نوزدهم پدیدار شــد؛ بنا به گفتة وندل بل )Wendell Bell(، بحث 
کنت )Comte( از الگوی الگوهای1 تغییر اجتماعی خبر از مطالعات آینده 

به عنوان گفتمانی تحقیقاتی و عالمانه می دهد.
اّولین آثاری که ســعی در پیش بینی منّظم و مدّون آینده داشــتند در 
 Memoirs( سدة هجدهم به رشتة تحریر در آمدند. خاطرات سدة بیستم
 )Samuel Madden( اثر ساموئل مادن )of the Twentieth Century
در 1733، شکل رشــته ای از نامه های دیپلماتیک را به خود می گیرد که 
در سال های 1997 و 1998 توّســط نمایندگان بریتانیا در بالد بیگانه از 
قبیل قســطنطنیه، ُرم، پاریس، و مسکو نگاشــته شده است.  اّما، فناوری 
سدة بیستم مشــابه تکنولوژی عصر خود مادن است ـ اّما نقطة تمرکز بر 
وضعیت سیاســی و مذهبی جهان در آینده قــرار دارد. مادن کارش را با 
 The Reign of George( 1925 نوشتن حکومت جرج ششم، 1900 تا
VI, 1900 to 1925( ادامــه داد و در آن )در زمینة اوج ســاخت کانال 
در آن زمان( او شــبکة بزرگــی از آبراهه هایــی را پیش بینی کرد که به 
نحوی چشــمگیر الگوهای زندگی را متحّول خواهند ســاختـ  "روستاها 
به شــهرهای کوچک تبدیل شوند و شهرهای کوچک به بالد بزرگ تغییر 

شکل دهند."
در اواخر سدة نوزدهم، با نویســندگان معتبر و مشهوری، از جمله ژول 
ورن، اچ جی ولز، که داستان های خود را در متن دنیای خیالی آینده قرار 

دادند، ژانر افسانة علمی تثبیت شد.

سرچشمه
بنا به گفتة والتر وارن واگار )W. Warren Wagar(، بنیانگذار مطالعات 
آینــده اچ جی ولز بود.  نوشــتة او با عنوان پیش بینی واکنش پیشــرفت 
ماشــینی و علمی بر زندگی و اندیشــه انســان: تجربه ای در پیشــگویی 
 Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific(
Progress Upon Human Life and Thought( ابتدا در سال 1901 
به صورت دنباله دار در Fortnightly Review منتشر شد. ]9[ این کتاب 
که پیش بینی می کند جهان در ســال 2000 به چه شــکلی خواهد بود، 
هم در خصــوص کنایه های موّفقیت آمیز )قطارهــا و اتومبیل هایی که به 
توزیع جمعیت از شــهرها به حومه منجر می شوند؛ تنّزل محدودیت های 
اخالقی به مردان و زنانی که طالب آزادی بیشتر در برخی روابط هستند؛ 
شکست نظامی گرایی آلمانی، وجود اتّحادیة اروپا، و نظم جهانی که توّسط 
"ملت های انگلیســی زبان" حفظ می شــود و مبتنی بر هستة شهری بین 
شــیکاگو نیویورک اســت( و نیز مواردی را که ذکر نمی کنــد )او انتظار 
نداشــت هواپیما قبل از سال 1950 به موّفقیت دست یابد، و تصریح کرد 
کــه "تخّیالت من قبول نمی کند که نوعی از زیردریایی را مشــاهده کند 
که غیر از خفه کردن خدمه و سازنده اش در دریا کار دیگری انجام دهد"(
ولز، از پیش بینی های دقیق فناوری فراتر رفته فروپاشــی نهایی سیستم 
ســرمایه داری جهانــی را بعد از رشــته ای از جنگ هــای عمومی مخّرب 
پیش بینی می کند. از این هرج و مرج و آشــفتگی، نهایتاً جهانی از صلح و 

فراوانی، تحت کنترل تکنوکرات های قابل ظهور خواهد کرد. ]9[
این اثر جزو آثار پرفروش بود، و از ولز دعوت شد که در مؤّسسة سلطنتی 
در سال 1902 با عنوان اکتشاف آینده سخنرانی کند. از این سخنرانی به 
خوبی اســتقبال شد و طولی نکشید که به شکل کتاب انتشار یافت.  او از 

 pattern of patterns یا metapatterns 1. عبارت "الگوی الگوها" ترجمــه
اســت. گریگوری باتســون )Gregory Bateson( اصطالح metapattern را 
 Metapatterns: ابداع کرد که دانشــمندان علوم محیط زیست آن را در کتابش
Across Space. Time. and Mindتوصیف کرد. این اصطالح تقریباً به معنی 
الگوی الگوها اســت. به عبارت دیگر الگویی آنقدر وسیع است که در سراسر طیف 
واقعیت مشــاهده می شود: در ابرها، رودها، و ســّیارات؛ در سلّول ها، ارگانیسم ها و 

زیست بوم ها؛ در هنر و معماری، و سیاست.

تأســیس مطالعات علمی جدید آینده که با استفاده از مجموعه روش های 
علمی باشــد و نه صرفاً حــدس زدن، حمایت کرد. او اســتدالل کرد که 
بصیرت نســبت به آینده که برمبنای علمی تنظیم شــده باشد "درست 
مانند علم قطعی و دقیق خواهد بود، و شــاید بــه اندازة تصویری که در 
صد ســال گذشته ایجاد شده تا گذشتة زیست شــناختی را بسازد دارای 
جزئیات تفصیلی باشــد."  او اگرچه بر دشواری رسیدن به پیش بینی های 
کاماًل دقیق واقف بود، باور داشت که باز هم رسیدن به "دانش عملی امور 

مربوط به آینده" میّسر خواهد بود.
در آثار تخیلی اش، ولز اختراع و اســتفاده از بمب اتم را در آزادی جهان 
)The World Set Free ]1914[( پیش بینــی کرد. در شــکل آنچه که 
 )]1933[ The Shape of Things to Come( در آینده واقع می شــود
جنگ جهانی قریب الوقوع و انهدام شــهرها با بمباران هوایی تشریح شد.  
اّما، دســت از حمایت از تأســیس علوم آینده بر نداشت. در سال 1933 
در یک برنامة بنگاه ســخن پراکنی بریتانیا )بی بی ســی( تقاضای تأسیس 
"بخش ها و اســتادی مآل اندیش" را مطرح کرد، که از توســعة مطالعات 

علمی مدرن آینده ها تا تقریباً چهل سال بعد خبر می داد.

ظهور	و	بروز
مطالعات آینده به عنوان رشــته ای دانشگاهی اواسط دهة 1960 ظهور 
 Herman( کــرد.  نســل اّول آینده گراها عبــارت بودند از هرمــان کان
Kahn(، برنامه ریز آمریکایی جنگ ســرد که دربارة جنگ دماهســته ای 
)On Thermonuclear War ]1960[(، تفکــر دربــارة غیرقابل تصــّور 
 :2000 ســال  و   )]1962[  Thinking about the unthinkable(
 The Year( چارچوبی برای گمانه زنی دربارة ســی و ســه ســال آینده
2000: a framework for speculation on the next thirty-
 Bertrand de( را نوشــت؛ برتــران دو جوونــل )]1967[ three years
 Futuribles اقتصاددان فرانسوی که در سال 1960 سازمان ،)Jouvenel
International را تأسیس کرد؛ و دنیس گابور، دانشمند بریتانیایی مجار 
کــه ابــداع آینــده )Inventing the Future ]1963[( و جامعــة بالغ: 
 The Mature Society. A View of the Future( دیدگاهــی از آینده

]1972[( را به رشتة تحریر در آورد.
مطالعات آینده دارای منشأئی مشابه با والدت علم سیستم ها در آکادمیا، 
و با ایدة برنامه ریزی ملّی اقتصادی و سیاســی، عمدتاً در فرانســه و اتّحاد 
شــوروی بود.  در دهة 1950، فرانسویان به بازسازی کشور جنگ زده شان 
مشغول بودند.  در این فرایند، محّققان، فالسفه، نویسندگان، و هنرمندان 
فرانسوی در جستجوی آنچه که می توانست آینده ای مثبت تر را برای نوع 
بشر تشــکیل دهد پرداختند. همینطور اتّحاد شوروی در بازسازی بعد از 
جنگ مشارکت داشت، اّما این کار را در متن فرایند برنامه ریزی اقتصادی 
تثبیت شــدة ملّی انجام می داد، که مســتلزم بیانیة اهــداف بلندمّدت و 
سازمند اجتماعی بود.  بنابراین، مطالعات آینده عمدتاً به برنامه  ریزی ملّی، 

و ساخت نمادهای ملّی می پرداخت.
برعکــس، در ایاالت مّتحده آمریــکا، مطالعات آینده به عنوان رشــتة 
درســی از کاربرد موّفقیت آمیز تحلیل ابزارها و چشــم اندازهای سیستم، 
بخصوص در رابطه با سررشــته داری عملیات جنگی، نشــأت گرفت.  این 
سرچشــمه های متفاوت سبب دودستگی بین مطالعات آینده در آمریکا و 
مطالعات آینده در اروپا شد: شاغالن ایاالت مّتحده بر طرح های کاربردی، 
ابزارهای کّمی و تحلیل سیســتم ها متمرکز شدند، در حالی که اروپاییان 
ترجیــح دادند دربارة آیندة درازمّدت عالم انســانی و کرة زمین، آنچه که 
ممکن است آیندة مزبور را تشــکیل دهد، آنچه که نمادها و معناشناسی 
ممکن است بیان کند، و این که چه کسی ممکن است اینها را بیان نماید، 

به تحقیق بپردازند.
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تا دهة 1960، دانشگاهیان، فالسفه، نویسندگان و هنرمندان در سراسر 
جهان شروع به بررسی و تحقیق کافی دربارة سناریوهای آینده کرده بودند 
تا گفتمانی مشــترک پدید آورند.  ابداع کنندگانی از قبیل باک مینســتر 
فولر )Buckminster Fuller( نیز شــروع به تأکید دربارة اثراتی نمود 
که ممکن اســت فناوری به مرور زمان بر َرَوندهــای جهانی بگذارد.  این 
بحث دربارة فصل مشــترک رشــد جمعیت، وجود منابــع و کاربرد آن، 
رشــد اقتصادی، کیفیت زندگی، و پایداری زیست محیطی ـ که به عنوان 
"مســألة تحقیقاتی1" به آن اشاره می شودـ  با انتشار محدودیت های رشد، 

مطالعه ای تحت حمایت مالی باشگاه ُرم، مورد توّجه عموم واقع شد.

پیشرفت	های	دیگر
 World( گفتمان بین المللی به شکل فدراسیون مطالعات جهانی آینده
 ،1967 تأســیس   ،)Futures Studies Federation = WFSF
 )Johan Galtung( نهادینه گشت و جامعه شناس شهیر، یوهان گالتونگ
 Edward( اّولیــن رییس آن بود.  در ایــاالت مّتحــده، ادوارد کورنیش
 World( ناشر، عالقمند به این مســایل، انجمن آیندة جهان )Cornish
Future Society( را بنیان گذاشــت که سازمانی بیشتر متمرکز بر مردم 

عادی عالقمند بود.
سال 1975 شاهد تأسیس اّولین برنامة دانشگاهی در مطالعات آینده در 
ایاالت مّتحده بود؛ دورة کارشناســی ارشد در مطالعات آینده در دانشگاه 
هوســتون ـ دریاچة کلیر )Clear Lake(، که در سال 2007 به دانشگاه 
هوستون منتقل شــد و نام آن به مآل اندیشی )Foresight( تغییر یافت.  
در آنجا، یک ســال بعد برنامة کارشناسی ارشــد در سیاســت عمومی در 
آینده هــای جایگزیــن )Public Policy in Alternative Futures( در 
دانشــگاه هاوایی در مانوآ )Manoa( تأسیس شــد. برنامة هاوایی توّجه 
خاّصی را در پرتو دودســتگی در چشــم انداز بین آینده گرایان اروپایی و 
ایاالت مّتحده تأمین می کرد؛ با قرار دادن مطالعات آینده در فضای تربیتی 
که نئومارکسیسم تعریف می کند، نظریة مهّم اقتصاد سیاسی، و نقد ادبی، 
پلی بر روی دو دســتگی مزبور می زند. در سال های بعد از تأسیس این دو 
دورة دانشــگاهی، تک درس ها در مطالعات آینده در کلّیة سطوح تربیتی 

افزایش یافت، اّما رشتة کامل به ندرت تأسیس می شود.
مطالعات آینده، به عنوان زمینه ای بین رشته ای، افراد جامع االطراف را به 
خود جلب می کند.  این ماهیت بین رشته ای می تواند مسایلی ایجاد کند که 
در اثر آن گاهی اوقات بین شکاف های مرزهای رشته ای فرو افتد؛ همچنین 
سبب برخی دشواری ها در کسب شناسایی در برنامه های آموزشی سّنتی 
علوم و علوم انسانی شد.  برعکس "مطالعات آینده" در سطح کارشناسی، 
برخی دوره های باالتر از کارشناســی در رهبــری یا مدیریت راهبردی به 
عرضة دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در "مآل اندیشی راهبردی" برای 
افرادی که در میانة مسیر شغلی قرار دارند، برخی حّتی به صورت آنالین، 
مبادرت می کنند. با این همه، هر ســاله تعداد نه چندان زیادی از افراد در 

دورة دکترا فارغ الّتحصیل می شوند.
این رشته در حال حاضر با معضل بزرگ ایجاد چارچوب ادراکی منسجم، 

1. اصطالح ptoblematique شــبیه سؤال یا مســألة تحقیقات که نوعاً هنگام 
پرداختن به مســایل سازمند جهانی مطرح می شــود، عمل می کند.  این اصطالح 
در ســال 1970 اهّمیت پیــدا کرد زیرا در آن زمان حســن ازبکان، اریش یانتش 
و الکساندر کریستاکیس بروشور اصلی باشــگاه ُرم با عنوان "تنگنای نوع بشر" را 
مفهوم ســازی کردند.  مؤلّفین در این بروشور 29 مسألة خطیر مستمر را که عالم 
انســانی با آن روبرو است مطرح کرده اظهار داشــتند که، "مشاهدة آنها به عنوان 
مســایلی که به طور جداگانه وجود دارند – یا مســایلی که بتوان آنها را در شرایط 
  عماًل غیرممکن یافتیم... این سیستِم سیستم های تعمیم  خاّص خودشان حل کردـ 
یافته اســت که ما آن را problematique می نامیــم که در وضعیت ما به طور 

فطری و ذاتی وجود دارد".

که به صورت برنامه )یا برنامه های( آموزشی مدّون با مفاهیم سازگار و در 
گســترة وسیعی پذیرفته شده و الگوهای نظری مرتبط با روش های کّمی 
و کیفی، نمونة بــارز روش های تحقیق مزبور، و رهنمودهایی برای کاربرد 
اخالقی و مناســب درون جامعه، تدوین شده باشد، روبرو است. به عنوان 
اشارتی که گفتمان های روشنگرانة قباًل پراکنده در واقع در حال همگرایی 
در رشته ای قابل تشخیص هستند، حّداقل شش تالش اّولیه کاماًل تحقیق 
شــده و به خوبی پذیرفته شــده برای تلفیق در چارچوبی منسجم جهت 
رشتة مزبور صورت گرفته است: چرا مطالعات آینده کار الئونورا ماسینی، 
پیشــبرد مطالعات آینده کار جیمز دیتور، نجات تمامی آینده هایمان کار 
ضیاءالّدین سردار، زیر سؤال بردن آینده اثر سهیل عنایت اهلل، مبنای دانش 
مطالعات آینده اثر ریچارد ســالتر، مجموعه ای از مقاالت توّسط شاغالن 

ارشد، و کار دوجلدی وندل بل با عنوان مبانی مطالعات آینده.

