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   گفتگو با زهرا بازادگان 
   دبير همايش ملي زن و روابط عمومي

گفتگو

  اهداف برگزاری اين همايش چيس�ت و چه رويکردی 
را دنبال خواهد کرد؟

برگزاری نخس��تین همای��ش زن و روابط عمومی یکی از 
اقدامات مهم موسس��ه کارگزار روابط عمومی اس��ت. از آن 
جایی که در س��ال های اخیر، نفوذ زن��ان در روابط عمومی 
رشد چشمگیری داشته اس��ت این همایش می تواند نقش 
اساسی در تبیین شخصیت و جایگاه زنان در روابط عمومی 
و به خصوص دس��تاوردهای بان��وان و چگونگی بهره مندی 
از توانایی ها و اس��تعدادهای آن ه��ا در حوزه روابط عمومی 
داش��ته باشد. بنابراین ما در این همایش به بهبود جایگاه و 
امور حرفه ای کارگزاران زن روابط عمومی کمک می نماییم. 
واقعیت این است که تاکنون در این زمینه تالش در خور 
توجهی صورت نگرفته اما این همایش بنا دارد با اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای موجود در ایران اس��المی، نگاهی علمی و 

حرفه ای به این حوزه داشته باشد.
  محورهای اصلی همايش شامل چه بخش هايی است؟

سعی ما بر این است که محورهای اصلی همایش با توجه 
به جغرافیا و افق اسالمی و ایرانی آن در باب روابط عمومی 
طرح گردد اما از اندیش��ه ها و تجارب و دستاوردهای زنان 

در سایر کشورها غفلت نخواهد شد.
جایگاه و منزلت زن��ان در روابط عمومی، حقوق حرفه ای 
زنان، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در روابط عمومی، 
مدیری��ت زن��ان در روابط عمومی، برنامه ری��زی راهبردی 
مس��ایل زنان در روابط عمومی و راهکاره��ای حضور موثر 
زنان در عرصه فعالیت های روابط عمومی از محورهای اصلی 

این همایش اس��ت و در این زمینه پذیرای مقاالت اساتید، 
صاح��ب نظران، مدی��ران و کارشناس��ان زن روابط عمومی 

خواهیم بود.
همچنین عالوه بر معرفی مقاالت منتخب، مقاالت جامع و 
علمی و تحقیقی در کتاب مجموعه مقاالت همایش منتشر 
خواهد شد تا به عنوان سندی ماندگار، برای دست اندرکاران 

و کارگزاران زن روابط عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
  سخنرانان همايش از چه کسانی هستند؟

از اس��اتید و متخصصان رش��ته ارتباطات و روابط عمومی 
دعوت به عمل آمده تا در این همایش س��خنرانی کنند که 
اسامی آن ها توسط کمیته علمی و از طریق سایت همایش 

به نشانی www.PRwomen.ir اعالم شد.
همچنی��ن زمینه های الزم برای حضور س��ایر اس��اتید و 
صاحب نظران و همچنین کارگزاران شاغل در روابط عمومی 
فراهم اس��ت که از این جا از همه آن ها دعوت می کنیم که 

وارد میدان شوند.
  آيا در اين همايش فقط زنان شرکت می کنند؟

همان طور که از نام همایش پیداست، ویژه کارگزاران زن 
روابط عمومی است البته حضور سایر افراد عالقمند بالمانع 

است.
امیدواری��م با همکاری شایس��ته صاحب نظران و مدیران 
و کارشناس��ان روابط عموم��ی، ش��اهد برگ��زاری همایش 
ثمربخش��ی باش��یم و زمینه ارتقاء بیش��تر جایگاه زنان در 

حوزه روابط عمومی فراهم شود. انشاءا...

گفتگو با زهرا بابازادگان 
دبير همايش ملی زن و روابط عمومی

چند و چون همايش ملی روابط عمومی در گفتگو با دبير همايش

 اشاره
به منظور تبيين رسالت حرفه روابط عمومی در دوران پرشکوه انقالب اسالمی و با هدف کوشش در دستيابی به الگوی 
در  روابط عمومی  کارگزار  روابط عمومی، موسسه  در حوزه  آن  نقش  و  تبيين جايگاه  و  روابط عمومی  کارگزاران زن  ال  ايده 
نظر دارد با استعانت از خداوند متعال به منظور ايجاد ارتباط علمی و فراهم آوردن زمينه بحث و تبادل نظر در اين خصوص 
نخستين همايش »زن و روابط عمومی« را در تاريخ 17 آبان ماه 1392 برگزار نمايد. به همين مناسبت، مصاحبه ای با زهرا 

بابازادگان عضو هيئت مديره موسسه کارگزار روابط عمومی و دبير همايش انجام شده است که از نظر می گذرد.
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   ب�ه عن�وان س�وال اول بفرماييد نق�ش زنان در 
روابط عموم�ی چگونه اس�ت و در ح�ال حاضر در چه 

جايگاهی قرار دارد؟ 
من متاس��فانه آمار دقیق��ی از وضعیت حضور زنان 
در روابط عمومی ها ندارم، طبق آخرین فهرس��تی که 
دیده ام از می��ان مدی��ران روابط عمومی های دولتی، 
در س��طح مدیر کلی، سه تن خانم هستند. در سطح 
کارشناسی و کارشناس مس��ئول، تعداد زیادی خانم 

در روابط عمومی ها مشغول به کار هستند و نقش تاثیرگذاری در فرآیند انجام امور دارند.
 

  کميته علمی چگونه شکل گرفت و تاکنون چه فعاليت هايی انجام شده است؟ 
از طری��ق تماس های��ی ک��ه از طرف دبیرخانه همایش با من گرفته ش��ده مس��ئولیت 
کمیت��ه علمی را پذیرفتم و در مرحله بعد، اس��امی خانم های��ی که در عرصه ارتباطات و 
روابط عمومی کشور دستی به آتش دارند و در کار تدریس و تحقیق در این زمینه هستند 
تهیه و با آن ها تماس گرفته شد. خوشبختانه 9 نفر از استادان، عضویت در کمیته علمی 

را پذیرفتند و کمیته شکل گرفت.