احتماالت	و	قابلیت	پیش	بینی
برخی از وجوه آینده، از قبیل مکانیک فلکی، کاماًل قابل پیش بینی است، 
و ممکن اســت حّتی با مدل های نسبتاً سادة ریاضی آن را توصیف کرد. اّما 
در حال حاضر، علم فقط اندکی اســتثنایی از این قبیل فرایندهای عنصری 
"به سهولت قابل پیش بینی" را عرضه کرده است. نظریه هایی از قبیل نظریة 
بی نظمی ها )chaos theory(، نظریة علم غیرخّطی و انقالب معیاری درک 
بســیاری از سیســتم های پیچیده را به صورت اتفاقی )به نحوی حّســاس 
وابسته به شــرایط پیچیدة زیست محیطی( و تصادفی )تصادفی بین قید و 
بندها(، برای ما میّســر ساخته، اکثریت وسیعی از رویدادهای آینده را، اگر 

مورد مصّرحی باشد، غیر قابل پیش بینی کرده است.
تعّجبی ندارد که تنش بین قابلیت و غیر قابلیت پیش بینی منشأ مناقشه 
و اختــالف در میــان شــاغالن و محّققان مطالعات آینده اســت.  برخی 
اســتدالل می کنند که آینده اساســاً غیر قابل پیش بینی است، و این که 
"بهترین راه پیش بینی آینده ایجاد آن اســت." دیگران، مانند فلشــتایم، 
بر این باورند که پیشــرفت در علم، احتماالت، الگوســازی و آمار استمرار 
در بهبود درک از آیندة محتمل را برای ما میّســر می ســازد، در حالی که 
این زمینه در حال حاضر کمتر از روش ها برای کشــف آینده های ممکن و 

مرّجح مدّون شده است.
به عنوان مثال، فراینــد انتخاب رئیس جمهور ایاالت مّتحده را در نظر 
بگیرید.  در یک ســطح ما می بینیم که هر شــهروند ایاالت مّتحده باالی 
35 ســال می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، بنابراین این 
فرایند ممکن اســت برای پیش بینی آینده بیش از حّد نامحدود باشد.  با 
این همه، تحقیقات بیشــتر نشــان می دهد که فقط برخی افراد عمومی 
)رؤسای جمهوری فعلی و پیشین و معاونان ریاست جمهوری، سناتورها، 
فرمانداران ایالتی، فرماندهان نظامی محبوب، شهرداران شهرهای خیلی 
بزرگ و غیره( "  اعتبارنامه های اجتماعی" مناســب دریافت می کنند که 
پیش شــرط تاریخی برای انتخاب است. به این ترتیب با حّداقل تالش در 
تدوین مســأله برای پیش بینی آماری، تعداد بسیار کمتری از نامزدها را 
می توان توصیف کرد، و پیش بینی مبتنی بر احتمال را بهبود بخشــید. با 
به کار بردن هوش آماری بیشــتر در این مسأله، می توانیم مالحظه کنیم 
که در بازارهای معّیــن پیش بینی انتخاباتی از قبیل بازارهای الکترونیک 
آیوآ، پیش بینی های قابل اتّکایی در شرایط و مقاطع طوالنی زمانی انجام 
شــده، و نتایج عالی برای افراد خبره یا آراء به دســت داده اســت.  این 
قبیــل بازارها، کــه می توان به صورت عمومی یا به صــورت بازار داخلی 
اداره کرد، فقط یکی از چندین یافتة نویدبخش در تحقیقات پیش گویانة 

آینده است.
گو این که این قبیل بهبودها در قابلیت پیش بینی تک تک رویدادها، از 
نظــر نظریة پیچیدگی، به غیرقابلیت پیش بینی ذاتی در پرداختن به کّل 
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سیستم ها، که از تعامل بین چند تک رویداد ظاهر می شود، نمی پردازد.

مجموعه	روش	ها
شــاغالنَ آینده ها از گسترة وسیعی از مدل ها و روش ها )نظری و عملی( 
استفاده می  کنند، که بسیاری از آنها از دیگر رشته های دانشگاهی، از جمله 
اقتصاد، جامعه شناســی، جغرافیا، تاریخ، مهندسی، ریاضیات، روانشناسی، 
تکنولوژی، جهانگردی، فیزیک، زیست شناسی، ستاره شناسی، و وجوهی از 

الهیات )بخصوص گستره ای از باورهای آینده( نشأت می گیرند.
یکی از فرضیات بنیادی در مطالعات آینده ها این است که آینده جمع است 
و مفرد نیست، یعنی، شامل آینده های جایگزین با احتماالت متغّیر است اّما 
اصــوالً نمی توان با قطعیت گفت که کدام یک رخ خواهد داد. بنابراین، تالش 
اّولیه در مطالعات آینده ها عبارت از شناسایی و توصیف آینده های جایگزین 
است.  این تالش شامل جمع آوری داده های کّمی و کیفی دربارة امکانپذیری، 
احتمال، و مطلوبیت تغییر است.  جمع بودن اصطالح "    آینده ها" در مطالعات 
آینده ها گویای تنّوع پربار آینده های جایگزین، از جمله زیرمجموعة آینده های 

مرّجح )آینده های هنجاری(، است که قابل مطالعه است.
شاغالن رشــتة مزبور قباًل بر گمانه زنی َروندهای تکنولوژیک، اقتصادی 
یا اجتماعــی فعلی، یا تالش بــرای پیش بینی َرَوندهــای آینده متمرکز 
بودند، اّما اخیرا شــروع به بررسی سیســتم ها ابهامات اجتماعی و تولید 
ســناریو، زیر ســؤال بردن جهان بینی های زیربنای این قبیل سناریوها با 
روش تحلیل های الیه الیه )و دیگر روش هــا(، ایجاد بینش های ترجیحی 
نســبت به آینده و استفاده از پس بینی برای استخراج راهبردهای اجرایی 
جایگزین کرده اند. غیر از گمانه زنی و ســناریوها، دهها روش و تکنیک در 

تحقیقات آینده به کار می رود.
مطالعات آینده ها همچنین شامل آینده های هنجاری یا ترجیحی است، 
اّما تأثیر عمده شامل مرتبط ساختن هر دو پژوهش گمانه زنی و هنجاری 
برای کمک به افراد و سازمان ها برای ساخت آینده های اجتماعی بهتر در 
میان چشــم انداز انتقال تغییرات اجتماعی اســت.  شاغالن به نسبت های 
متفــاوت از الهام و پژوهش اســتفاده می کنند.  مطالعات آینده ها فقط به 
نــدرت از روش علمــی از لحاظ آزمایش های کنترل شــده، قابل تکرار و 
قابل تکذیب با مجموعه روش های فوق العاده اســتاندارد شــده اســتفاده 
می کنند، با توّجه به این که کنترل شــرایط زیســت محیطی برای تکرار 
طرحی پیشــگویانه معموالً بسیار دشوار است. اّما، بسیاری از آینده گرایان 
بــا تکنیک های علمی آگاهی می یابند.  بعضــی ازموّرخین، در پیش بینی 
آنچه کــه در آینده اتّفاق خواهــد افتاد، الگوهایی را کــه در تمّدن های 
گذشته مشاهده شده برای جامعة امروز برنامه ریزی می کنند. مثاًل، اسوالد 
اشــپنگلر در " انحطاط غرب" اســتدالل کرد که جامعة غربی، مانند رم 
توسعه طلب، به مرحله ای از بلوغ فرهنگی رسیده که به نحوی مهارنشدنی 
و اجتناب ناپذیر به، شیوه های قابل سنجش، به سوی انحطاط پیش می رود.
مطالعات آینده ها غالباً در حّد ارتباط به چهار کلمه تلخیص می شود که 
عبارتند از آینده های امکان پذیر، آینده های محتمل، آینده های ترجیحی، 
به اضافة عناصر غیر قابل پیش بینی )wildcards(، که از احتمال بســیار 
کم برخوردار اســت اّما بر رویدادها )مثبت و منفــی(، اگر اتّفاق بیفتند، 
تأثیر باالیی دارد.  اّما، بســیاری از آینده گرایان از رویکرد عنصر غیر قابل 
پیش بینی استفاده نمی کنند، بلکه آنها از مجموعه روش هایی به نام تحلیل 
مسائل در حال بروز استفاده می کنند.  در این تحلیل جستجو برای یافتن 
بذرهای تغییر، مســایلی که محتمل اســت از مجهول به معلوم، از تأثیر 

اندک به تأثیر زیاد، گرایش یابند، صورت می گیرد.
برآوردهای احتمــاالت متضّمن دو مورد از چهار  مورد اصلی محّل توّجه 
متخّصصان مآل اندیشی )شناسایی و طبقه بندی هر دو رویدادهای محتمل و 
غیرقابل پیش بینی( است، در حالی که در نظر گرفتن گستره  ای از آینده های 

امکانپذیر، صّحه گذاشتن بر جمع بودن آینده های جایگزین فعلی، توصیف و 
تالش برای حّل اختالفات هنجاری دربارة آینده، و تجّسم و خلق آینده های 
ترجیحی از دیگر زمینه های عمدة تحقیق است.  اکثر برآوردهای احتماالت 
در مطالعات آینده ها هنجاری و کیفی هستند، گو این که در دهه های اخیر 
درروش های آماری و کّمی )منحنی های رشــد فنــاوری و اّطالعات، تاریخ 
اقتصادسنجی،1 روانشناسی پیشگویانه، بازارهای پیش گویی، پیش بینی های  

آراء جمعیت، وغیره( پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است.

شکل	گیری	آینده	های	جایگزین
آینده گرایان از ســناریوهای "  آینده های امکانپذیر جایگزین" به عنوان 
ابزاری مهّم استفاده می کنند. تا حّدی، مردم می توانند آنچه را که محتمل 
یا مطلوب می دانند با اســتفاده از روش های کّمــی و کیفی تعیین کنند.  
بــا نگاهی به انواع امکانات، شــخص به جای صرفــاً پیش بینی آینده، به 
شــکل دهی آینده نزدیکتر می شود.  شکل دهی به آینده های جایگزین با 
تثبیت تعدادی سناریو شروع می  شود. استقرار سناریوها به صورت فراینده 
با مراحل بسیار صورت می گیرد. یکی از مراحل مزبور شامل مطالعة روندها 
اســت.  روند در درازمّدت و گســترة طوالنی تداوم می یابد؛ بر بسیاری از 
گروه های اجتماعی تأثیر می گذارد، به کندی رشد می کند و دارای مبنایی 
عمیق به نظر می رســد. بر عکس، موج یا ُمد در کوتاه مّدت عمل می کند، 
تنّوع و بی نظمی مد را نشــان می دهد، بر بعضی گروه های خاّص اجتماعی 

تأثیر می گذارد و به سرعت ولی سطحی گسترش می یابد.
آینده های نمونة پیش بینی شــده دامنــه ای از مصیبت های اکولوژیک 
پیش بینی شــده، تا آینده ای مدینه فاضله ای که فقیرترین فرد بشری در 
آنچــه که ناظران امروزی ثروت و راحت تلّقی می کنند زندگی می کند، تا 
تحّول عالم انسانی به شکل زندگی بعد از انسانی، تا انهدام کّل حیات روی 

کرة ارض در، فرضاً، فاجعه ای نانوتکنولوژیک، را در بر می گیرد.
آینده گرایــان دارای شــهرت ترکیبــی قاطع و ســابقه ای ناهمگون در 
پیش بینی موّفقیت آمیــز دارنــد.  به دالیل راحتی و آســودگی، آنها غالباً 
روندهای فّنی و اجتماعی فعلی را گمانه زنی می کنند و فرض را بر آن قرار 
می دهند که این روندها به همان ســرعت در آینده شکل خواهند گرفت؛ 
اّما پیشــرفت فّنی و ناآرامی های اجتماعی، در واقع، به طور نامنّظم و در 

زمینه های گوناگون و با سرعتی متفاوت رخ می دهد.
بســیاری از آینده گرایان دهة 1950 جهانگردی فضایی معمولی تا سال 
2000 را پیش بینــی کردند، اّما از امکانات رایانه های ارزان و فراگیر غافل 
ماندنــد.  از طرف دیگر، بســیاری پیش بینی ها آینده را تا حّدی با صّحت 
به تصویر کشــیده اند. آینده گرایان فعلی غالباً چند سناریو عرضه می کنند 
که بــه مخاطبان آنها کمک می کند آنچه را که "ممکن اســت" رخ دهد 
مجّســم سازند به جای آن که صرفاً "آینده را پیش بینی نمایند." آنها اّدعا 
می کنند که درک سناریوهای بالقّوه به افراد و سازمان ها کمک می کند با 

انعطاف پذیری آمادگی حاصل کنند.
بســیاری از شرکت ها از آینده گرایان به عنوان بخشی از راهبرد مدیریت 
خطر، برای کاویدن افق و تحلیل مســایل در حال بروز و شناسایی عناصر 
غیر قابل پیش بینی ـ احتمال ضعیف، خطرات تأثیر بالقّوه باال ـ اســتفاده 
می کننــد.  هر مؤّسســة موّفق و ناموّفــق تا حّدی بــه پیش بینی آینده 
می پردازد ـ مثاًل در تحقیق و توســعه، نوآوری و تحقیق بازار، پیش بینی 

رفتار رقیب و غیره.

1. اصطالح cliometrics را گاهی تاریخ اقتصادی جدید، یا تاریخ اقتصادسنجی نیز 
می گویند و آن عبارت از کاربرد مدّون و منّظم تاریخ اقتصادی، فنون اقتصادسنجی، 
و دیگر روش های رســمی یا ریاضی برای مطالعة تاریخ )بخصوص تاریخ اقتصادی 
و اجتماعی( اســت. این رویکردی کّمی )در مقابل کیفی یــا قوم نگاری( در تاریخ 

اقتصادی است.
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آینــــده	روابـط	عمـومی
گروه	ترجمــه	شارا

اگر در گوگل »آينده روابط عمومی« را به انگلیســی جستجو کنید، 
در حدود 300 میلیون پاســخ در این موضوع پیدا می کنید. اگر 300 
میلیون نباشــد، احتماال 300 میلیون و یک پاسخ وجود دارد، که این 
تعداد به مراتب از تعداد متخصصان روابط عمومی در این ســیاره بیشتر 

است.
به نظر می رســد که هرکســی برای آن نظری داده باشــد و شــاید 
هم هرکســی برای آن ده نظر داده باشــد! حقیقت این است که واقعا 

نمی داند.
ســرعت مقیاس تغییر در چشم انداز اطالعات بی سابقه بوده است. ده 
ســال پیش، ما توییتر نداشتیم. ما تنها شروع کرده بودیم که فیسبوک 
داشــته باشــیم. امروز این ها و سایر رســانه های دیجیتال و اجتماعی 

چگونگــی فعالیت روابط عمومی ما را دگرگون کرده اند.
امــا حتی یک تحول عمیق تر در خالل دهه اخیر اتفاق افتاد، به ویژه 
از سال 2008. اعتماد عمومی که مردم به دولت، موسسات و شرکت ها 
داشتند به شــدت مورد تردید واقع شد. اینکه آیا امنیت غذایی داریم، 
پرداخت های اضافی به مدیران عامل یا رســوایی دولت ها، باعث شد که 
روندی از زوال را در سراســر جهان شاهد باشــیم. اعتماد ما نسبت به 
کســانی که در جایگاه مســئولیت برای انجام کارهای صحیح هستند 
جایگزین بی اعتمادی و بدبینی شــد. سه ســال پیش ما شاهد اشغال 
وال استریت در نیویورک بودیم. امروز ما مرکز هنگ کنگ را در اشغال 

می بینیم.
در همیــن زمــان، چالش های جوامع در سراســر جهــان تبدیل به 
پیچیدگی رو به افزایشــی شده اند. کشورهای توســعه یافته هنوز هم 
از اثرات بحران های مالی و رکود اقتصادی، با ســطح باالیی از بیکاری 
و بهبود نوپای اقتصادی روبرو هســتند. کشــورهای در حال توسعه در 
تالش برای پاسخ به تقاضاهای رو به افزایش ساختارهای انرژی، غذا و 
اســتانداردهای باالتر زندگی در عین حال مقرون به صرفه از همه نظر 
هستند. در سراسر جهان، رشــد اقتصادی تلفات محیط زیست و بافت 
اجتماعــی جوامع را در بر گرفته و در عین حال ثروت حاصل از آن به 
طور کامل میان همه مردم عادالنه توزیع نمی شــود. بنابر یک گزارش 
اکســفام در سال جاری، 85 نفر از ثروتمندترین مردم در جهان بیشتر 
از ســرمایه 3.5 میلیارد نفــر را در اختیار دارند کــه بیش از نیمی از 

است. بشریت  سرمایه 
ارایــه قدرت دیجیتال و رســانه اجتماعی به مــردم همه جهان این 

نیروها را با هم در یک ترکیب قابل انفجار به ارمغان آورده است. افراد 
اکنون توانایــی ایجاد تحرکات اجتماعی را در طول یک شــب دارند. 
این صداهای اجتماعی که مهار شــدند اکنــون قدرت آن را دارند که 
دولت را ســرنگون کنند، همچنان که در بهار عربی دیدیم، یا باال بردن 
مســائل به کانون توجه، همانطور که ما می بینیم با توجه به چالش آب 
یخ آگاهی مردم از بیماری ALS باال رفت. هرگز چنین نفوذ و قدرتی 
در بعد وســیع در میان بشریت وجود نداشته است یا قدرتی نبوده که 

سهم کمی در وضع موجود داشته باشد.
وقتــی این به ســادگی به معنــای روابط عمومی اســت اینکه عموم 
صدایــی دارند که بســیار بزرگتر از صدای ماســت. جایی که پیش از 
روابط عمومــی تا حد زیادی جریانی یکطرفــه از اطالعات بود، امروز، 
موضوعات متعددی از مکالمات اســت کــه بر یکدیگر اثر می گذارند و 
کانال شان هم شاهراه رسانه ای و از طریق امواج است. این امر متعاقب 
آن اســت که برندهایی کــه تاکنون فقط به دنبال کنترل خودشــان 
بودند باید از داستان نویســی و کنترل دست بردارند و به طور مستقیم 
با مخاطبانی که در سراســر جهان پراکنده هســتند به طور رادیکال و 

برقرار کنند. ارتباط  شفاف 
برای متخصصان روابط عمومی، این روندهای موجود فرصتی هستند، 
یک چالــش، و همچنین من معتقدم، یک مســئولیت، برای کمک به 
بازســازی اعتماد از دست رفته مورد نیاز است. اینکه روابط عمومی در 
جایگاهی قرار گرفته اســت که به عنوان سرپرست نهایی و کارشناس 
برنــد و متخصص در درک محیط بیرونی اســت. برندهــا نیز در این 
محیط بایســتی عامل باز برقرار کردن ارتباط بــا عموم بر مبنای یک 
رابطه متعامل مشــترک از اعتماد باشــند. به ایــن منظور، برندها باید 
مرتبط، ویژه، اصیل، شــفاف و متعامل باشــند. بیشــتر از همه این ها 

باشند. هدفمند  باید  برندها 
آینده روابط عمومی هرچه که باشــد، باید بــا نقش ویژه در مدیریت 
فضــا میان برند مــا و مخاطب ما پیوند بخورد. وقتــی اعتماد ایجاد یا 
نابود شد، تسهیل مدار گفتگو و مشارکتی که از »کشش گرانشی« برند 
محافظت و آن را گسترش می دهد، صورت می گیرد. »کشش گرانشی« 
برند یک الیه محافظ از اعتماد را می ســازد، مانند محافظت جوی یک 
سیاره از شــهاب ســنگ ها. همچنان که این امر قوی تر می شود، این 
همچنین فضای بیشــتر و بیشتری را به درون آن می کشاند، گسترش 

نفوذ نام تجاری برند به عنوان نیرویی اجتماعی اســت.
امروز ما ممکن اســت که این را به طور فزاینده ای از طریق ابزارهای 
جدید در بازاریابی محتوا، ســئو پی آر، رسانه های اجتماعی و دیجیتال، 
انجام دهیم اما در این ده ســاله، بدون شــک بیشــتر تکنولوژی های 
جدیــد به جای اینها قــرار خواهند گرفت. آینــده روابط عمومی بر به 
روز رســانی مهارت ها برای کنار آمدن بــا چالش های محیط پیرامونی 
اســت در حالیکه نگهداری ارزش های ویژه ای که ما در مرکز همه آنها 
انجام می دهیم قــرار دارد. با این کار، ما به هدف واقعی روابط عمومی 

پیدا می کنیم. دست 
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آینده	روابط	عمومی	و	ارتباطات	در	داده	های	بزرگ	جهانی
ساراب	کاچا

یادداشــت من یک مطالعه در خصوص کارگــزاران داده های بزرگ را 
درباره اولویت ها و چالش های ســازمانی در مواجهه اجرای نوآوری های 
داده های بزرگ خالصه کرده است. یادداشت، بینش هایی را در خصوص 
تحقیــق و آنچه روابط عمومی و ارتباطات می توانند در بخش آینده داده 

های بزرگ جهانی انجام دهند، بیان می کند.
هزینه های ســازمان هــای جهانی در داده های بــزرگ در حدود 31 
میلیارد دالر در ســال 2013 برآورد شده اند و این پیش بینی برای سال 
2018 رســیدن به عدد 114 میلیارد دالر است. یک پیمایش جهانی که 
توسط کاپژمینی از میان 226 مدیر ارشد در سراسر اروپا، امریکای شمالی 
و آســیای شرق، محدود به صنایع چندگانه، و تحلیل های مختلف، کسب 
و کار و عملکردهای آی تی می شوند که برای یافتن رویکردی در خصوص 
ســازمان به داده های حکومتی بزرگ، مدیریت داده، توسعه مهارت ها، و 

زیرساخت های تکنولوژی می شود.
نتایــج بیان می کند که نزدیک به 60 درصــد از مدیران اجرایی اعتقاد 
دارند داده های بزرگ صنعت آنها را در ســه سال آینده مختل می کند. با 
این حال، سازمان ها هنوز با چالش های داده های بزرگ روبرو هستند و 
برخــی از دالیل که این چالــش ها را به وجود آوردند و در این تحقیق به 

آنها رسیده ایم عبارتند از:
ـ داده های پراکنده: ســازمان ها هیچ منبعی که داده هایشان را به طور 
یکپارچه در آن قرار داده باشــند، ندارنــد و این خالء فرآیندهای قوی در 

ضبط داده ها، گزینش، اعتبار سنجی و احتباس وجود دارد.
ـ عدم وجود یک مورد شــفاف کســب و کار برای تامین بودجه و اجرا: 
ســازمان ها فاقد معیارهای انــدازه گیری موفقیت ابتــکارات در زمینه 

داده های بزرگ خود هستند.
ـ هماهنگی هــای بی اثــر داده های بــزرگ و تیم تحلیل در ســازمان: 
سازمان ها هیچ تیم پروژه ای که شامل مدیران کسب و کار و آی تی باشند 

و بتوانند با هم بر روی خالقیت داده های بزرگ کار کنند ندارند. 
ـ پوکت هــای پراکنده منابــع وجود دارند یا ســازمان های رویکرد باال 

پایینی را برای استراتژی توسعه داده های بزرگ استفاده نمی کنند.
ـ بزرگتریــن عامل برای موفقیت اجرای داده هــای بزرگ آنگونه که از 
تحقیق مشخص می شود، یک مدل اجرایی قوی است. عناصر اجرای مدل 
شــامل تنظیم یک چارچوب دولتی، ســاخت توانایی مدیریتی داده های 
صحیح، توســعه یک اســتراتژی شــفاف برای ســاخت مجموعه مهارت 

تحلیلی، و ایجاد بنیاد تکنولوژیکی صحیح است. 
بر اســاس یافته هــای پیمایش، در اینجــا چند نکته وجــود دارد که 
روابط عمومی و متخصصان ارتباطات می توانند برای شروع یا پیشبرد سفر 

داده های خود مورد استفاده قرار دهند:
1. تعریف سیاســت ها و روش هایی برای مدیریت دارایی های اطالعاتی: 
روابط عمومی و متخصصان روابط عمومی بایســتی روشی را برای کیفیت 
داده ها، امنیت و حریم خصوصی تعریف کنند و نقش اولویت بندی داده ها، 

ذخیره سازی و به اشتراک گذاری داده های داخلی را تعریف کنند.
2. توســعه صالحیت داده هــای بزرگ: پیشــرفت مهارت های تحلیلی 
می توانــد بــه روابط عمومــی و متخصصــان ارتباطات کمــک کند که 
شایســتگی های داده بزرگ را توسعه دهند. نیاز برای ارتقای مهارت های 
منابع موجود، استخدام دانشــمندان داده، شراکت با متخصصان و حتی 
تحقیق کانال های متفاوت برای امنیت داشته ها برخی از مسایلی هستند 
که بــرای تنظیم مبنای تکنولوژیکی بــرای نوآوری های داده بزرگ بیان 
می شــوند: روابط عمومی و ارتباطات ســازمان ها و تیم هــا باید راه هایی 
را پیــدا کنند تــا در ابزارهایی برای نظارت بر داده هــا و مدیریت داده ها 
سرمایه گذاری شود. توسعه صالحیت هایی که ابزارها و تکنولوژی ها برای 
استفاده و نحوه چگونگی پیشــرفته نمونه کارها از داده بزرگ و ابزارهای 
تحلیل یک نقطه شــروع خوب برای ارزیابی توانایی های داده های بزرگ 

جاری است.
3. ایجــاد یــک چارچوب نظارتی قــوی: متخصصــان روابط عمومی و 
ارتباطات ســازمان ها باید اثر رهبری قوی را در درک ســازمان حمایت 
نــوآوری داده هــای بزرگ حمایــت دریافت کنند. ایجــاد نقش رهبری 
برای ســیگنال تغییر به فرهنگ داده محــور و ایجاد ضوابط و معیارهای 
مشــخص برای ارزیابی موفقیت نوآوری ها بخشی از راهی هستند که به 

استانداردسازی و تقویت یک چارچوب نظارتی می انجامند.
این چک لیســت تنها یک نقطه شــروع برای متخصصان روابط عمومی 
و ارتباطات اســت که شــانس موفقیت آنها را در داده های بزرگ جهانی 
افزایــش می دهد. آینــده روابط عمومی و ارتباطــات در داده های بزرگ 
جهانی فوق العاده اســت و نیازمند است که ما چالش های داده منحصر به 

فرد، اصول علم داده، و رویکرد ما به داده بزرگ را شناسایی کنیم.
یک گفتگوی اخیر در انجمــن بین المللی روابط عمومی توضیح می داد 
که چرا موضوع داده های بزرگ برای متخصصان روابط عمومی یک مساله 

است.
بــه عنوان یک صنعت، ما نیاز داریم که ابتدا اســتلزامات کســب و کار 
را گردهــم آوریــم و پیش از گــردآوری داده یا پیــش از اینکه بتوانیم 
روندها، الگوهای شناســایی، یا بینش های حاشــیه ای را گردآوری کنیم. 
اما مهمتر این اســت که بتوانیم پروژه های داده بزرگ را با اهداف کسب 
و کار و ارتباطاتی ویژه تنظیم کنیم. موسســه روابط عمومی بر روی یک 
پــروژه تحقیقاتی کار می کند که به شناســایی رویکــرد داده بزرگ در 
روابط عمومی و ارتباطات کمک می کند. درک رویکرد، روش شناسی آن، 
اصول علمی داده، و بهترین شــیوه ها، کلیدی برای آینده روابط عمومی و 

ارتباطات در داده های بزرگ جهانی است.
توضیحات بیشتر را در منبع بخوانید.

منبع:
http://www.instituteforpr.org/future-pr-communications-

big-data-world/
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آینـــده	روابـط	عمـومی
رســانه	های	اجتمـاعی	نیسـت،

بلکـه	داســـــتـان	گــویی	اسـت
پل	ایسـتهام

اکثر کارشناســان بدون هیچ تأّمل و درنگی 
بــه نحوی صریح و فــارغ از محافظه کاری این 
موضــوع را مطــرح می کند که، "رســانه های 

اجتماعی آیندة روابط عمومی هستند."
آنهــا اســتدالل می کننــد که همــه چنان 
دسترسی آسانی به فناوری دارند که ما به طور 
بالقّوه ناشــران آنالین هستیم، بنابراین هر یک 
از ما دارای این قدرت هســتیم که بر شــهرت 
عنوانی تجاری تأثیر بگذاریم.  از این نقطه نظر 
رسانه های ســّنتی، مقوله ای که کلّیه انتشارات 
چاپــی روی درختــان مــرده از قبیل مجاّلت 
خبری و مردم پسند، همراه با رادیو و تلویزیون 
را در بــر می گیرد، در حــّد پیوند کوچکی در 

سلسله ارتباطات با مردم تنّزل یافته است.
آنهــا در ادامه اظهــار می دارند کــه اعتماد 
عمومی بــه اعتبــار آنچه که در رســانه های 
اجتماعی می خوانند اکنون آنقدر پایین اســت 
که بخــش عظیم اکنــون ترجیــح می دهند 
اّطالعــات روزمّره و ســرگرمی های خود را در 

رسانه های اجتماعی جستجو کنند.
آنها اســتدالل می کنند که "ارســال پیام از 
طریق رسانه های ســّنتی ایجاد ارتباطی بسیار 
محــدود با طرفی اســت که پیــام را دریافت 
می کنــد،" بنابراین متخّصصــان روابط عمومی 
مجبور شــده اند قدم به جلوی پرده بگذارند تا 
مستقیماً با کسانی مرتبط شوند که مخاطبان و 
مشتریان آن ها سعی دارند از طریق رسانه های 

اجتماعی به آنها دسترسی یابند.
حال، گمــان می کنم رســانه های اجتماعی 
وجهــی حیاتــی از کّل برنامــة روابط عمومی 

هستند.
اّما طرح این نکته که انتشــار محتوای عمدتاَ 
تجّســمی، با فورانی کوتاه اّما تأثیری شدید در 
رسانه های اجتماعی تنها چیزی است که واقعاً 
در روابط عمومــی اهّمیــت دارد، گمراه کننده 
است.  این روابط عمومی نیست ـ این تبلیغات 
اســت.  از لحاظ تاریخی تبلیغات ایجاد کنندة 
لّفافه ای نازک، اّما گســترده از آگاهی است در 
حالی که منشــأ قــدرت روابط عمومی در این 
توانایی است که  شکل طوالنی تری از مطلب را 
"بدون پرداخت وجه" در نشریات قرار می دهد 