ـه
حب

ـا
مص

در گفتگو با دکتر مهدخت بروجردی
دبير کميته علمی همايش زن و روابط عمومی

  اشاره
با دکتر مهدخت بروجردی عضو هیات علمی دانش��کده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي، 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیته علمی 

همایش زن و روابط عمومی به گفت و گو نشستیم.
وی در این گفت و گو از نقش تاثیرگذار بانوان در فرآیند انجام امور روابط عمومی س��ازمان ها 

گفت و به نشست های تخصصی کمیته علمی در این همایش اشاره نمود.
دکت��ر بروج��ردی، رویکرد اصلی همای��ش را جلب توجه همگان به موض��وع نقش زنان در 
روابط عموم��ی، ارتقای جایگاه زنان و اس��تفاده از تجارب و نظرات کارگ��زاران روابط عمومی 

عنوان کرد...

هدف کميته علمی 
ارتقای جايگاه زنان 

در روابط عمومی است
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امیدوارم که محتوای کارگاه ها برای دس��ت اندرکاران 
روابط عمومی ها مفید باشد.

 
  برنام�ه کميته علمی پس از برگزاری همايش چه 

خواهد بود؟ 
ان شاء اهلل کمیته علمی درصدد است که مقاله های 
برتر همایش را به ص��ورت مجموعه مقاالت به چاپ 
برس��اند؛ چون چنانچه گفته ش��د، هدف از برگزاری 
همایش ارتقای جایگاه زنان در روابط عمومی از طریق 

تولید ادبیات علمی در این زمینه است.
 

  هماي�ش زن و روابط عموم�ی ت�ا چه ان�دازه ای 
می توان�د در ارتقای شايس�ته جايگاه زنان در عرصه 

مديريتی موثر باشد؟ 
با قطعیت نمی توان در این زمینه 
اظهار نظ��ر کرد ولی ب��ا قطعیت 
می توان گفت که طرح این مسئله 
و بح��ث و بررس��ی چالش ه��ای 
فراروی زن��ان در روابط عمومی ها 
و چالش ه��ا و فرصت ه��ای ای��ن 
ام��ر، می تواند حداق��ل یک گام، 
به بهب��ود چگونگی حض��ور زنان 
بینجام��د.  روابط عمومی ه��ا  در 

ان شاء اهلل

س��پس با تشکیل جلساتی مقاله های رس��یده، مورد بررسی و پاالیش اولیه قرار گرفت 
و مقاله های برتر به داوری اعضای کمیته گذاش��ته شد. در حال حاضر مقاله ها در مرحله 
داوری هس��تند و ان ش��اء اهلل بزودی، طبق برنامه، مقاله های برتر انتخاب و در س��مینار 
ارایه می ش��وند. کمیته علمی همچنین طی یک نشست در مورد جزییات برنامه سمینار، 
میهمان��ان و س��خنرانان به بحث و گفت و گو نشس��ت که حاص��ل آن را در روز همایش 

مالحظه خواهید کرد.
 

  نق�ش کميته علمی در افزايش س�طح علمی کارگ�زاران زن روابط عمومی را چگونه 
ارزيابی می کنيد؟

ه��دف کمیته علمی، ارتقای جایگاه زنان در روابط عموم��ی بر مبنای علمی و تئوریک 
اس��ت. تولید مقاله در این زمینه و انتخ��اب مقاله های برتر، قطعاً به تولید ادبیات در این 

زمینه کمک خواهد کرد، مقوله ای که بسیار جای کار دارد.
 

  اين همايش چه رويکردی را دنبال می کند و محورهای اساسی اين همايش چيست؟ 
رویک��رد اصلی این همایش، جلب توجه همگان 
به موض��وع نقش زن��ان در روابط عمومی، ارتقای 
جایگاه زن��ان در این نهاد مهم و تولید ادبیات در 
این عرصه اس��ت. از طرفی، جمع شدن کارگزاران 
روابط عموم��ی در یک همای��ش یک روزه و بحث 
و تب��ادل نظ��ر پیرامون مش��کالت و چالش های 
پیش رو و اس��تفاده از تجارب و نظرات یکدیگر، از 

دیگر اهداف این همایش است.
این همایش کارگاه هایی هم برگزار می کند که 
برنامه آن به اطالع روابط عمومی ها رسیده است و 

ه�دف کميته علمي ارتقاي جاي�گاه زنان در 
روابط عمومي بر مبناي علمي و تئوريک است. 
توليد مقال�ه در اين زمينه و انتخ�اب مقاله هاي برتر، 
قطعا به توليد ادبيات در اين زمينه کمک خواهد کرد، 

مقوله اي که بسيار جاي کار دارد.
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5 دکتر شهناز هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اس��المی و مع��اون مرک��ز علم��ی کاربردی 
واح��د 41 ته��ران، در  گف��ت و گ��و با ش��ارا در 
خص��وص جایگاه بان��وان در بخش های مدیریتی 
روابط عموم��ی، اظهار داش��ت: حض��ور بانوان در 
س��ازمان ها بیشتر در حوزه کارشناسی بوده است 
ک��ه در حیط��ه روابط عمومی هم از ای��ن قاعده 
مستثنی نیست. به عبارتی تعداد بانوان در بخش 
مدیری��ت روابط عمومی بس��یار کمت��ر از آقایان 
می باش��د البته در این حوزه نظر ش��خصی افراد 
مهم نیست بلکه آمار و ارقام موجود هم گواه این 

موضوع است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، با اشاره 
ب��ه اس��تعدادها و توانایی های زن��ان عنوان کرد: 
بانوان در جایگاه و ام��ور حرفه ای همانند مردان 
می توانند ایفاگر نقش های بزرگ و مهم باش��ند و 
وظایف خود را به شایستگی انجام دهند، من اصاًل 
تفاوت جنس��یتی در این حوزه قائل نیستم؛ فقط 
مشکل زمانی ظاهر می ش��ود که شرایط اداری و 
فرهنگی برای کسب مسئولیت بین زنان و مردان 

یکسان نیست. به عبارتی در فضای سازمانی نگاه 
مردان��ه  غالب اس��ت و زنان کمت��ر می توانند از 

شرایط یکسانی بهره مند شوند.
دکتر هاشمی که تا به حال مقاالت متعددی در 
کنفرانس ها و همایش ه��ای علمی ارایه نموده به 
ارتباطات علمی و تب��ادل نظر بین کارگزاران زن 
روابط عمومی اش��اره کرد و گف��ت: قطعاً ارتباط و 
تبادل تجارب اولین و مهمترین روش برای تسهیم 
تجارب بین افراد اس��ت و درای��ن زمینه می توان 

انگیزه و شناخت کارگزاران را افزایش داد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش به وضعیت 
فعل��ی زن��ان در عرصه روابط عموم��ی پرداخت و 
گف��ت: جایگاه زنان در این عرصه روبه پیش��رفت 
و تعالی اس��ت هر چند که با نقطه مطلوب فاصله 

داریم.
وی در پایان به همایش ملی زن و روابط عمومی 
اشاره کرد و گفت: بخش طرح تجارب کارگزاران 
خان��م، در همای��ش باعث بهبود کیف��ی و کمی 
فعالیت ه��ای زنان در روابط عمومی می ش��ود که 
باید نگاه های ویژه ای به این بخش داشته باشیم.