که عمق و اعتبار بیشتر را منتقل می کند.
به نظــر من نقش اصلی روابط عمومی عبارت 
از ایجــاد و نشــر پیام هــای ترغیب کننــده ـ 
داســتان گفتــن ـ از طرف ماســت. گزینش 
مجرای مورد اســتفادة ما برای انتقال پیام های 
مزبور در مرحلة بعد از آن اســت که داســتان 
اصلــی را فراهم آورده باشــیم.  بنابراین آیندة 
روابط عمومی تحت ُســلطة کسانی خواهد بود 
که بتوانند نوع صحیحی از داســتان ها را واقعاً 
خوب تولید و بیان کنند. مسلّماً "همه" چنین 

نخواهند بود.
"انحطاط" رسانه های سّنتی پیچیده تر از آن 

است که به نظر می رسد.
کســانی که می گویند رســانه های اجتماعی 
آینــده را تشــکیل می دهند غالبــاً آماری را 
نقل می کنند که نشــان می دهــد بین نوامبر 
2012 و نوامبر 2013، رتبه بندی سی ان ان در 
میزان 25 تا 54 ســاله ها به میزان 59 درصد 
و ام اس ان بی ســی به میزان 52 درصد کاهش 
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یافته اســت. اّما این آمار از توجبه به این نکته 
که تعــداد هواداران فاکس نیــوز در آن زمان 
در جهــت دیگــر در حال حرکت بــوده غافل 

می مانند.
صحیح است که از ژانویه 2001، طبق اظهار 
 Audit Bureau( دفتر حسابرسی شــمارگان
of Circulation( کّل شــمارگان ده روزنامة 
کشــوری انگلیس )تعداد نسخه هایی که روی 
درختان مرده چاپ می شود( به میزان 43% از 
12/06 میلیون به 6/89 میلیون نسخه در روز 

کاهش یافت.
اّما، وقتی خواننــدگان جدیدی را می افزایید 
که روزنامه هــا در اینترنــت، تابلوها و تلفن ها 
جذب می کنند، ارقــام در جهت دیگر حرکت 
می کنند. با این میزان ســنجش، مثاًل نشــریه 
گاردیــن با 7/95 میلیون و دیلی میل با 6/83 

میلیون در مقام اّول و دوم قرار می گیرند.
آری، روزنامه هــای مرســوم و متــداول در 
تالشــند خوانندگان را وادار به پرداخت برای 
خبرهای آنالین نمایند، اّما تأثیرشان را از دست 
نمی دهنــد. در واقع بســیاری از روزنامه های 
ســّنتی نه تنهــا در حال تنّزل نیســتند، بلکه 
در حال رشــد هســتند. آنها در حال ادغام با 
رسانه های اجتماعی و تبدیل شدن به بازیگران 
جهانی هســتند. جلب توّجه خوانندگان توّسط 
آنها رو به افزایش اســت زیــرا مخاطبان هنوز 

آنها را منابع اّولیة بهترین محتوا می دانند.
برخی اســتدالل می کنند که ایســتگاه های 
جدیــد خبــری آنالیــن بازیگــران اصلی را 
تحت الّشــعاع قرار خواهند داد.  شرکت بازفید 
)Buzzfeed( آمریکایــی که شــرکت خبری 
اینترنتی اســت در طّی سال گذشته مخاطبان 
خود در انگلستان را به دو برابر افزایش داده و 
به 20 میلیون نفر رســانده است.  اّما در جمع 
کلّی بــه راحتی تحت  الّشــعاع بازدیدکنندگان 
منحصــر به فرد 47 میلیونی شــبکة اینترنتی 
بی بی سی  یعنی  سخن پراکنی ها،  "سّنتی ترین" 
آنالیــن قرار می گیــرد ... و ایــن واقعیت که 
بی بی ســی اکنون در هفته دارای 265 میلیون 
مخاطب در ســطح جهان است ـ باالترین رقم 

در تاریخ این مؤّسسة سخن پراکنی.
بنابراین، رســانه های ســّنتی، نه تنها توّسط 
اینترنتی محدود  فرمت های جدید اجتماعی و 
نشــده اند بلکه بــه میزان چشــمگیری تولید 
کنندة محتوایی هســتند که دستگاه رسانه ای 

جهانی را در حال حرکت نگه می دارد.
و اّما این اّدعا که رسانه های اجتماعی اکنون 

تأمین کنندة کلیدی اّطالعات هستند؛
 )Pew( مطالعه  ای توّســط مرکز تحقیق پیو
به منشــأ خبرهای وارده به رسانه های امروزی 
نگاهی انداخته اســت. معلوم شد که نشریات 
چاپی در 50% اوقــات اّولین در ارائة اّطالعات 

جدیــد هســتند، تلویزیــون محلّی و رســانة 
تخّصصی و سپس، در پایین جدول، رسانه های 
جدید اســت کــه 9 درصد مطالــب خبری را 

پخش می کند.
بنابراین در واقع، اگر کسی در جایی مقاالت 
جــّذاب ننویســد، عکس های مناســب نگیرد 
و فیلم های عالــی تهّیه نکند که رســانه های 
اجتماعی کپــی کرده تکــرار نمایند، در واقع 

کشتی خالی خواهند بود.
تحقیقــات همچنین این نظریــه را نیز زیر 
ســؤال می برد که نبود اعتماد ســبب تضعیف 
تأمین کنندگان رسانه های سّنتی می شود.  در 
واقع گزارش اعتماد به ســرویس سخن پراکنی 
دولتی انگلستان نشان داد که 64% بزرگساالن 
تلویزیون را قابل اعتمادترین ایســتگاه خبری 
می دانند که پس از آن به ترتیب رادیو با %58، 
روزنامه ها 38%، مجلّه هــا 25% در ردیف بعد 
قرار می گیرند در حالی که فیســبوک و تویتر 
مورد اعتماد فقط 15% هستند و 9% مردمانی 
مورد ســؤال واقع شــدند بــه وبالگ ها مّتکی 

هستند.
بنابرایــن در حالی که وبالگ ها، فیســبوک 
و تویتــر نقش هــای دیگری از قبیــل جامعه، 
عقیــده، فوریت و شــایعات را ایفــا می کنند، 
وقتــی موضوع منابع مــورد اعتماد اّطالعات و 
بینش مطرح می شــود، تلویزیون و رادیو هنوز 

در صدر قرار دارند.
در عمــل، مســئولین روابط عمومــی به این 
نکته وقــوف دارند. دریافت چنــد پیام تویت 
به اشتراک گذاشته شــده رضایت بخش است، 
اّما این بدان معنی نیســت که مردم قطعاً پیام 

مزبور را دیده باشند.
اّمــا مقالــة مطلوب در ایســتگاه رســانه ای 
مــورد توّجه با عنوان تجــاری قوی به صورت 
تقویت کنندة شــخص ثالــث نیرومندی عمل 
روابط عمومــی  رســمی  مؤّسســة  می کنــد. 
دریافت که 78% کســانی که داخل بنگاه های 
روابط عمومی کار می کنند، علیرغم اوج گرفتن 
تویتر و فیســبوک، هنوز با رســانه های جریان 

اصلی سر و کار دارند.
بنابرایــن پیش بینــی مــن این اســت که 
رســانه های "ســّنتی" از قبیل روزنامه و مجلّه 
خــوب و عناویــن مطلــوب ســخن پراکنی با 
شهرتی که در طول دهه های کسب شده خود 
را منطبق ســاخته بقا خواهند یافت ـ زیرا آنها 

سّنِت تولید مقاالت عالی را دارند.
آینده بــه تولیــد کنندگان ماهــر محتوای 
مطلوب، یعنی گویندگان داستان ـ تعلّق دارد.
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نظرخواهی:	آیندۀ	روابط	عمومی	درخشان	به	نظر	می	رسد

دو مطالعــة جدید، تصویری مثبت برای حرفة روابط عمومی ترســیم 
می کند، اّما یک تغییر بارز را نیز نشــان می دهد. 

طبــق مطالعة جدیدی که توّســط بنیاد ارتباطــات و روابط عمومی 
)CPRF( صورت گرفته، اکثریت عظیمی )95%( از شــاغالن کانادایی 
روابط عمومی دارای چشــم اندازی مثبت به حرفة مزبور از لحظ رشــد 

و توسعه دارند.
بنیــاد ارتباطات و روابط عمومی، بودجة دو مطالعة پژوهشــی جدید 
 GAP دربــارة روابط عمومــی در کانادا را تأمین کرده اســت: گزارش
VIII1 با مشارکت با دانشگاه ماونت ســنت وینسنت هالیفاکس انجام 

شــد و "Do They Have What it Takes" توّسط دانشگاه منچسر 
صورت گرفت.

بروی مک لالن، رئیس سی پی آراف می گوید، هر دو مطالعه "تصویری 
مثبت از حرفة روابط عمومی، اّما یک تغییر بارز را نیز" نشان می دهند.  
"البّتــه در ادارة رســانه های اجتماعی بــرای ســازمان تغییر حاصل 

می شود."
در مطالعــة GAP VIII معلوم شــد که متخّصصــان روابط عمومی 
و ارتباطات بازیگران برتر در کاربرد راهبردی ســازمان های رســانه ای 
اجتماعــی، و جلوتر از بازاریابــی و فروش، فنــاوری اّطالعات، منابع 

انسانی و روابط مشتریان تلقی می شوند.
هشــتاد و چهــار درصــد از جواب دهنــدگان گفتنــد کــه بخش 
روابط عمومی/ ارتباطات مســئول مشــارکت رســانه های اجتماعی و 
نظارت بر رسانه های اجتماعی است، در حالی که 78 درصد گفتند که 

آنها مســئول سنجش و ارزیابی رسانه های اجتماعی هستند.
مک لالن گفــت، "خبر خوب این اســت که شــاغالن روابط عمومی 
عمیقاً درگیر راهبردها و اداره رســانه های اجتماعی هســتند.  معضل 
در این اســت که این عرصه ای در حال ظهور و بروز با موارد بســیاری 
برای یادگیری و تکامل است که باید رخ بدهد.  حرفه در مرحلة عمدة 
انتقالی در تاریخ صد ســالة خود است و آینده درخشان، ولی نه لزوماً 

واضح، به نظر می رسد."
در این مطالعه این نکته نیز مشــهود گشت که روابط عمومی در اکثر 
سازمان ها ارزشمند مشاهده می شود.  هفتاد و نُه درصد پاسخ دهندگان 

1. عبارت مزبور سرواژة Global Generally Accepted Practices است ـ م

موافق بودند که روابط عمومی / ارتباطات توّســط مدیریت ارشد جّدی 
گرفته شــود، و 75% نظر موافقت داشتند که روابط عمومی/ ارتباطات 
به طور فّعال در برنامه ریزی راهبردی درازمّدت در تمام سطح سازمان 
مشــارکت داشــته باشــد. اّما فقط 52% موافق بودند که مدیر ارشــد 
اجرایی/مدیــران طــراز اّول اجرایــی براین باورند کــه روابط عمومی/ 

ارتباطت در موّفقیت مالی ســازمان آنها نقش مؤثّر دارد.
مک لالن اظهار داشــت، "به عقیدة من هنوز جا برای پیشرفت وجود 
دارد و این که با شــاغالن روابط عمومی در مراحــل اّولیة هر تصمیم 
بازرگانی باید مشــورت کــرد." بنابراین دلگرم کننده اســت که %79 
پاســخ دهندگان بر این باورند که مســئولین ســطح C2 به سخن آنها 

گوش می دهند، اّما هنوز جا برای بهبود بیشــتر وجود دارد.
در ایــن ضمــن، مطالعــة مک مســتر بــر دیدگاه هــای متخّصصان 
روابط عمومی در ســطح ورودی و نیز مدیران ارشــد اجرایی در رابطه 
بــا مهارت هــا و دانش مورد لــزوم جوانان جهت موّفقیــت در صنعت 

بود. متمرکز  روابط عمومی 
در این مطالعه مشــّخص شــد که شــاغالن جزء و در سطح ورودی 
منطقاً دارای تحصیالت باال هســتند که 29% آنها مدرک کارشناسی و 
22 درصد مدرک کارشناسی ارشد در روابط عمومی و ارتباطات دارند.
نگارش هنوز قابلیت مطلوب شــماره یک در روابط عمومی/ مدیریت 
ارتباطات اســت؛ پــس از آن تدبیر، رهبــری، و قابلیــت در فناوری 

اّطالعات و ارتباطات مورد نیاز است.
اّما مک لالن گفت که دانشــکده  های روابط عمومــی باید برنامه های 
درســی خود را بررسی نمایند و مشــّخص کنند که آیا منطبق با زمان 
پیــش رفته انــد یا خیر.  بــرای بنگاه های روابط عمومــی که در صدد 
استخدام هســتند، "عالقه و توّجه بیشتری به درک تجارت و عالقة به 
مراتب بیشــتر به کاربرد داده ها و داشــتن توانایی برای ارزیابی سریع 
داده ها وجــود دارد ... بنابراین همراه با تکامــل حرفة روابط عمومی، 
دانشــکده های روابط عمومی باید دربارة آنچه که مرتبط است خود را 

زیر سؤال ببرند."

2. عبارت C-Suite که به "ســطح C" ترجمه شده اشاره به آن دارد که عناوین 
مدیران باالترین سطح معموالً با نام "رئیس" )Chief( شروع می شود. این عناوین 

می توانند با کلمه "ارشد" همراه باشند.

دو	مطالعة	جدید،	تصویری	مثبت	برای	حرفة	روابط	عمومی	
ترسیم	می	کند،	اّما	یک	تغییر	بارز	را	نیز	نشان	می	دهد.
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آیندۀ	روابط	عمومی	در	ایران	چگونه	خواهد	بود؟

آینده پژوهی یکی از رشته های علمی دانشگاهی 
اســت که با بررســی روندها به پیش بینی آینده 
در حوزه هــای مختلــف دســت می یابــد. حوزه 
روابط عمومــی یکــی از حوزه هایی اســت که در 
زمینه هــای مختلف شــرایط متفاوتی را در آینده 
تجربه خواهد کرد و از بررســی روندهای موجود 
می توان بــه نتایجی هرچند مبهم و کلی دســت 

پیدا کرد که نمی تواند خالی از حقیقت باشــد.
لذا پیش بینی می شــود که آینده روابط عمومی 

ایران این چنین شکل بگیرد: در 
1. آینده روابط عمومی بر پایه مکالمه است.

2. روابط عمومی به دنبال کاربر نمی رود بلکه به 
دنبال محتوا می رود.

3. شفافیت بر روابط عمومی چیره می شود.
4. اجتماع گرایی مجازی جایگزین کاربر محوری 

می شود.
5. روابط عمومی درگیر مشارکت کننده می شود.
6. روابط عمومی متناســب با نیاز کاربران تغییر 

می کند.
7. ارتباط روابط عمومی بدون واسطه می شود.
8. کانال های ارتباطی بدون واسطه می شود.

متغییر  روابط عمومــی  ارتباطی  کانال هــای   .9
می شود.

10. روابط عمومی در خدمت تکنولوژی نیســت، 
بلکه تکنولوژی است که در خدمت روابط عمومی 

و اجتماع است.