در فضای سازمانی، زنان کمتر می توانند از شرايط يکسانی بهره مند شوند

   دکتر شهناز هاشمی � عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و 
   معاون مرکز علمی کاربردی واحد 41 تهران



30
ره 

شما
    

  1
39

2 
یز

پای
    

ی  
وم

عم
ط 

واب
ر ر

زا
رگ

 کا
مه

لنا
ص

ف

   اشاره6
با دکتر شهیندخت خوارزمی، عضو هیات علمي 
س��ازمان مدیری��ت صنعتي در خص��وص جایگاه 
بانوان در بخش های مدیریتی روابط عمومی ها به 
گفت و گو پرداخته ایم، ایش��ان در ابتدا به صورت 
اجمال��ی آخری��ن آماره��ا در حیطه زنان اش��اره 
کردند که به نکات جالبی برخورد می کنیم، دکتر 
خوارزمی پیشنهادی را جهت حضور موثرتر بانوان 
در حیطه روابط عمومی ارایه نمودند و آن تاسیس 
انجم��ن روابط عمومی زنان متخصص اس��ت که 
همی��ن امر باعث حض��ور فعال زن��ان متخصص 
روابط عموم��ی در کنفرانس ه��ا و همایش ه��ای 
علمی و ش��رکت در دوره های آموزشی گوناگون 
می ش��ود. متن کامل این گفت و گوی اختصاصی 

در ادامه آمده است...

   مشارکت بانوان در بخش مديريتی کشور را 
چگونه بررس�ی می کنيد و در حيطه روابط عمومی 

تا چه حد اين نقش پررنگ بوده است؟ 
شاید وضع زنان نسبت به سه دهه گذشته بهتر 

شده باشد، ولی زنان در مدیریت کشور جایگاهی ندارند، 
س��هم زنان در مدیریت کشور بس��یار ناچیز است. برای 
پاس��خ به این سوال، نگاهی به آخرین آمار وضعیت زنان 
در ایران انداختم و به نکاتی برخوردم که پژوهش��گران و 
فعاالن مس��ائل زنان باید آن را بدانند. اظهار نظر درباره 
موضوعی به این مهمی بدون تکیه بر واقعیت های آماری 

می تواند غیرمسوالنه باشد.
گ��زارش سرش��ماری نفوس و مس��کن س��ال 1390 
مرک��ز آمار ای��ران، نکات جالب��ی دارد. از 75149669 
نفر جمعیت ایران، 49/6 درصد زن هستند. با میانگین 
س��نی 30/03 س��ال. میانگین سنی مردان، 29/7 سال 
اس��ت. امید به زندگی زنان، 74/6 سال و مردان 72/1 
س��ال است. سهم زنان سرپرس��ت خانوار از 7/2 درصد 
در س��ال 1355 به 12/1 درصد در سال 1390 رسیده 
اس��ت. آمار جالب تر مربوط به س��طح سواد و مشارکت 
زنان در بازار کار است.  92/4 درصد از جمعیت  کشور 
باس��وادند. در آمار گروه بیس��وادان کشور، 1 میلیون و 
960 هزار مرد ولی فقط 321 هزار زن ذکر شده است. 
س��هم زنان دارای تحصیالت عالی کمی بیش از مردان 

راه بانوان تحصيل کرده براي دستيابي به مشاغل مديريت عالي بسته است
    دکتر شهيندخت خوارزمی

   عضو هيات علمی سازمان مديريت صنعتی
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است. در س��ال 1355،  سهم زنان در این گروه 2/6 
درصد بوده که در سال 1390 به 18/4 درصد رسیده 
اس��ت. س��هم مردان از 3/8 درصد در سال 1355 به 
18/2 در س��ال 1390 رسیده اس��ت. این آمار نشان 
می دهد که زنان ایران، طی س��ه دهه گذشته سخت 
کوش��یده اند که با دسترس��ی به تحصیل دانشگاهی 
زندگ��ی خود را بهبود بخش��ند. اما، آی��ا زندگی آنان 
واقعا بهبود یافته اس��ت؟ مشارکت فعال در بازار کار 
عامل مهمی است برای بهبود کیفیت زندگی زنان. به 
رغم س��واد و تحصیالت عالی، مشارکت زنان در بازار 
کار ناچیز اس��ت. از 24 میلیون نفر شاغل در کشور، 
تنها 2712000 نفر زن هس��تند. حدود 19 میلیون 
نف��ر از زن��ان، خانه دارند. یعنی کار بدون دس��تمزد. 
در همین سرشماری نش��ان داده شده که در کشور، 
996 هزار متخص��ص مرد و 811 هزار متخصص زن 
داری��م.  آمار جالب دیگر این اس��ت:  ش��مار مردان 
دارای تحصی��الت عالی، 2 میلی��ون و 900 هزار نفر 
اس��ت و شمار زنان این گروه، 1 میلیون و 300 هزار 
نف��ر. این آم��ار بخوبی بیانگر این واقعیت تلخ اس��ت 
که زنان در دسترس��ی ب��ه تحصیالت عالی س��خت 
کوش��یده اند نه تنها خود را به م��ردان نزدیک کنند، 
بلکه بر آنان پیش��ی گرفته اند. حال انتظار می رود در 
جامعه ای که ادعا می کند عدالت پرور اس��ت، مشاغل 
بر اس��اس شایستگی ها و دانش تخصصی توزیع شود. 
یعنی تفاوت میان س��هم زنان و م��ردان متخصص و 
دارای تحصیالت عالی در مش��اغل متناس��ب باش��د 
با س��هم آن��ان از تحصی��ل و تخصص. ام��ا، واقعیت 
چیز دیگری اس��ت. در میان قانون گ��ذاران، مقامات 
عالی رتبه و مدیران کل کش��ور، مردان سه برابر زنان 
س��هم دارند. یعنی 126 هزار زن در مقایسه با 620 
ه��زار مرد. مش��اهدات عینی و تجرب��ی من طی 40 
س��ال گذش��ته نیز بیانگر این واقعیت تلخ اس��ت که 
راه زنان کارش��ناس و تحصیل ک��رده و مجرب برای 
توسعه حرفه ای و دستیابی به مشاغل مدیریت عالی، 
بسته است. این وضع در س��ازمان های بزرگ دولتی 

به یک آس��یب اجتماعی مهم تبدیل شده است 
ولی در کانون توجه مدیران عالی این سازمان ها 
قرار ندارد. در حیطه روابط عمومی، آماری ندارم 
که به آن اس��تناد کنم. باید یک بررس��ی علمی 
ص��ورت گیرد ت��ا بر اس��اس نتای��ج آن با دقت 
بیش��تری بتوان اظهار نظر ک��رد. حدس می زنم 
که در س��ازمان های بزرگ دولتی، سهم زنان از 
باال  پس��ت های مدیریت روابط عموم��ی چندان 
نباش��د و بیشتر زنان متخصص روابط عمومی، در 
پس��ت های مدیریت میانی مشغول به کار باشند. 
در س��ازمان های کوچ��ک و خصوصی وضع بهتر 
اس��ت. پژوهش ها نشان می دهند که عامل اصلی 
این وضع نابس��امان، تفاوت های بیولوژیک میان 
زن و مرد نیست. بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی 
و سیاسی بیشتر نقش دارند. مشاهدات من نشان 
می دهد که باورها و نگرش های محافظه کارانه و 
غیرحرفه ای مدیران ارش��د س��ازمان های بزرگ 
دولتی عامل مهمی اس��ت. ای��ن مدیران، به رغم 
داشتن تحصیالت عالی و ادعای تفکر باز و مدرن 
و حرفه ای، ب��ه ضرورت بهبود جای��گاه زنان در 
پس��ت های مدیریت اعتقادی نداش��ته و زیرکانه 
راه را بر توس��عه همکاران زن بمراتب شایسته تر 
از خود می بندند. البته سازمان های بزرگ دولتی 
از ضعف نظام های مدیریت منابع انسانی نیز رنج 
می برند. اگر در این س��ازمان ها، نظام های جذب 
و ارتقا و توس��عه و ارزش��یابی کارکن��ان بر پایه 
شایس��تگی های حرفه ای طراحی و اجرا می شد، 
زنان متخصص در پس��ت های مدیریت از جایگاه 
بهتری برخوردار می شدند. در پست های اجرایی 
عالی نیز شاهد نابرابری هستیم. امید داشتم که 
آق��ای روحانی در کابینه خود از زنان بیش��تری 
اس��تفاده کنند که متاس��فانه چنین نش��د. قول 
دادند که از وزرای خود بخواهند در پس��ت های 
معاونت از زنان استفاده کنند که نمی دانم تا چه 

حد این وعده محقق ش��د.
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   ايج�اد ارتب�اط علم�ی و تبادل نظ�ر و طرح 
چ�ه  روابط عموم�ی  زن  کارگ�زاران  تج�ارب 
اثربخش�ی در عملکرده�ای آت�ی آن ه�ا خواه�د 

داشت؟
شکی نیس��ت که چنین ارتباطی بسیار سازنده 
است به ویژه برای زنان جوانی که آینده حرفه ای 
خود را در مشاغل مربوط به روابط عمومی تعریف 
کرده اند. البته این نوع ارتباط باید س��ازمان یافته 
و هدفمند و مس��تمر باش��د. برگزاری همایش و 
کنفرانس علمی مفید است ولی باید درچارچوب 
برنامه ای میان مدت و با اهدافی مشخص طراحی 
و اجرا ش��وند. در ضمن، انتقال تجربه زنان موفق 
کارگزار روابط عمومی باید مورد تاکید قرار گیرد. 
تبادل نظر و تجربه و دانایی میان زنان راه را برای 
تقویت خودباوری و حرمت نفس و امید به آینده 
و به کارگیری عزم و اراده استوار برای تحول وضع 

موجود باز می کند.

   در زمين�ه تحقق حضور موثر زنان در عرصه 
روابط عمومی چ�ه فعاليت ه�ای فرهنگی اثر گذار 

خواهد بود؟
اولی��ن گام تش��کل اس��ت. زن��ان متخص��ص 
روابط عموم��ی دور ه��م جم��ع ش��وند و انجمن 
روابط عموم��ی زنان متخصص را تاس��یس کنند. 
هدف این انجمن باید بهبود جایگاه زنان متخصص 
روابط عمومی باشد. دومین گام، حضور فعال زنان 

متخص��ص روابط عمومی در 
کنفرانس ه��ا و همایش های 
در  ش��رکت  و  علم��ی 
دوره های آموزشی گوناگون 
اس��ت. توصی��ه خ��اص من 
این است که در برنامه های 
مدیریت  ارش��د  کارشناسی 

اجرایی س��ازمان های معتبر و نه الزاما دانشگاه ها 
شرکت کنند و از این طریق به دانش روز مدیریت 
اجرایی مجهز ش��وند. س��وم، س��عی کنند سطح 
دانش و مهارت و شایستگی های حرفه ای خود را 
از طریق فضای مجازی و ارتباطات ش��بکه ای در 

این فضا، به طور مس��تمر ارتقا دهند. چهارم، اعتماد 
ب��ه نفس خ��ود را تقویت کنن��د و از طریق عضویت 
در تش��کل های حرف��ه ای، حضور اجتماع��ی خود را 
تثبیت کنند. نکته آخر، مهارت های انسانی و اخالقی 
خود را تقوی��ت کنند. حرفه روابط عمومی با انس��ان 
س��ر و کار دارد و در س��ازمان های  ایران متاس��فانه 
ارزش های انس��انی و اصول اخالقی جای��گاه خود را 
از دس��ت داده اند. زنان در حرفه روابط عمومی سعی 
کنند این ارزش ها و اصول را دست کم در رفتار خود 
متجلی سازند و از این طریق به بازآفرینی این عناصر 

فرهنگی مهم کمک کنند.