اما دانســتن صرف این آینــده هیچ دردی را از 

روابط عمومی  نمی کنــد.  دوا  امروز  روابط عمومی 
باید بداند که در قبال این آینده ای که به شــکل 
بی بدیلی به دانش وابســته اســت باید چه کند و 
پیش از آن باید ســواالتی را از خود بپرســد که 
پاســخ به آنها می تواند مســیر را برای رســیدن 
بــه آینــده مطلوب مهیــا کند. این ها ســواالتی 
جهت دهنده هســتند که می توانیم با آنها آینده 

تغییر کنیم: را دچار  روابط عمومی 
1. آیا ســاختار اداری و مدیریتــی امروز ایران 

اجازه تغییر پذیری را به روابط عمومی می دهد؟
2. آیــا روابط عمومی انگیزه مالــی و معنوی را 

برای متغییر بودن دارد؟
3. آیا روابط عمومی اجازه امکان مشــارکت آزاد 
تولید محتوا توســط کاربران در وب ســایت های 

سازمانی را می دهد؟
4. آیا کارشناســان تکنولوژیــک و آنالیزورهای 
آنالیــن در ســاختار اداری روابط عمومــی وجود 

دارند؟
روابط عمومی  برای  آیا چشم انداز متخصصان   .5

الکترونیکی در سازمان ها وجود دارد؟
6. آیــا مخاطب ایرانی انگیــزه و اعتماد الزم به 

دارند؟ الکترونیکی  و سازمان های  روابط عمومی 
7. آیا روابط عمومی کشــور قدرت ارتباط برقرار 
کردن با کاربران رســانه های اجتماعی و نفوذ در 

آنها را دارند؟
8. آیا سیاست امروز ایران در قبال اینترنت و به 
خصوص رســانه های اجتماعی استفاده از آنهاست 

فیلترینگ؟ با  مقابله  یا 

آینده	پژوهی	یکی	از	رشته	های	علمی	دانشگاهی	است	که	با	بررسی	روندها	به	پیش	بینی	
آینده	در	حوزه	های	مختلف	دست	می	یابد.	
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آینده		پژوهی،	روابط	عمومی
و	مسئولیت	اجتماعی

روابط عمومی هــا به اقتضای شــرایط خاص 
می بایســت بر پایه تفکرات استراتژیک هدایت 
شــوند و می توان با تفکر آرمانی آینده اندیش 
و فرصت ســازی پیش تازانه همراه با ژرف ترین 
آرامش معنوی به دور از شتاب زدگی و نگرانی 
از آینــده اقدامات موثــری را انجام داد و برای 
راه اندازی مرکز  به مطلوب، ضرورت  رســیدن 
مجازی آینده پژوهی روابط عمومی های کشــور 
به عنوان حرکتی نوآورانه و پیش رو احســاس، 
و در دســتور کار کنفرانس های روابط عمومی 
قــرار گیــرد و بالطبع می طلبد اطالع رســانی 
و فرهنگ ســازی شــود تا زمینه هــای حضور 
و مشــارکت فکری همه اندیشــمندان عرصه 
گســترده روابط عمومی هــای ایــران را فراهم 

سازد.
موضوع مهــم، طرح روابط عمومــی و آینده 
اســت که می شــود با تبیین چیستی و چرایی 
و چگونگــی آینده  پژوهــی آغاز و با بررســی 
تجربیات روابط عمومی هــای مطرح جهانی در 

زمینه آینده پژوهی ادامه یابد.
لذا ضرورت تبییــن آینده روابط عمومی ها از 
ابعاد مختلف و اینکه روابط عمومی ها همانگونه 
که می توانند آینده را بســازند از روندهای کلی 
حاکم بر جامعه تاثیــر می پذیرند. یکی از این 
روندها: دانشــی شــدن جامعه و ظهور جوامع 
دانش بنیان در دنیای آینده است که پیامد آن 
ظهور روابط عمومی های دانشی یا دانش بنیان 
خواهد بود و نکته جالب مرتبط با بحث ما این 

اســت که روابط عمومی ها یکی از شــاخه های 
حیاتــی صنایع خــالق را در جهان تشــکیل 

خواهد داد.
این بدان معناســت که نقش روابط عمومی ها 
در آینده صرفا نقش های تعریف شــده گذشته 
محدود نخواهد بود بلکه یکی از ارکان توســعه 
اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاســی اجتماعی 
کشورها و منبع سرشار تولید ثروت خواهد بود 
از این رو در کشور ما نیز اهمیت می یابد. تاکید 
ما بر کشــف آینده ممکن اســت این شبهه را 
در اذهان ایجاد کند کــه وظیفه آینده پژوهی 
و آینــده پژوهان صرفا کشــف آینده به معنای 
پیش بینی آن اســت در حالی که آینده پژوهی 
نهایتا با هدف آینده ســازی و با شکل بخشیدن 

به آینده ای مطلوب انجام می شود. 
عالوه بر کارکردهای فوق، آینده پژوهی دارای 
یک اثر یا خاصیت وضعی مهم نیز هســت که 
به ما کمک می کند تا به گفته سهراب سپهری 
چشم ها را بشوییم و جور دیگری ببینیم و این 
یعنی عصاره خالقیت و بدین ســبب است که 
ســازمان ها و موسســات نوآور در جهان امروز 
فعالیت هــای آینده پژوهشــی را بعنوان ابزاری 
برای تغییر فضا و ایجــاد فرصت برای ظهور و 
بروز دیدگاه های نو و خالق اســتفاده می کنند 
ایــن موضوع هم قابــل ذکر اســت که هدف 
آینده پژوهی پیش بینی آینده نیست بهبود آن 
است و افزایش آگاهی از آینده بالطبع فوایدی 

دارد.

    حمید صبـری
مدرس روابط عمـومی

مقدمه
گذشــته	نگری	برای	اغلب	انســان	ها	فعالیتی	مأنوس	و	عملی	خوشــایند	است	در	حالیکه	
آینده	نگری	و	آینده	اندیشــی	و	آینده	پژوهی	فعالیت	مهجور	و	دشــوار	و	گاه	ناخوشــایند	

می	باشد.
امام	علی)ع(	می	فرماید:	آنکس	که	به	اســتقبال	آینده	می	رود	بصیرترین	است	و	آنکس	به	

آینده	پشت	می	کند	سرانجام	سرگردان	می	ماند.
امروز	آینده	پژوهی	اغلب	در	نهادهای	ویژه	ای	بنام	اتاق	فکر	یا	اندیشــگاه	صورت	می	گیرد	و	
کار	این	اتاق	ها	تنها	در	پیش	بینی	تغییرات	آینده	و	برنامه	ریزی	خالصه	نمی	شــود	بلکه	وظیفه	
اصلی	آنها	کاشت،	داشت	و	برداشت	از	تفکر	استراتژی	در	جوامع	و	سازمان	هاست	تفکری	که	

جوهره	آن	بلند	اندیشی	است.

یـادداشـت
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آینده		پژوهی	در	روابط	عمومی

تغییــرات شــتابان در محیط کســب و کار، 
لــزوم درک بهتر از تغییــرات و آینده و فراتر 
از آن ترســیم آینده های مــورد انتظار را برای 
ســازمان ها و رهبرانشــان به یــک امر حیاتی 
تبدیــل کرده که ایــن مهم اکنــون از طریق 
دانشی به نام آینده پژوهی در سطح گسترده ای 
در جهان و به صورتی نوظهور در ایران، فراهم 

شده است. 
با توجه به نقشــی که آینده پژوهی در بهبود 
اثربخشــی فرایندهای تصمیم سازی  افزایش  و 
و سیاستگذاری ســازمان ایفا می کند، ضرورت 
توجه به این امــر در روابط عمومي ها، بیش از 

پیش آشکار شده است.
آینده پژوهــی پاســخی بــه نیــاز روزافزون 
بخش مدیریتی هر کشــور برای سیاستگذاری 
اســتاندارد و بهینه و ســازوکاری علمی برای 
فراهم ساختن مقدمات و مولفه های ضروری در 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و تدوین راهبردهای 

بلندمدت است.
  از این رو، آینده پژوهی را می توان بخشی از 
فرایند برنامه ریزی هر ســازمان برای دستیابی 
به آینده مطلوب دانست که با محاسبه الزامات 
و اقتضائــات دنیای جدید، مســیر توســعه و 
پیشرفت سازمان را با بهره گیری از فرآیندهای 

علمی هموار می  کند.
ترســیم نقشــه راه یکی از نتایج بارز اجرای 

طرح های آینده پژوهی است.
 آینــده در ایــن چارچــوب فکــری جدید 
عبارت اســت از همــه یا بعضــی از آنچه در 
ســال های آینده اتفاق می افتد و شامل آینده 
کوتاه  مدت، میان مدت، بلندمدت و بسیار دور 

می شود.
ســازمان ها  راهبردی  درتصمیم گیری هــای 
معموال در مورد چشــم انداز و اهداف بلندمدت 
تاکید بســیاري می شــود کــه در واقع همان 
آینده نگــری اســت کــه در این راســتا نقش 
روابط عمومی درآینده نگري ســازمان ها، بسیار 

مهم و تاثیرگذار است.
در دنیــای پیچیــده پیــش رو الزم اســت 
بــه نقش هــای مدیریتــی روابط عمومــی و 
رســالت هاي آن، راهبردی تر نگاه شــود و به 
نقــش ســنتی که معمــوال ســازمان ها برای 
روابط عمومی هــای خود قائل هســتند، اکتفا 
نگــردد و در آینده پژوهــی، حــوزه وظایــف 
روابط عمومی در راستای آینده سازی و کمک 

به ایفای مســئولیت های اجتماعی سازمان ها 
قرار گیرد.

هدف از آینده نگری، محاســبه یا پیشــگویی 
برخــی از رویدادهــا یا شــرایط آتی اســت. 
آینده نگری به مدیر کمک می کند تا شــرایط 
آینده را به خوبی بشناســد و برای مشــکالتی 
که در راهند، چاره  اندیشی کند. به بیان دیگر، 
هدف اصلی آینده نگری، کســب آگاهی درباره 
رخدادهای نامعلومی است که احتماال در آینده 

روی خواهد داد.
با توجه به تحوالت ســریع و متنوع سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی که در محیط 
ســازمان رخ می دهــد، الزم اســت در درون 
ســازمان، مکانیزمی طراحی شود که بتوان به 
موقع تحوالت را پیش بینی و راهبرد مناســبی 
بــرای مدیریت بــر محیط تدوین کــرد. بدین 
منظــور، جایگاهی کــه در آن می توان در این 
روابط عمومی  کــرد،  ســرمایه گذاری  زمینــه 
اســت. به طور کلــی روابط عمومــی در نقش 
»آینده نگری« الزم اســت در زمینه هایی چون 
کســب آگاهی درباره حوادث نامعلوم که روی 
خواهــد داد، تحلیــل اطالعــات محیطی در 
عالمانه  زمینه هــای مختلف، پیش بینی هــای 
درباره تحوالت محیط و اثرات آن بر ســازمان، 
تقویت افق شناســی برنامه نویسی برای آینده، 
آینده گزینی و به دنبال آن آینده ســازی برای 

سازمان فعالیت داشته باشد. 
باید گفــت روابط عمومی ها  از ســوي دیگر 
همانگونــه کــه می توانند آینده را بســازند از 
روندهای کلی حاکم بر جامعه تاثیر می پذیرند 
یکی از این روندها دانشی شدن جامعه و ظهور 
جوامع دانش بنیان در دنیای آینده اســت که 
پیامــد آن ظهور روابط عمومی های دانشــی یا 
دانش بنیان خواهد بود و نکته جالب این است 
که روابط عمومی ها )اعم از ســنتی و پیشرفته 
و جدید ( در قالــب صنعت روابط عمومی یکی 
از شــاخه های حیاتی صنایع خالق را در جهان 

تشکیل خواهد داد.
 این بدان معناست که نقش روابط عمومی ها 
در آینده صرفا نقش های تعریف شــده محدود 
گذشــته نخواهد بود و  یکی از ارکان توســعه 
اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی و اجتماعی 

کشورها خواهد بود.

    حبیب اله رشید  ارده
رییس اداره کل روابط عمومي بانك ملي ایران

تغییرات	شــتابان	در	محیط	کســب	و	کار،	
لزوم	درک	بهتر	از	تغییرات	و	آینده	و	فراتر	
از	آن	ترســیم	آینده	های	مــورد	انتظار	را	
برای	ســازمان	ها	و	رهبرانشــان	به	یک	امر	
حیاتــی	تبدیل	کرده	که	این	مهــم	اکنون	از	
طریق	دانشی	به	نام	آینده	پژوهی	در	سطح	
گسترده	ای	در	جهان	و	به	صورتی	نوظهور	در	

ایران،	فراهم	شده	است.
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بانکداری	اجتماعی	و	آینده	بانک	ها
بانک اجتماعی، نســبت بــه بانک هایی که منافع 
ذینفعان خود را برجامعه ترجیح می دهند، متمایز 
اســت. این بانک با هنرمندی تمام عیــار و درایت 
وخالقیــت، منافع جامعــه را به منافع ســازمانی 
گــره زده و از طریــق اخالق حرفــه ای به کســب 
محبوبیــت و مقبولیت اجتماعــی دســت می یابد. 
آن ها همچنین، مشــتریانی را انتخاب می کنند که 
نســبت به منافع عمومی و بهینه ســازی روندهای 
زندگــی مشــترک احســاس مســئولیت دارند. 
مســئولیت اجتماعی از نظر آنان در درجه نخست 
اهمیــت قرار دارد و بنابراین، بانک اجتماعی نه تنها 
در درون خود به منافع جامعه می اندیشــد و عمل 
می کند، بلکــه از ذینفعان برون ســازمانی و حتی 
وام گیرندگان خود انتظار دارد که تسهیالت دریافتي 
را در جهت بهبود شرایط اجتماعي و رفاه عمومی و 

کسب سود مشروع استفاده کنند. 
آن ها از وام گیرندگان می خواهند که وجوهشــان 
به  صورت عقالني و اخالقي ســرمایه گذاري شود. به 
عنوان مثال: بانک انصــار در پرداخت وام های مربوط 
بــه  طرح خاتم هم از تولیدکننــدگان لوازم خانگی و 
صنعت داخلی حمایت و هــم جوانان را به پیروی از 
ســنت نیکوی ازدواج تشــویق کرد. همچنین، طی 
سال های متمادی در پرداخت وام به افرادحقیقی و 
حقوقی تولید کاالهای اساسی داخلی را مالک نخست 
واگذاری تسهیالت قرار داد. بانک انصار درعین حال، 
با تعریف رویه های روشــن در ارایه، مصرف و نحوه 
بازپس گیری اقساط تسهیالت، شفافیت را در جریان 

واگذاری و مصرف تسهیالت مورد توجه قرار داد.   
 حرفه ای گرایی را می توان دومین ویژگی برجسته 
بانک های اجتماعی به شمارآورد. براساس این ویژگی، 
فرایندهای  دانش بنیانــی  راســتین،  رقابت پذیری 
تولیدمحصول، آینده نگری و آینده پژوهی، توســعه 
رسانه محوری،  نوآوری،  مشتری مداری،  کسب  و کار، 
کیفیت زندگــی مولفه هــای موردتأکید بنگاه های 
مالــی و بانک هــای اجتماعی هســتند. همچنین، 
رعایت حقوق مشتریان به منظور رسیدن به حداکثر 
مطلوبیت مصرف و جلب مشــارکت مشــتریان و 
مصرف کنندگان در فرایندهــای تولید و مقرون  به 
 صرفه شدن فرایندهای اقتصادی مدنظر  قرار می گیرد. 
مزیت رقابتی، کلیــدواژه  حرفه ای گرایی  اســت. به 
 عبارت  بهتر، بانکداران اجتماعی با لحاظ ظرفیت های 
رقابتی رقبا، تأمین شایســته نیاز مصرف کنندگان، 
به  رسمیت شناســی حق و افزایش دامنه اختیارات 
مصرف کنندگان، تعهداخالقی خود را به حرفه گرایی 
و ایجاد محیط کسب وکار حرفه ای نشان می دهند.    
حفظ محیط زیســت و جرم انــگاری تخریب آن، 
یکی دیگر از ویژگی های بنیادی بانکداری اجتماعی 
است. محیط زیســت، بســتر حیات انسان و همه 
موجوداتی اســت که از نعمت زیســتن برخوردار 