   با توجه به استعدادها وتوانايی های زنان، جايگاه 
و ام�ور حرفه ای کارگزاران زن روابط عمومی را چطور 

می بينيد؟
عرض کردم ک��ه در این باره اطالعات دقیقی ندارم. 
ولی معتقدم که وضع نمی تواند ایده آل باش��د و جای 
کار بسیار است. بهتر است برای فهم دقیق تر واقعیت، 
س��ازمان ها را تفکیک کنیم به س��ازمان های دولتی، 
س��ازمان های خصوصی و سازمان های مردم نهاد. در 
دو سازمان بزرگی که به عنوان مشاور مدیر عامل کار 
می کردم، زنان در روابط عمومی در نقش کارش��ناس 
حضور داش��تند. زنانی را می شناس��م ک��ه در عرصه 
روابط عموم��ی در بخش دولتی صاحب ن��ام اند. ولی 
شمارشان اندک اس��ت. در بخش خصوصی، تجربه ام 
مربوط به 20 س��ال قبل است. 
اما، در س��ازمان های مردم نهاد 
از نزدیک با تجربه محک آش��نا 
هستم، محک در روابط عمومی 
و بازتعریف این فعالیت، پیشگام 
اس��ت. جالب این ک��ه مدیر و 
در  روابط عموم��ی  کارکن��ان 
محک زن هس��تند. این تجربه را باید به سازمان های 
دولتی و خصوصی انتقال داد. چون بیانگر این واقعیت 
اس��ت که اگر در روابط عمومی به زنان فرصت دهیم، 
قلم��رو، جایگاه و اثربخش��ی این فعالی��ت را متحول 

خواهند ساخت.

کنفرانس  و  همايش  برگزاري 
علمي مفيد است ولي بايد درچارچوب 
برنامه اي ميان مدت و با اهدافي مشخص 

طراحي و اجرا شوند.



30
ره 

شما
    

  1
39

2 
یز

پای
    

ی  
وم

عم
ط 

واب
ر ر

زا
رگ

 کا
مه

لنا
ص

ف

9
   به نظر ش�ما کدام ي�ک از بخش های همايش 
باع�ث بهب�ود کيف�ی و کم�ی فعاليت ه�ای  زنان در 

روابط عمومی می شود؟
به این سوال پس از برگزاری همایش می توان پاسخ 
داد. به طور کلی، کارگاه آموزشی اگر خوب طراحی و 
اجرا شود و بر یادگیری تاکید داشته باشد، و موضوع 
آن دغدغه شنونده باش��د، مفیدتر از سخنرانی است. 
سخنرانی هایی که بر انتقال دانش و تجربه مفید تاکید 
دارن��د و نکاتی را مط��رح می کنند که  هدفش تغییر 
نگاه و مدل ذهنی شنونده است نیز می تواند به بهبود 
فعالیت زنان کمک کند. انتقال تجربه های موفق زنان 
در روابط عموم��ی اگ��ر محتوای آن بر اس��اس اصول 

یادگیری تنظیم شده باشد، بسیار مفید خواهد بود.

   برگ�زاری هماي�ش مل�ی زن و روابط عموم�ی 
چگون�ه باعث باال رفتن س�طح علمی کارگزاران زن 

روابط عمومی می شود؟ 
به عن��وان نخس��تین همایش، حرکت مهمی اس��ت و 
ب��ه کارگزاران زن روابط عمومی ای��ن امید را می دهد که 
بحث های ناگفته بس��یاری اس��ت که در همایش هایی از 

ای��ن ن��وع باید ب��ه آن پرداخت. از آن مهم ت��ر، زمینه 
آش��نایی این زنان را با یکدیگ��ر فراهم می کند و این 
باور را تقویت خواهد کرد ک��ه جایگاه زنان این حرفه 
بهبود نخواهد یافت مگر با کار جمعی و تیمی. ما زنان 
در ایران باید بیاموزیم چگونه با هم برای هدفی بزرگ 
کار کنیم و اخت��اف نظرهای فردی را کنار گذاریم و 
به صورت یک تیم در راه تحقق آرمانی مش��ترک گام 

برداریم.

   در پاي�ان اگ�ر نکت�ه و س�خن خاصی داريد 
بفرمائيد.

پیش��نهاد من تاس��یس انجم��ن زن��ان  متخصص 
روابط عمومی است. در این همایش زمینه آن را فراهم 
آوری��د. برگزاری چنی��ن همایش های��ی در قالب این 
انجم��ن به مراتب موثرتر خواهد بود. درضمن می دانم 
که برنامه ری��زی و برگزاری این همایش برای ش��ما  
کار دش��واری بوده اس��ت. با قدردانی از این کار بزرگ 
فرهنگ��ی، می دانم که این همایش راهگش��ای بهبود 

وضع زنان کارگزار روابط عمومی خواهد بود.
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  اشاره

با دکتر مهناز رونقی عضو هیات علمی دانشگاه 
آزاد اس��المی )دانش��کده ارتباط��ات( پیرام��ون 
همای��ش ملی زن و روابط عموم��ی به گفت و گو 

نشستیم.
دکت��ر مهن��از رونقی ک��ه عضو کمیت��ه علمی 
همای��ش مل��ی زن و روابط عموم��ی می باش��د، 
مش��ارکت بان��وان در س��طح مدیریتی کش��ور را 
بسیار پایین ارزیابی کرد. در حیطه روابط عمومی 
نیز همین گونه دانس��ت و م��ردان را انتخاب اول 
مدیران برشمرد. دکتر رونقی وضعیت فعلی زنان 
در روابط عموم��ی را نیز مورد کن��کاش قرار داد. 
عضو کمیت��ه علمی همایش، برگ��زاري همایش 
ملي زن و روابط عمومي را باعث باال رفتن س��طح 
علم��ي، ارتقاء انگیزه و ایج��اد پلي ارتباطي میان 

افراد خانواده روابط عمومي عنوان کرد...
 

  مش�ارکت بانوان را در بخش مديريتي کشور 
چطور بررسي مي کنيد و در حيطه روابط عمومي تا 

چه حد اين نقش پررنگ بوده است ؟ 

زن��ان در رده هاي پایین تر متمرکز ش��ده اند . با 
آنکه اس��تخدام در رده هاي پایین تر براي زنان به 
طور نسبي آسان اس��ت ولي ارتقاي شغلي آن ها 
دشوار به نظر مي رسد. از سوي دیگر مدیریت براي 
زنان هم مثل مردان شغل پرمسئولیت و پرتنشي 
اس��ت ولي در مورد زنان برخالف مردان؛ زندگي 
خانوادگي به جاي پش��تیباني از آینده شغلي در 
واقع سد راه ایشان است. در حیطه روابط عمومي 
نی��ز ب��ه همین گونه اس��ت زن��ان و م��ردان در 
روابط عمومي ها با تجربه و توانمندي هاي مش��ابه 
و توان علمي و اجرایي همانند، ش��رایط یکساني 
را براي ارتقاء ش��غلي دارا نیستند؛ مردان همیشه 

انتخاب اول هستند.
 

  ب�ا توجه ب�ه اس�تعدادها و توانايي هاي زنان 
زن  کارگ�زاران  حرف�ه اي  ام�ور  و  جاي�گاه 

روابط عمومي را چطور مي بينيد؟ 
حضور ش��مار زیاد زنان در حوزه روابط      عمومي 
وافزای��ش دانش آموخته هاي آنها در این رش��ته 
موجب توجه بیشترشان به کسب حقوق و اعتبار 

نمود حضور خاموش زنان در عرصه هاي حرفه اي و علمي

   دکتر مهناز رونقی
   عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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حرفه اي آنها ش��د. تعداد 
در  زن  اندیش��مندان  و  کارشناس��ان 
حوزه روابط عمومي رش��د قابل مالحظه اي 
داشته است و عملکرد موفقیت آمیز آنان باعث 
ش��ده اس��ت حضور خاموش زنان در عرصه هاي 

حرفه اي و علمي نمود بیشتري یابد.
 

  ايج�اد ارتب�اط علمي و تب�ادل نظر و تجارب 
کارگ�زاران زن روابط عموم�ي چه اثربخش�ي در 

عملکردهاي آتي آنها خواهد داشت؟ 
اصوالً رشته روابط عمومي ماهیتاً مهندسي افکار 
اس��ت و مهارت هاي قدرت خل��ق تغییر و تحول 
و ایج��اد انگی��زه در کارکنان و ف��ن بیان و فنون 
دیگر ارتباط��ي از مهارت هاي دانش آموخته ها و 
ش��اغالن این حرفه اس��ت؛ طبیعتاً حضور بیشتر 
کلی��ه دس��ت اندرکاران روابط عموم��ي؛ چه مرد 
چ��ه زن در مجامع علمي و برگ��زاري همایش ها 
و کارگاه ه��اي تخصص��ي و میزگردها و ... در باال 
رفت��ن مهارت ها و به روز ش��دن آن مؤثر اس��ت؛ 
آنچ��ه مي ماند گفتن این نکته اس��ت که ارتباط 
بخش علمي این رشته و بخش اجرا زمان به زمان 
ملموس تر ش��ود و حضور زنان متخصص در این 

حوزه ها نیز پررنگ تر شود.
 

  امروزه وضعيت فعلي زنان را در روابط عمومي 
چطور مي بينيد؟ 

 در پژوهش��ي ک��ه در ح��وزه روابط عموم��ي 

در خص��وص تجربی��ات زن��ان به عم��ل آمده به 
موضوعاتي چ��ون حقوق و تفاوت هاي ش��غلي و 
تمایز جنس��ي که بین زنان و مردان کارش��ناس 
در روابط عمومي اعمال مي ش��ود تاکید ش��د هر 
چند به اطالعات و قدرت زنان مدیر و مهارت هاي 
تاثیرگذار مدیریتي و توانایي هاي علمي نیز تاکید 

شده بود.
 

  به نظر ش�ما کدام يک از بخش هاي همايش 
باع�ث بهبود کم�ي و کيفي فعاليت ه�اي زنان در 

روابط عمومي مي شود؟ 
به ط��ور طبیعي بخ��ش ارایه مق��االت؛ حضور 
داورهاي علم��ي و پانل هاي تخصص��ي در ارتقاء 
علم��ي روابط عموم��ي و ب��ه روز ش��دن آن موثر 
است. طرح دیدگاه هاي علمي و حرفه اي استادان 
روابط عموم��ي و از س��وي دیگ��ر ط��رح تجارب 
حرفه اي کارگ��زاران در ارتباط تئوري و عمل در 

این علم پرثمر خواهد بود.
 

  برگ�زاري هماي�ش مل�ي زن و روابط عمومي 
چگونه باعث باال رفتن س�طح علم�ي کارگزاران 

زن روابط عمومي مي شود؟ 
تفکیک جنسیتي در نگاه علمي چندان حرفه اي 
نیست. آنچه مس��لم است برگزاري هر همایش و 
مجمع علم��ي؛ تخصصي باعث باال رفتن س��طح 
علم��ي؛ ارتقاء انگیزه و ایج��اد پلي ارتباطي میان 

افراد خانواده روابط عمومي خواهد بود.
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  اشاره

در گفتگو با دکتر بیتا ش��اه منصوری عضو هیات 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی، از اعضای کمیته علمی 
همایش ملی زن و روابط عمومی در خصوص جایگاه 
بانوان در بخش های مدیریتی روابط عمومی ها جویا 

شدیم که متن کامل آن درپی می آید... 

  مش�ارکت بانوان در بخش مديريتی کشور را 
چگونه بررسی می کنيد و در حيطه روابط عمومی تا 

چه حد اين نقش پررنگ بوده است؟ 
آمار حاکی از آن است که زنان به عنوان نیمی از 
جمعیت فعال کشور تنها 12 درصد از فعالیت های 
اقتصادی جامعه را برعهده دارند. این س��هم اندک 
طی 40 سال گذشته حدود 10 درصد بوده است. 
این وضعی��ت به گونه ای پیش رفت��ه که به گفته 
کارشناس��ان تعداد زنان ش��اغل در 20 سال اخیر 
تغییر نکرده اس��ت تا س��هم آنان از تعداد بیکاران 
کش��ور دو برابر س��هم آنان در کل اشتغال کشور 
باش��د. یک بررس��ی آماری نش��ان می دهد درصد 
ش��اغالن زن نس��بت به کل ش��اغالن 4/9 درصد 