شــده و بنابراین، باید از حقوق مرتبط با این نعمت 
برخوردار باشــند. حفظ  محیط زیست اساسی ترین 
ویژگی بانکداری اجتماعی اســت و بدون تحقق آن 
هیچ مزیتی برای تالش های انســان باقی نمی ماند. 
بانکداران  اجتماعــی بــا اســتفاده از فناوری ها و 
دستاوردهای بشری و خالقیت و نوآوری های پیش 

آیند، مصرف انرژی ها را مدیریت می کنند. 
تعهــد بــه منافــع راهبــردی، ویژگــی دیگر 
بانکداری اجتماعی است. در حالي  که در بانک هاي 
غیراجتماعی ســود مســتعجل ذینفعان سازمانی 
محور هر کوشش تولیدی و تعامل در دنیای کسب 
وکار مالی است، بانک هاي اجتماعي درصددکسب 
ســودهاي بلندمــدت هســتند. در ایــن بانک ها، 
ســودراهبردی، ازطریق صرفه جویی، مصرف بهینه 
انرژی، بهره وری، نوآوری، لحاظ ضعف ها و قوت های 
درونی و توجه بــه فرصت ها و تهدیدهای بیرونی و 

کسب مزیت رقابتی حاصل می شود.  
حفظ منافع عمومــی ویژگی حائز اهمیت دیگری 
اســت که در بانکداری اجتماعی، مــورد توجه قرار 
می گیــرد. این محوریــت از آن رو رخ می نماید که 
رضایت خاطر آحاد مردم، سیاســتمداران و فعاالن 
و حداکثرســازی دامنه نفوذ در دنیای کسب وکار، 
اجتناب ناپذیر است. هرچه منافع  عمومی بیشتر مورد 
توجه قرارگیرد، اعتماد و احساس مشارکت به عنوان 
ســنگ  بناهای عمارت اجتماعی افزون تر می شود. 
منافع  عمومی را می توان نخ تسبیح عناصر انسانی با 
ایمان و مشارکت جو دانست که شکل گیری جامعه 
را در سایه همسایگی و هدف واحد ممکن کرده اند.  
اســاس و پایه های وجــودی بانکداری اجتماعی 
بر رفتارهایی اســتوار اســت که بانکداری اسالمی 
با آن موافق اســت. ایــن امر در تأکید اســالم بر 
انصاف، مرضی الطرفیــن بودن فرایندهای  عدالت، 
تجارت و اقتصاد، مشــارکت و تقسیم سود   و   زیان و 
اصولی همانند این ها نهفته اســت. به عبارت دیگر، 
بانکداری اجتماعی در برخــی حوزه های کلیدی با 
بانکداری اســالمی هماهنگ است و آن ها هر دو بر 
ارزش هایی تکیه می کنند که جایگاه انســان را در 
جامعــه و در دنیای کســب وکار فراتر از تعامالت و 
سودهای مادی زودگذر موردمالحظه قرار می دهد.        
بانکداری اجتماعی، شــکل پیشــرفته، حرفه ای و 
انســانی تر بانکداری در دنیای کسب وکار است. این 
بانکداری تجربه رکودهای دهه اول هزاره ســوم را به 
خدمــت ترویج مبانی خود می گیــرد. این بانکداری 
بر واقع گرایی اســتوار است و هنگامی که فرایندهای 
تولیدمحصول بر اولویت های اجتماعی استوار باشند، 
منافع عمومی، مسئولیت   اجتماعی، حفظ  محیط  زیست،  
منافــع  راهبردی  و حرفه ای گرایــی، اصول  چندگانه 
دنیای  کسب وکار را تشکیل  دهند، بانکداری اجتماعی 

آینده نگر آغاز می شود و به پیش  می رود. 

    دکتر سید حمید خالقی 
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات بانك انصار

انجام	 در	 که	 بانکي		اســت	 بانک	اجتماعي،	
فعالیت	هــای			حرفه	ای	خــود	میان	منافع	
صاحبان		بانک	و	ذینفعان	آن،	از	یک	ســو	و	
شرکت	های			عمومی،		دولتی	 و	 سازمان	ها	
		و	خصوصی		جامعه،		از	ســوی		دیگر،		تناسب	
بانک	ها،	 ایــن	 می	کند.	 برقــرار	 	منطقی	
وظایف		و	تعهداتــی		را	در	حوزه	اقتصادی	
و	مالی	بــه		عهده	می	گیرند	که	به	صورت	
همزمان،	هماهنگی	منافع	فردی		و	اجتماعی	
به	 را	 محرومان	 بــراي	 فرصت	آفرینی	 و	
اصول	اخالقي	 رعایت	 با	 و	 عادالنه	 صورتی	
در	تجارت	و	فعالیت	های	اقتصادی	و	مالی	
رقابت	 پیشبرندگی	 بر	 مبتنی	 عام	المنفعه	

منطقه	ای	و	جهانی	کشور،	میسر	کنند.
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	دیپلماسی	شـهری،	فرصتی	برای	ارتقای
ظرفیت	بین	الملل	گـرایی	شـهرداری	ها

صاحب نظران عرصه روابط بین الملل معتقدند 
که تمرکــز و همگرایی حوزه هــای مختلف در 
شهرها، نشــان دهنده حرکت ســریع جهان به 
ســمت شهری شــدن و توســعه هرچه بیشتر 
شــهرها و تبدیل آن ها به شــهرهای جهانی و 
در نهایت جهان شــهرها می باشد. در این فضا، 
شــهرها با ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاســی، 
فن آوری فرهنگی و زیرســاختی خــود از توان 
نفــوذ و اعتبار کافی برای اجــرای فعالیت های 
دیپلماتیک برخوردار می شــوند و در راســتای 
فعالیت های خود شــکل نوینی از دیپلماسی را 
نمایان می ســازند که از آن با عنوان دیپلماسی 

شهری یاد می شود.
بــا یادآوری این مقدمه، مرکز ارتباطات و امور 
ارتقای  بین الملل شــهرداری کاشــان بمنظور 
ظرفیــت بین الملل گرایی کاشــان و توســعه و 
تقویت مناســبت های همکاری بین شــهری و 
مجامع بین المللی، این مهم  را در دســتور کار 
خود قرار داده است که در این گفتار به توصیف 

آن پرداخته می شود.
کاشــان با تمدن 7000 ساله محوطه باستانی 
ســیلک، شایســته اســت که به عنــوان دیار 
نخســتین ها در جهان مطرح شود، لذا پیوستن 
به لیگ شهرهای تاریخی جهان یکی از نخستین 

گام هایی بود که در این راستا برداشته شد.
تاثیرگــذاری مثبت بــر نمایندگان رســمی 
همکاری هــای  ســازمان  عضــو  کشــورهای 
اقتصادی )اکو( از طریق شناســاندن حداکثری 
ظرفیت های موجود در منطقه تاریخی فرهنگی 
کاشــان و ارتقای جایگاه بین المللی این شــهر، 
به عنوان یکــی از مهم ترین اهــداف برگزاری 
دویســت و دومین نشست شــورای نمایندگان 
دائم کشــورهای عضو اکو در کاشان بوده است 
بــه گونه ای کــه نمایندگان کشــورهای عضو، 
با قلمداد کردن کاشــان به عنوان دوســت اکو، 
برداشت و مشاهدات میدانی خود از ظرفیت های 
موجود در این منطقه را در قالب روابط دوجانبه 

به مراکز کشورهای خود منعکس نمودند.
پیشــنهادات شهرداری کاشــان در دویست و 
دومین نشســت این شورا در حوزه های مختلف 
اقتصــادی و فرهنگی و گردشــگری مطرح که 
زمینه هــای اجرایی شــدن آن در حال پیگیری 

است.
نشست مقامات و روســای شبکه انجمن های 
دوســتی ایــران با ســایر کشــورها در منطقه 

تاریخــی فرهنگی کاشــان نیز یکــی دیگر از 
بود که زمینه ســازی  رخدادهــای دیپلماتیک 
معرفی ظرفیت های این منطقه را به سفرای این 
انجمن ها معرفی کرد تا زمینه ســرمایه گذاری 
مــادی و معنــوی در کنــار عقــد پیمان های  
خواهر خواندگی کاشــان با شهرهای متناظر در 

جهان فراهم آید.
عضویت شهرداری کاشان در مجمع شهرداران 
آسیایی نیز فرصت مناسبی را در جهت تعامالت 
چند جانبه این شهر با بیش از 50 شهر آسیایی 
و نیز سازمان های بین المللی همچون "سازمان 
شهرهای متحد و حکومت های محلی غرب آسیا 
و خاورمیانه" و "مجمع شــهرداران راه ابریشم" 

فراهم نمود. 
برگــزاری پنجمین نشســت هیئــت اجرایی 
مجمع شهرداران آسیایی در تهران و قزوین نیز 
فرصت مناســبی را در جهت معرفی کاشان به 
شهرهای بزرگ آسیایی، انتقال تجارب دوسویه 
در حوزه هــای مختلف مدیریت شــهری و نیز 
انعقاد عقد خواهر خواندگی  برای  زمینه ســازی 
کاشان با شهرهای متناظر آسیایی فراهم نمود.

عضویت در مجمع جهانی شــهرهای اسالمی 
که در تعامل کامل با ســازمان اســکان بشــر 
ملل  متحــد و بنیاد بین المللی رهبران شــهری 
است ، افتخاری دیگر در حوزه دیپلماسی شهری 

محسوب می شود.
عضویت شــهرداری کاشــان در این مجمع، 
زمینه تعامل با شــهرهای مهم جهان اســالم و 
نیز انتقال تجربیــات مختلف در حوزه مدیریت 

شهری را فراهم می کند.
اجالس جهانی شهرداران با حضور شهرداران 
و اندیشمندان علوم شــهری شهرهای اسالمی 
با محوریت شــاخص های شــکوفایی شــهری 
و مشارکت ســازمان اسکان بشــر ملل متحد، 
مجمع جهانی شــهرهای اسالمی و بنیاد جهانی 
رهبران شــهری  در مقر سازمان ملل،  واقع در 
وین اتریش، برگزار شــد که شهردار کاشان نیز 
ضمن حضور در این اجالس، به ایراد ســخنرانی 
پیرامون معرفی ظرفیت ها و قابلیت های کاشان 

پرداخت.
انتخاب كاشان به عنوان دبيرخانه دائمی 
"خانه" شهرهای اسالمی نيز از نقاط عطف 

عضويت در آن مجمع محسوب می شود.

    محمد علی فرجی 
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری کاشان

بنــا	بــه	اظهــارات	کارشناســان	و	
با	 همگام	 سیاسی،	 علوم	 اندیشمندان	
جهانی	شدن	و	با	رشد	فناوری	اطالعات	
نیز	 و	 اطالعات	 شــبکه	های	 توسعه	 و	
شبکه	های	ارتباطی،	شهرها	در	فضایی	
متشکل	از	جریان	ها	به	بازیگران	اصلی	
حوزه	ارتباط	و	اقتصــاد	جهانی	تبدیل	

شده	اند.
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پـژوهش	در	روابط	عمومی	آینده	گرا

امــروزه روابط عمومــی را کوشــش مدبرانه 
در نیــل بــه اهــداف ســازمان می دانند این 
دســت اندرکاران  کــه  اســت  شــرایطی  در 
روابط عمومی با اســتفاده از پژوهش و تحلیل 
شــرایط می توانند ضمن کســب شــناخت از 
انتظارات بالقوه و بالفعل مخاطبان خود زمینه 
را برای نفوذ در بین مخاطبان ســازمان خود 
مهیا کنند و در ارائــه خدمات یا کاالی مورد 
نظــر مخاطب بــه موفقیت های چشــم گیری 

یابند. دست 
توسعه فناوری های جدید کار روابط عمومی ها 
را بــه نوعی نیز دچار مشــکل کرده اســت و 
تنها روابط عمومی هایــی در این جریان موفق 
خواهنــد بود کــه بتوانند اســتفاده الزم را از 
فضاهــای پیش آمده ببرند و با تکیه بر پژوهش 
و افکار سنجی، شــیوه ها و راهکارهای مناسب 
را به ارکان ســازمان منتقل کننــد. تحقیق و 
پژوهش کلید حفظ مخاطب و مشتری است و 
از این طریق است که می توان مشکالت، نیازها 
و راهکارهــای برآورده کردن آنها را شناســایی 
و نظــر مثبت آنها را جلب کرد. ســازمان هایی 
موفــق خواهند بــود که با شــناخت اوضاع و 
احوال مخاطبان خود دست به ابتکارات جدید 
زده و جان تازه ای به سیســتم درونی و بیرونی 

سازمان می بخشند. 
روابط عمومی  باقر ساروخانی،  به گفته دکتر 
هم تولید دانــش هم توزیع کننــده دانایی و 
هــم مصرف کننده دانش اســت. همانطور که 
گفته شــد روابط عمومی در آغــاز )تولید( تا 
پایان )مصرف( هر کاال و خدمتی حاضر است 

ابــزار روابط عمومی  و در این میان مهمترین 
که می تواند به نوعی هدف آن نیز تلقی شــود 

افکار سنجی است. پژوهش و 
بــا این وصــف، پژوهــش گامــی جلوتر از 
روابط عمومــی اســت و بایــد آنــرا الزمه هر 
اقدامــی از ســوی روابط عمومی و ســازمان 
دانســت. روابط عمومی می تواند با استفاده از 
پژوهش و تحقیقات اجتماعی از نیروی عظیم 
افکار عمومی اقدامــات مثبتی را رقم بزند که 

سازمان را در بین رقبا ارتقا دهد. 
بررســی و ســنجش افکار عمومــی با هدف 
شناخت هر چه بیشــتر نگرش ها و طرز تلقی 
مخاطــب )چه درون ســازمان و چــه برون 

انجام می شود.  سازمان( 
تحقیــق و پژوهش از این جهت اهمیت دارد 
کــه روابط عمومی هــا را به عنــوان حدفاصل 
و کانــال ارتباطی بیــن مردم و ســازمان ها 
معرفی می نماید. ایــن نکته که مردم در باره 
سازمان یا شــرکت یا فعالیت های آن چگونه 
می اندیشــند و چطور می توان آن ها را هدایت 
کرد که در مســیر ارتقا جایگاه ســازمان قرار 
گیرند میســر نخواهد بود مگر با اســتفاده از 
پژوهش و تحقیق به عنوان ابزاری استراتژیک 

که در اختیار روابط عمومی است.
اکنون بــا توجه بــه ضــرورت درک جایگاه 
پژوهــش در روابط عمومی آینده گرا شایســته 
است ســازمان ها ضمن اهمیت دادن به خدمات 
روابط عمومی در جهت اســتفاده از پتانســیل 
پژوهشی آن ها برنامه ریزی الزم را داشته باشند 

و از ظرفیت های این واحد بهره برداری کنند.

    بهروز میرزایی 
مدیر روابط عمومی بیمـه دانـا

پیشرفت	وسایل	ارتباط	جمعی	و	استفاده	از	فناوری	های	نوین	اطالعاتی	و	ارتباطی	
باعث	شــده	اند	تا	روابط	عمومی	ها	با	بهره	گیری	از	این	وسایل	استراتژیک	در	

توسعه	فعالیت	های	سازمانی	موفق	باشند.
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نقش	روابط	عمومی
در	هتل	پارسیان

روابط عمومی گوش شــنوا و اتاق فکری برای هتل 
و آئینــه تمام نمــای آن در همه ابعاد اســت و باید 
مجموعــه ای کامل از نظم، دقت، شــجاعت در ابراز 
عقیــده و صداقت در گفتار و عمل و احترام به حقوق 
میهمــان، کارکنان و مدیریت هتل باشــد. هتل های 
موفق، امروزه از روابط عمومی کارآمد و مجهزی بهره 
می برند زیرا وجود بازارهای رقابتی، رشــد انتظارات 
میهمانــان، گســترش روش های نویــن الکترونیکی، 
اطالع رســانی و توســعه و تقویت روند شــکل گیری 
رسانه های تعاملی همه و همه بر وجود روابط عمومی 
دانش محور داللت دارنــد. نقش آفرینی روابط عمومی 
در یــک چنین فضایی آن را از ویژگی های الزم برای 
داشــتن عملکردی کارآمد و برتــر برخوردار خواهد 

کرد.
مدیریــت آگاه و توانمنــد، پرســنل متخصــص و 
اخالق مــدار و دسترســی به ابــزار و تجهیزات نوین 
شــرط وجــود روابط عمومــی پیشــرو در یک هتل 
5 ســتاره اســت. چنین واحــدی از نشــریه داخلی 
تاثیرگذار با طراحی علمی و مطالب روزآمد، ســایت 
حــاوی مطالب مورد نیاز میهمانــان هتل و مجهز به 
سامانه پیشــنهادات، کمپین تبلیغاتی و اطالع رسانی 

است.  برخوردار  منسجم 
این واحد در هتل، تصمیم ســاز و مشــاور مدیریت 
عالی اســت و از جایگاه علمــی و اجتماعی در خور 
در جامعــه میهمانان یک هتــل بین المللی برخوردار 
می باشــد. روابط عمومی هتل پارسیان آزادی تهران 
نیز در چارچوب وظایف ســازمانی و رسالت حرفه ای 
همواره تالش نموده اســت تا با تکیه بر ظرفیت های 
بالقوه خود نقش مهمی را بر تســهیل فرایند ارتباطی 

نماید. ایفا  با مدیریت هتل  میهمانان 
با برقراری تعامل حرفه اي  چنین بخشــی مي تواند 
با میهمانان خود نقش آنان را در فعال ســازی مسایل 
مربوط به مدیریت تســهیل و تســریع نماید و نقاط 
ضعف و قوت را بررســی و ایده و راهکار ارائه نماید. 
ایــن بخش می تواند با اســتفاده به جــا و کارآمد از 
ابزارهــای تبلیغاتی و انتشــاراتی و همچنین ورود به 
کانال های موثر ارتباطی، نقش ویژه ای را در طراحی 

و پردازش راهبردهای یک هتل ایفا می نماید. 
اطالع رســانی صحیح و بــه هنــگام، همچنین به 
حداقل رســاندن تهدیدها و ایجاد فرصت های جدید 
بــرای هتل و توســعه آن با تکیه بــر تمامی امکانات 
نرم افــزاری و ســخت افزاری و نیروهــای کارآمــد، 
متخصــص و ملتــزم به اخــالق حرفــه ای در زمره 
مهم تریــن نقش های روابط عمومی پیشــرو در هتل 

است.

    سعید سیدکاظمی 
مدیرعامل هتل پارسیان

روابط	عمومي	 از	 امروزه	 موفق،	 هتل	هاي	
کارآمد	و	مجهزي	بهره	مي	برند	زیرا	وجود	
بازارهاي	رقابتي،	رشد	انتظارات	میهمانان،	
گســترش	روش	هاي	نویــن	الکترونیکي،	
اطالع	رســاني	و	توســعه	و	تقویت	روند	
شکل	گیري	رسانه	هاي	تعاملي	همه	و	همه	
بر	وجود	روابط	عمومي	دانش	محور	داللت	

دارند.
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روابط	عمومی،	اخالق	حرفه	ای	و	مسولیت	اجتماعی
در هر ســازماني براي پویایــي و بقاي خود 
نیازمند تدوین و به کارگیري اســتانداردهاي 
اخالق حرفه اي است که براساس آن مدیران، 
کارکنان و ســایر عوامل انســاني با پایبندي 
بدان، ارزش هاي مشــترک حرفــه اي را پدید 
مي آورند تا ذینفعان ســازمان از آن بهره مند 

شوند.
با نگاهي به جامعه جهاني شــاهد آن هستیم 
که پزشــکان، وکالي دادگســتري، مهندسان، 
نماینــدگان  و  روســاي جمهور  حسابرســان، 
پارلمان ها بــراي پذیرفتن مســئولیت به اداي 
ســوگند مي پردازند تا با پایبنــدي به اخالق و 
ارزش هــاي مورد پذیرش براي صیانت از حقوق 

تبیین شده اهتمام ورزند.
در هر ســازماني اقتضا مي کنــد براي تحقق 
آرمان هــاي ســازمان و تبدیــل قابلیت هــا به 
توانمندي ها از تمامي پتانســیل هاي ســازمان 
بــراي فراهم ســاختن محیــط داراي امنیت و 
آرامش بهره گیرد. آرامشــي که در قبال انجام 
وظیفه و تعهد اخالقي و ایجاد رضایت ذینفعان 
ســازمان اعــم از جامعه، مشــتریان، کارکنان، 
تامین کنندگان، سهامداران و حتي رقبا حاصل 

مي شود.
وظایف و مســئولیت ها در سازمان یا حرفه اي 
هستند و یا اخالقي اما این وظایف اخالقي تابع 
حقوق مي باشــند. مثال وظیفه اطالع رساني در 
روابط عمومي بــه دلیل حق اطالع یابي مخاطب 

انجام مي گیرد.
اخــالق الگوي رفتار ارتباطي درون شــخصي 
و برون شخصي اســت مبتني بر رعایت حقوق 
افــراد. اخالقي بودن یعني رعایت حقوق دیگران 
که منجر به شــکل گیري تعامل مي شود و این 
نتیجــه تقویت ارتباطات میان فردي اســت که 
منجر به رضایتمندي و افزایش آرامش در فضاي 

سازمان مي شود.
با هر  تعامل  روابط عمومــي مي کوشــد در 
یــک از ذینفعان و در تمامي مناســبات خود 
این اصــل را مورد توجه قرار دهد و راه هاي 
حفظ و ارتقاي منافع ســازمان را شناســایي 
کند و در تحقق این مهم مدیران و مسئوالن 
سازمان را یاري دهد. کارکردش صرفا انتشار 
پیام و خبر نیســت اما احترام به مخاطبان و 
آنان  نیازهاي  اقتضا مي کند کــه به  ذینفعان 
توجه شــود و موانع ارتباطي در ســازمان از 
میان برداشــته شــود و آنان بــا اطالعات و 
برنامه هاي ســازمان بیگانه نباشند. دسترسي 
نداشتن ذینفعان به اطالعاتي که جزء حقوق 

آنان محسوب مي شــود تبعات بسیاري را به 
دنبــال دارد. ایجاد کانــال ارتباطي دو طرفه 
میــان کارکنان و مدیران و مشــارکت دادن 
آنــان در برنامه هاي تصمیم ســازي از طریق 
ابزارهایــي چــون پرسشــنامه و برگــزاري 
گفت و گوهــاي رو در رو از جمله شــیوه هاي 
ارتباطي اســت کــه یک ســازمان کارآمد از 

مي گیرد. بهره  آن ها 
احترام به ارزش ها و کرامت انســاني همچون 
آزادي بیان و اندیشــه و مشارکت اجتماعي در 
تحقق اصل آزادي و دسترسي به اطالعات تاثیر 
گذارند. نباید تعبیر مدیریت روابط عمومي صرفا 
منحصر به حفظ اطالعــات و در لفافه   بردن آن 
باشــد. باید به نحوي با این موضوع کنار آمد که 
ضمن صیانت از ارزش هاي ســازمان به حقوق 
دیگران نیز احترام گذاشت و بنابر نیاز مخاطبان 
به بازتاب این نیازها به مدیران سازمان و سپس 
اطالع رســاني شــفاف به جامعه هدف مبادرت 

ورزید.
بنابرایــن نقش روابط عمومي در مســئولیت 
اجتماعي و تحقق وظایف اخالقي ســازمان ها 
محوري اســت و اصوال میــزان تحقق اهداف 
ســازمان در ارتباط دو سویه با ذینفعان محقق 
مي شــود که کارکــرد روابط عمومــي در این 
حــوزه کامال مبرهن اســت. به همین نســبت 
امروزه ضرورت دارد جامعــه روابط عمومي در 
اقدامي ســازنده نســبت به تنظیم سند جامع 
اخالق حرفه اي و منشــور اخالقي متناسب با 
نوع فعالیت و رسالت ســازماني خویش همت 

گمارند.

 آثار مثبت مسئولیت اجتماعي
بر عملکرد و موفقیت سازمان

گرچــه حاکمیــت اخالق کار بر ســازمان، 
از بعد داخلي  منافع زیــادي براي ســازمان 
از جنبه هــاي بهبــود روابــط، افزایــش جو 
تفاهــم و کاهش تعارضــات، افزایش تعهد و 
افزایش  کارکنان،  بیشــتر  مســئولیت پذیري 
چندگانگــي و کاهــش هزینه هــاي ناشــي 
از کنتــرل دارد ولــي از دیدگاه مســئولیت 
اجتماعــي نیــز از راه افزایــش مشــروعیت 
ســازمان و اقدامــات آن، التــزام اخالقــي 
افزایش درآمد،  درتوجه به اهمیت ذي نفعان، 
ســودآوري و بهبود مزیت رقابتي، و...، توفیق 

مي دهد. قرار  تاثیر  تحت  را  سازماني 

    سعید حلوایی پور 
نماینده دوازدهمین کنفرانس بین المللی 

روابط عمومی در استان کرمان

تغییرات	شــتابان	در	محیط	کســب	و	کار،	
لزوم	درک	بهتر	از	تغییرات	و	آینده	و	فراتر	
از	آن	ترســیم	آینده	های	مــورد	انتظار	را	
برای	ســازمان	ها	و	رهبرانشــان	به	یک	امر	
حیاتــی	تبدیل	کرده	که	این	مهــم	اکنون	از	
طریق	دانشی	به	نام	آینده	پژوهی	در	سطح	
گسترده	ای	در	جهان	و	به	صورتی	نوظهور	در	

ایران،	فراهم	شده	است.
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مسئولیت	پذیری	اجتماعی	رکن	اصلی	فعالیت
کارگزاران	روابط	عمومی	جهان	اسالم	محسوب	می	شود

	مزایا	و	معایب	تکنولوژی	های	نو	پدید	
	ضرورت	تعمق	اندیشه	و	پژوهش	برای	آینده

را	ضروری	ساخته	است

روابط عمومی هنر مردم داری و دانشــی اســت 
که به وســیله آن نهادها و سازمان ها می توانند به 
مسئولیت های اجتماعی خود واقف شوند و از آنجا 
که در دین مبین اسالم مکارم اخالقی فضیلت های 
انسانی به بهترین و کامل ترین شکل مورد توجه قرار 
گرفته می توان چنین گفت که مسئولیت پذیری 
در قبال جامعــه در حقیقت یک فضیلت اخالقی 
وجدانی و معنوی اســت که براساس  آموزه های 
اسالمی رکن اصلی فعالیت کارگزاران روابط عمومی 

جهان اسالم محسوب می شود.
تاکید قرآن کریــم که به صراحــت به مومنان 
توصیه می کند )يا ايهاالذين آمنوا اصبروا و صابروا 
و رابطوا و اتقواهلل لعلکم تفلحون( و هدف بعثت 
پیامبر عظیم الشــان اسالم )ص( از بعثت که اتمام 
مکارم اخالق اســت خود بزرگترین دلیل و نشانه 
از آن است که اخالق و مسئولیت پذیری اجتماعی 
از پشتوانه ای الهی و اسالمی بسیار قوی برخوردار 
اســت و وقتی یک کارگزار مسلمان روابط عمومی 
این پشــتوانة محکم را نصب العیــن خویش قرار 
دهد می تواند به الگویی از روابط عمومی انســانی 
مســئولیت پذیر تبدیل شود و بدیهی است چنین 
مدلی برای جامعه دلسوز است و می تواند با حفظ 

اتحاد و انسجام و تعمیق و ترویج اخوت و برادری، 
پرهیز از شایعه افکنی و جوسازی و با تعهد پذیری 
و احساس مسئولیت بر تمامی شئون زندگی افراد 

جامعه در بافت های مختلف تاثیر بگذارد.
کنفرانــس بین المللی روابط عمومــی ایران که 
امسال با استعانت از الطاف الهی دوازدهمین سال 
برگــزاری را تجربه می کند رویدادی ارزشــمند و  
الهام بخش و به ســان چراغ فروزانی فرا راه اقلیم 
معرفت افــزای روابط عمومی های ایــران و جهان 
اسالم اســت که زمینه ارتباط و تعامل همدلی و 
هم افزایی کارگزاران روابط عمومی جهان اســالم 
را فراهم آورده اســت نه تنها اقدامی ارزشــمند و 
قابل تحســین که حرکتی مانــدگار و تاثیرگذار 
برای اعتالی جایگاه مدل روابط عمومی براســاس 
آموزه های اســالمی و مبتنی بر اخالق، سعه  صدر 

مردم داری و مسئولیت پذیری اجتماعی است.
بنده ضمن قدرشناس از تالش ها و مجاهدت های 
خالصانه برگزار کنندگان این رویداد بزرگ علمی 
فرهنگی و حرفه ای، ســالمتی و توفیق روزافزون 
آنان و همــه کارگزاران روابط عمومــی و عزت و 
اعتــالی بیش از بیــش نهــاد روابط عمومی را از 

خداوند سبحان مسالت دارم.

روزگار مــا یکی از عجیب تریــن، پر معناترین و 
متغیرترین دوران زندگی بشــر اســت و آدمیزاد 
قــرن 21 قــدم در راهی نهاده کــه توقف برایش 
مقدور نیست، از یک ســو جاذبه های رنگارنگ و 
خیره کننده فناوری های جدید و از سویی خطرات 
جدی تکنولوژی های نو پدید ضرورت تعمق اندیشه 
و پژوهش برای آینده بشر را ضروری ساخته است. 
در این بازار پر ســود و ســودا وظایف مختلف 
راهبردی بر عهدة ســازمان های اجتماعی اســت 
و این ســازمان ها برای ایفای هر چه بهتر وظایف 
خود نیاز به روابط قوی و اثر بخش دارند و بدیهی 
است کسانی که در نهاد روابط عمومی کار می کنند 
برای آنکه از تغییرات پر شتاب دنیای مدرن عقب 
نمانند نیاز به آموزش مداوم، توانمند سازی مستمر 
و یادگیری مهارت هــای مورد نیاز دارند و یکی از 

مهم ترین بسترهای کسب مهارت های الزم، محافل 
حرفــه ای و کنفرانس های مؤثــر مانند کنفرانس 

بین المللی روابط عمومی است. 
از این رو به عنوان کسی  که خوشه چین خرمن 
فیض این کنفرانس وزین بوده ام برخود بایســته 
می دانــم از همت بلند اســتاد مهــدی باقریان و 
همکاران ارجمند ایشــان که با اندیشة تابناک و 
متعالی خود مشــعل پرفروغی پیــش روی نهاد 
روابط عمومی ایران و جهان روشــن ســاخته اند 

صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. 
و از خداوند بزرگ بخواهم که این کنفرانس که 
در واقعیت امر به کانون جوشان عشق و شوق امید 
و محفلــی برای هم دلی و هم افزایی و گســترش 
فرهنگ ارتباطات تبدیل شده پایگاهی بلندتر یابد 
و سالیان سال بپایاد . چنین بادـ   چشم بد َمرساد.