است. در این بررسی مشخص شده که زنان شاغل 
در بخش عمومی نس��بت به کل زنان با رقم 5/39 
درصد، در صدر قرار دارند. این در حالی اس��ت که 
سهم زنان شاغل در گروه مدیران عالی رتبه به کل 
زنان شاغل در بخش عمومی تنها 9/4 درصد است. 
داده های م��ورد نظر به این نکته اش��اره می کنند 
که درصد ش��اغالن زن کارفرما و کارکنان مستقل 
در بخش خصوصی نس��بت به کل زنان شاغل در 
بخش خصوصی 1/37 درصد و درصد شاغالن زن 
در بخش تعاون به کل زنان شاغل تنها 9/4 درصد 
است. نتایج این تحقیقات در مورد سهم مدیریتی 
زن��ان در بخش تعاونی ب��از هم به ارقامی اش��اره 
می کند که چندان امیدوار کننده نیس��ت. این رقم 

تنها 18/1 درصد را شامل می شود. 
داده های مورد نظر در حالی بر سهم اندک زنان 
در بخش های مدیریتی جامعه تاکید می کنند که 
همین تعداد اندک نیز در محیط های کاری خویش 
با مش��کالتی مواجه اند. کارشناسان در بررسی این 
مشکالت با توجه به ساختار مردانه ای که بر بیشتر 
محیط های کار حاکم اس��ت به دو دسته از مواضع 

نقش کمرنگ زنان در پست های مديريتی روابط عمومی 

   دکتر بيتا شاه منصوری
   عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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اجتماعی و شخصیتی در این مورد اشاره می کنند. 
در بخش اجتماعی مشکالتی نظیر بی اعتمادی به 
عملکرد مدیران زن حاکمی��ت دارد. به این معنی 
ک��ه زنان از ابت��دا در کارهایی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند که امکان پیش��رفت در آن وجود ندارد. 
دومین مشکل مربوط به مسایل شخصیتی است. از 
این زاویه، زنان نمی توانند شبکه ارتباطی مناسبی 
با اطرافیان خود در محل کار ایجاد کنند به نحوی 
که از طریق این ش��بکه بتوانند خود را در فعالیت 
ش��غلی باال کشیده، به موفقیت های باالتری دست 

یابند.
این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط 
اس��ت و نه به معنای بی توجه��ی همکاران مرد به 
آن ها. مسلماً مردم با کسانی ارتباط برقرار می کنند 
که فاکتورهای مش��ترکی با آن ها داش��ته باشند و 
چون جنس��یت فاکتور اول در این زمینه به شمار 
می آید، امکان ارتباط ب��ا مدیران زن خود به خود 

کاهش پیدا می کند. 
ای��ن ارتباط همان عاملی اس��ت که در موفقیت 
بس��یاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می کند. 
برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای 
ص��رف ناهار با رئیس خود بیرون می رود، در حالی 
که زن��ان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی 
دارند و قادر به برقراری ارتباط به این شکل نیستند.

از سوی دیگر روابط عمومی 
از جمل��ه مش��اغلی اس��ت 
که ب��ا درک مدیریت کالن 
هر سیس��تم از ای��ن دانش 
اجتماعی، ارتباط مس��تقیم 
دیگ��ر  عب��ارت  ب��ه  دارد. 
چنانچه مدیر ارشد سازمان 
از نق��ش روابط عموم��ی در 

ارتقاء سرمایه اجتماعی س��ازمان آگاه باشد، برای 
این واحد با اهمیت سازمانی، با رعایت اصل شایسته 
ساالری و به دور از نگرش جنسیتی، مدیری الیق و 
متناسب با سطح آگاهی مخاطبان انتخاب می کند. 
اما از آنجا که دانش روابط عمومی در جامعه ایرانی 

دانش��ی وارداتی محسوب می شود این رشته هنوز 
در ساختار اداری جایگاه واقعی خود را نیافته است. 
بنابر این با توجه به مش��کالت ناشی از حضور زنان 
در بخش های مدیریتی کش��ور از یک س��و و عدم 
تعریف مشخص از جایگاه روابط عمومی در ساختار 
اداری کشور، طبیعتاً نمی توان توقع داشت جایگاه 
زنان در پست های مدیریتی روابط عمومی از نقش 

پررنگی برخوردار باشد.

  ب�ا توجه به اس�تعدادها و توانايی ه�ای زنان، 
جايگاه و امور حرفه ای کارگزاران زن روابط عمومی 

را چگونه می بينيد؟

روابط عمومی از جمله مشاغل حرفه ای است که 
ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان از ملزومات آن 
محسوب می شود. اما با وجود آن که زنان به صورت 
ذاتی برای برقراری ارتباط با محیط از توانمندی های 
باالتری در مقایسه با مردان برخوردار هستند اما به 
دلیل حاکمیت فضای مردانه بر محیط کاری کشور 
اکثر مدیران زن ایرانی تصور می کنند که در نقش 
یک مدیر باید رفتاری مردانه از خود نش��ان دهند. 
این در حالی اس��ت که نتایج تحقیقات نشان داده 
که هرچه مدیران خشن مرد در محیط کاری خود 
ستایش می ش��وند، مدیران خشن زن بیشتر طرد 
می ش��وند. همین دوگانگی، اعتم��اد به نفس اکثر 

زنان را می گیرد.
با این حال همه مش��کالت 
مدیران زن و میزان موفقیت 
یا ع��دم موفقیت آن ها به این 
ن��کات مح��دود نمی ش��وند. 
زن��ان  انتخ��اب  محدودی��ت 
مش��اغل  تصدی گری  ب��رای 
روابط عمومی  از جمله  خاص 
که حرفه ای زنانه محس��وب می ش��ود، یکی دیگر 
از موضوعاتی اس��ت که مدیران ارشد را با تنگنای 
انتخاب مواجه کرده است. این وضعیت به گونه ای 
است که در حال حاضر شمار مدیران مرد در کشور 

ما 35 برابر مدیران زن افزایش یافته است. 