    دکتر علیرضا حسنی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

    علیرضا ابراهیم  آبادی 
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 

خراسان جنوبی 
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روابط	عمومی،	برنامه	ریزی	ارتباطی،	آینده		پژوهی،
راه	اعتماد	سازی	واقعی	در	مخاطب			

در عصر ارتباطات که اطالعات به سرعت در 
حال انتشار است؛ توجه به مقوله اطالع رسانی، 
ارتباطــات و روابط عمومی بیــش از هر زمان 
دیگر احساس می شــود. در این عصر، داشتن 
بزرگ ترین ســرمایه  دقیق،  و  موثق  اطالعات 
یک سازمان و یا هر نهادی محسوب می شود.

از همیــن رو بــا توجه به اهمیــت و نقش 
روابط عمومي هــا در تنویــر افــکار عمومي و 
پاسخگو کردن دستگاه ها و ایجاد زمینه مناسب 
بــراي تبادل اطالعــات و آگاهي ها و ضرورت 
ارتقاء وضعیــت کیفي واحدهاي روابط عمومي 
و لــزوم هماهنگــي جامع و گســترده میان 
فعالیت هاي روابط عمومي ســازمان ها، ادارات، 
تبیین  روابط عمومی ها در  و....، جایگاه  نهادها 
مســئولیت اجتماعی خویش بیش از هر زمان 

دیگری احساس می شود. 
در این بین رســیدن به ســازمانی متعالی،  
هدف اصلی می باشــد و باید مسئولیت پذیري 
اجتماعي و اعتمادسازي مخاطبان را در صدر 
اهداف خود قرار دهد و بــا نگاهی هدف گذار 
در مســیر شــاخص های ارتباطی خود گام بر 

می دارد. 
برای دســتیابی به این مقصود، در گام اول 
ارتباطی سازمان  تدوین اســتراتژی راهبردی 
می بایســت مد نظر قرار گیرد. اســتراتژی که 
در مســیر اهداف آن قرار گرفتــه و با نگاهی 
آینده پــژوه، بــه واکاوی نقاط قــوت و ضعف 
پرداختــه و نقــش خود را در ایــن بین بیابد 
چرا که در فضای امروزه مخاطب وی، با انبوه 
حجــم پیام های ارتباطی روبروســت و جذب 
مخاطب و حــذف از دامنه انتخــاب او امری 

دشوار است. 

داشــتن برنامه ای منظم در ایــن راه، با در 
نظر گرفتن تمامی اجزای یک شــبکه ارتباطی 
موثــر و گســترده، همچنین لــزوم توجه به 
زیر ســاخت های ارتباطــی و توانمند ســازی 
نگاهــی  بــا  می بایســت  انســانی  ســرمایه 
قرارگیرد.    کارشناسانه و تخصصی مورد توجه 
زیر ساخت هایی که بی گمان علی رغم قدمت 
حــدود نیم قــرن از ورود روابط عمومی ها در 
ایران هنوز به درستی مورد توجه قرار نگرفته 
و همین امــر در برخی مــوارد موجب تقلیل 

می شود.  روابط عمومی ها  جایگاه 
بــرای برون رفت از این معضل، در راســتای 
دســت یابی بــه اهــداف مد نظــر و تحقــق 
روابط عمومــی پویــا و کارآمد می بایســت با 
اتخاذ اســتراتژی راهبردی بهسازي تخصصي  
نیروي  انساني  مد نظر قرار گیرد؛ چرا که هنوز 
یــا دانش آموختگان این رشــته نقش خود را 
به درستی نشــناخته اند و یا سازمان ها، مسیر 
درســت تعالی خود را در هدفمندی ارتباطی 

نمی بینند. 
تشــکیل بانک اطالعاتی روابط عمومی ها در 
حوزه تجهیزات و نیروی انسانی، امکان سنجی 
ارتباطی   تقویــم  تهیه  موجــود،  ظرفیت های 
براساس   آموزشی   دوره هاي   برگزاري   عملکرد، 
تخصصی،  نشریات   انتشــار  علمي ،  نیازسنجي  
اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن ارتباطی،  
همــه و همه بــا تکیه بر نــگاه آینده پژوه و با 
هــدف معلــوم، از جمله اموری اســت که  از 
برنامه ریزی  این  در  جمله شــاخص های مهم 
علمي   پویایي   می باشــد که مي تواند ضامــن  
روابط عمومی و در راس آنها ســازمانی متعالی 

 باشد.
امیــد آن که  بــا توجه به ضــرورت وجود 
روابط عمومی هــای قوی و کارآمــد به عنوان 
بخشی از مدیریت، فن و هنر ارتباطی، در راه 
دستیابی به تئوری و عمل در مهمترین بخش 
ســازمان ها به آینده ای روشن، مسئولیت مدار  
در جهت اعتماد ســازی در مخاطبان دســت 

یابیم.

    فاطمه قدیمی حرفه 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت

دانشجوی دکترای ارتباطات

در	عصر	ارتباطات	که	اطالعات	به	سرعت	در	
حال	انتشار	است؛	توجه	به	مقوله	اطالع	رساني،	
ارتباطــات	و	روابط	عمومي	بیش	از	هر	زمان	
دیگر	احساس	مي	شود.	در	این	عصر،	داشتن	
اطالعات	موثق	و	دقیق،	بزرگ	ترین	سرمایه	
یک	سازمان	و	یا	هر	نهادي	محسوب	مي	شود.
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انتقال	ساالنه	بیش	از	یکصد	و	بیست	میلیارد	لیتر
مواد	نفتی	در	گستره	ایران	اسالمی

نفت  مخابرات  و  لوله  خطوط  شــركت  
ايــران یکي از شــرکت هاي زیــر مجموعه 
شــرکت ملي پاالیش و پخــش فرآورده هاي 
انتقال  بــا ماموریــت  ایران اســت که  نفتي 
کالن مــواد نفتــي ایفــاي نقشــي موثر در 
تامیــن انــرژي بخش هاي مختلــف صنعتي 
و بهینه ســازي اقتصــاد ملــي را بــه عهده 
دارد. 186 مرکــز انتقال نفت، تاسیســات و 
فشارشــکن به صورت شــبانه روزي به انتقال 
ایمــن نفت خــام از مبــادي تولیــد به هفت 
همچنین  مي پردازند.  کشــور  مهم  پاالیشگاه 
این شــرکت دریافت فرآورده هــاي نفتي) از 
قبیل بنزین، نفت ســفید، نفت گاز، نفت کوره 
و سوخت  جت( از 7 پاالیشگاه و انتقال آن ها 
به مخــازن انبارهاي متصل بــه خطوط لوله 
در سراسر کشــور؛ تامین سوخت مایع برخي 
از نیروگاه ها، فرودگاه ها و بخشــي از خوراک 
و در مجمــوع کنترل  پتروشــیمي  صنعــت 
شــبکه اي با کارکــرد انتقال ســاالنه بالغ بر 
123  میلیــارد لیتر مواد نفتــي )بیش از 57 
میلیــارد تــن کیلومتــر( را از طریق حدود 
14  هــزار کیلومتر خطوط لوله برعهده دارد. 

نگهــداري و بهره بــرداري پایــدار، ایمــن و 
اقتصــادي از خطــوط لوله، این شــریان هاي 
حیاتي انتقال مواد نفتي با  پشــتیباني شــبکه 
مخابــرات صنعتــي از طریق 293 ایســتگاه 
مخابراتــي با ضریب اطمینــان 99/99 درصد، 
جهت نیل به انجام این ماموریت خطیر صورت 

مي پذیرد. 
در این راستا چشــم انداز شرکت خطوط 
لولــه و مخابــرات نفــت ایران دســتیابي به 
انتقال  زمینــه  در  برترین شــرکت  جایــگاه 
کالن، پایدار و ایمن نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي و ارائــه خدمات مخابــرات صنعتي در 

است.  خاورمیانه 
جهت نیل به چشــم انداز مورد نظر و کسب 
عنوان برترین شــرکت در زمینه انتقال كالن 
مــواد نفتــي در خاورمیانه، عــالوه بر اجراي 
پروژه هــاي پایــداري انتقــال و ایمن خطوط 
لوله شــامل: جایگزیني خطــوط لوله جدید با 
خطوط لوله فرســوده و قدیمي، تغییر مسیر و 
یا ایمن سازي مســیر خطوط لوله در محدوده 
شــهرها و نیــز حوضچه آبگیر ســدهاي آبي، 

تعویض پوشــش خطــوط لولــه و... اقدام به 
اجراي بخشــي از پروژه هاي توسعه اي خطوط 
لوله در مســیرهاي گوناگون، توســعه خطوط 
لوله انتقال مواد نفتي متناســب با افزایش نیاز 
پاالیشگاه ها و شرکت ملي پخش  نموده است. 
همچنیــن این شــرکت ظرفیت شــبکه هاي 
مخابراتي خود را از 2/000/000 دو مگابیت    ـ 
کیلومتر در ســال 88 ، بــه 2/214/000 دو 
مگابیت   ـ کیلومتر در ســال 93 ارتقا بخشیده 

است. 
براي نیل به حداکثر پایایي و قابلیت اطمینان 
عملیاتي در زمینه انتقال پايدار مواد نفتي در 
کشور، این شــرکت اقدام به اجراي برنامه هاي 
بازرسي و بهســازي مستمر خطوط لوله اعم از 
پیگراني هوشمند، سي اسکن و سایر بازرسي ها 
و تعویض پوشش خطوط لوله در 200 کیلومتر 
از خطوط لوله در سال 1392 نموده و در سال 
1393 نیز حدود 200 کیلومتر تعویض پوشش 
با پوشــش هاي رنگي و بازرسي بیش از 1500 
کیلومتر )شــامل بازرســي مجدد و جدید( از 
خطوط لولــه انتقال مواد نفتــي را انجام داده 

است.
در مجمــوع بایــد گفــت افزایــش پایداري 
خطوط لوله، اســتفاده بهینه از شــبکه موجود 
خطــوط لولــه و مخابرات، اجــراي پروژه هاي 
انتقال نفت  لوله، مراکز  جدید االحداث خطوط 
و تاسیســات بــا بهره گیري از اســتانداردهاي 
روز جهاني، توانمندســازي سازماني در جهت 
ارتقاي بهره وري، بهبود ارتباطات ســازماني و 
از رویکردهاي اطالع رســاني موثر،  بهره گیري 
ارتقا و تقویت انگیزه ســازماني، توســعه منابع 
انســاني، تــالش در جهت ارتقاي تــوان فني 
تولید کنندگان و پیمانکاران داخلي، بهره گیري 
از رویکردهاي مدرن و علمي در نظام مدیریتي 
و ارتقاي رویکردها در حوزه کیفیت، بهداشت، 
ایمني و محیط زیســت و بهینه ســازي مصرف 
انرژي، از سیاست هاي راهبردي شرکت خطوط 
لولــه و مخابــرات نفت ایران در ســال 1394 

مي باشد. 

    مهندس عباسعلی جعفری  نسب 
 مدیرعامل شرکت خطوط لوله

و مخابرات نفت ایران
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آموزش	مطالب	حریم	خطوط	لوله		نفت	در	کتب	درسي	دانش	آموزان

به گزارش روابط عمومي شــرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران، علي اصغر سالمي رئیس 
روابط عمومي هدف از اجراي این طرح در کتب 
درسي دانش آموزان را شناساندن حریم خطوط 
لوله نفت به افراد جامعه و فرهنگ ســازي براي 
حفظ سرمایه ملي کشور توسط همجواران این 

خطوط عنوان کرد. 
ســالمي افزود: تعلیم مفاهیم به دانش آموزان 
تاثیر و مانــدگاري بیشــتري در اذهان دارد و 
از این طریق مي تــوان ماموریت صنعت انتقال 
نفت را در چرخه تولید شــرح داد. انتقال نفت 
خام از مبادي تولید به پاالیشگاه ها و نیز انتقال 
انواع فرآورده هاي نفتي از قبیل بنزین، نفت گاز، 
نفت سفید، سوخت هواپیما و سوخت نیروگاه ها 
از پاالیشــگاه ها تا مراکز مصرف با پشــتیباني 
مخابرات صنعتــي از اهم وظایف صنعت انتقال 
نفت کشور محســوب مي شود که در این کتب 
ســعي بر آن شــده تا دانش آموزان به صورت 

مختصر با این وظایف آشنا شوند. 
رئیــس روابط عمومــي با اشــاره بــه اینکه 
نشست هاي کارشناسي متعددي با اداره تالیف 
کتب درسي وزارت آموزش و پرورش انجام شده 
گفت: مطالب مورد نظر در 9 جلد از کتاب هاي 

درســي مقطع ابتدایي و متوسط به چاپ 
رسیده است. وي اضافه کرد این مطالب 
در مقطع متوســطه در کتــاب علوم پایه 
هفتم بخش انــرژي صفحه 75، در بخش 
فني و حرفه اي در پشت جلد کتاب هاي 
رسم فني تخصصي، کاربرد تولید محتوا، 
برنامه سازي1، سیستم عامل مقدماتي و 
پشــرفته و کاربرد illustrator و در 
مقطــع پایه ششــم ابتدایي در کتاب 

مطالعــات اجتماعي به چاپ رســیده 
است. 

وي در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
مطالب گفته شده در کتاب علوم پایه 
هفتم براي دانش آموزان کافي اســت 
گفت: به علــت محدودیت فضا در 
کتــاب علوم کلیات گفته شــده و 
در کتاب معلم )راهنماي تدریس 
و ارزشــیابي( توضیــح کافــي 
تا به  براي معلمان داده شــده 

دانش آموزان منتقل نمایند. 

ســالمي در ادامه به 
این شرکت در  رسالت 
موثر در  نقــش  ایفاي 
ملي  اقتصاد  شکوفایي 
و انتقــال کالن،  پایدار 
و مطمئــن نفت خــام 
فرآورده هاي  انــواع  و 
از طریق خطوط  نفتي 
پشــتیباني  بــا  لوله، 

شــبکه مخابرات صنعتي تاکید کــرد و اضافه 
کرد که با همت و تالش شــبانه روزي کارکنان 
صنعت انتقال نفت در مجموع کنترل شبکه اي 
با کارکرد انتقال ساالنه 123 میلیارد لیتر مواد 
نفتــي و روزانــه 320/000/000 لیتر از طریق 
14 هــزار کیلومتر خطوط لوله و با پشــتیباني 
مخابــرات صنعتــي از طریــق 293 ایســتگاه 

مخابراتي انجام مي شود.
گفتني است تدریس بخشي از مطالب مربوط 
به خطوط لوله در کتاب علوم تجربي پایه هفتم 
دوره اول متوسطه از سال تحصیلي گذشته آغاز 

در  و  سال تحصیلي جاري نیز با اجراي این شد 
طرح ادامه یافت.

    علی اصغر سالمی 
 رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله

و مخابرات نفت ایران

انتقال	نفت	 طرح	مطالب	مربوط	به	صنعت	
با	محوریت	حریم	خطوط	لوله	در	کتاب	هاي	
درسي	دانش	آموزان	براي	دومین	سال	پیاپي	

به	چاپ	رسید.	