ارتباط  کسانی  با  مردم  مسلماً 
فاکتورهای  که  می کنند  برقرار 
چون  و  باشند  داشته  آن ها  با  مشترکی 
به  زمينه  اين  در  اول  فاکتور  جنسيت 
مديران  با  ارتباط  امکان  می آيد،  شمار 

زن خود به خود کاهش پيدا می کند. 
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حاکمیت نگاه مرد س��االرانه، تفکر غالب نسبت 
به توانایی مردان در برابر زنان، تصوری که زنان به 
لحاظ مسئولیت های خانوادگی و خانه داری دارند 
و همچنی��ن عدم خودباوری زن��ان باعث کمرنگ 
ش��دن حضور آنها در عرصه های مدیریتی ش��ده 
اس��ت. پژوهش ها نشان می دهد که جامعه آینده 
نیازمند استفاده بیشتر و کارآمدتر از نیروی بالقوه 
زنان در مدیریت است. نتایج تحقیقات انجام شده 
طی سال های 1375 تا 1380 نشان می دهد که 
تعداد مدیران زن با 32/10 درصد رشد ساالنه از 
726 نفر به یک هزار و 186 نفر افزایش یافته که 
از این تعداد 68 درصد در س��طح مدیریت عالی، 
88/24 درصد در سطح میانی و 44/76 درصد در 

سطح مدیریت پایه هستند.
براس��اس آمار موجود و تحقیقات انجام ش��ده 
در س��ال 1380 زن��ان 28 درص��د از مدیری��ت 
کش��ور را برعه��ده داش��ته اند، مدی��ران زن در 
وزارتخانه های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، 
علوم تحقیقات و فناوری به ترتیب با 304، 229 
و 104 باالترین حضور را در سمت های مدیریت 

میانی داشته اند. 
به نظر می رسد که یکی از جدی ترین مشکالت 
مدیران زن در جامعه ک��ه اتفاقاً باعث کمرنگ تر 
شدن نقش اجتماعی آن ها در حوزه فعالیت های 
شغلی و بالطبع حضور کمرنگ آن ها در حوزه های 

رواب�ط عموم��ی  مدیری��ت 
فرهنگی  مشکالت  می شود، 
اس��ت. در این بخ��ش ما با 
که  روبه رویی��م  جامع��ه ای 
در آن برخ��ی مدی��ران زن 
روابط عمومی، فقط به دلیل 
مشکالت خانوادگی ناشی از 

شغل خویش از ادامه کار در پست مدیریتی سرباز 
می زنند. 

محقق��ان در توصی��ف چنی��ن مش��کالتی یک 
فرضی��ه در نظر گرفته اند. بر اس��اس این فرضیه: 
»مس��ئولیت های خانوادگ��ی عامل ع��دم ارتقای 

زن��ان به س��طوح مدیریتی اس��ت.« این فرض از 
چند ش��اخص برخوردار اس��ت: »ارزش وابستگی 
به خانواده«، »طرز تفکر همسر« و »رسیدگی به 
امور فرزندان«. البته محققان احساسی بودن زنان 
را ب��ه عنوان یک��ی از دالیل ع��دم توفیق آنها در 

رده های مدیریتی، رد می کنند. 
نتای��ج حاصل از تحقیقات به عمل آمده حاکی 
از آن است که پاسخ دهندگان به چنین پرسشی 
ب��ا رد این ف��رض می��زان اس��تفاده مدیران زن 
از مش��ورت دیگ��ران را با مدیران م��رد، همانند 
عن��وان کرده اند. به این ترتی��ب کارکرد مدیران 
زن، ب��ا ویژگی های مدیر مطل��وب منطبق بوده 
و ی��ا بس��یار نزدیک اعالم ش��ده اس��ت. با این 
حال ش��رایط فرهنگی حاکم بر جامعه همچنان 
عالیقی را در س��طح جامعه به نمایش می گذارد 
که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت مدیران زن 
در جامعه می شود. باور غلط به برتر بودن جنس 
مذکر نس��بت به مونث از جهت قدرت مدیریتی، 
گرایش به مردساالری در انتصاب مدیران، باور به 
این که زنان در موضع تصمیم گیری محتاطانه تر 
عمل می کنند، باور به عاطفی تر و احساس��ی تر 
بودن و... از باورهایی اس��ت که در زمینه انتخاب 
زنان برای تصدی گ��ری مدیریت روابط عمومی، 
تاثیر می گذارند. این در حالی اس��ت که می توان 
از نگاه��ی دیگ��ر نیز به فعالیت جدی این قش��ر 
فع��ال جامعه نیز نگاه کرد. 
این ن��گاه آن س��وی نقطه 
را  زن  مدی��ران  فعالی��ت 
که  رویه ای  می دهد.  نشان 
ب��ه عمد م��ورد بی توجهی 
در  اس��ت.  گرفت��ه  ق��رار 
ای��ن روی��ه باورهایی چون 
درس��تکارتر بودن زنان، باور ب��ه اختصاص وقت 
بیشتر از سوی زنان برای کار، بردباری بیشتر در 
زنان و توجه بیشتر زنان به آرمان ها و ذهنیت ها 
خودنمایی می کند. آیا جامعه به هر دو روی این 

سکه به یک اندازه نگاه می کند؟

عامل  خانوادگی  »مسئوليت های 
عدم ارتقای زنان به سطوح مديريتی 
شاخص  چند  از  فرض  اين  است.« 
به  وابستگی  »ارزش  است:  برخوردار 
خانواده«، »طرز تفکر همسر« و »رسيدگی 

به امور فرزندان«. 



30
ره 

شما
    

  1
39

2 
یز

پای
    

ی  
وم

عم
ط 

واب
ر ر

زا
رگ

 کا
مه

لنا
ص

ف

15
  امروزه وضعيت فعلی زنان در روابط عمومی را 

چطور می بينيد؟
به نظر می رس��د ب��ه همان دالیلی که در پاس��خ 
پرسش دوم ذکر کرده ام، انتخاب زنان برای مشاغل 
مختلف روابط عمومی که ارتباط مستقیم با مخاطبان 
دارد، افزایش یافته است اما نه در رده های مدیریتی. 
بر اس��اس همین اصول تعداد ش��اغالن زن در 
پست های اداری روابط عمومی افزایش یافته است 
اما هنوز مدیران ارشد سازمان ها ترجیح می دهند 
مدیری��ت روابط عمومی ها را به مردان بس��پارند، 
تا مدی��ران م��رد روابط عمومی ب��ا بهره گیری از 
توانمندی های زنان ش��اغل در واحدهای مختلف 
روابط عمومی، این واحد س��ازمانی را که در ارتقاء 
س��رمایه اجتماعی س��ازمان، نقش تعیین کننده 

دارد، اداره کنند.
 

   به نظر شما کدام يک از بخش های همايش 
باعث بهب�ود کيفی و کمی فعاليت ه�ای  زنان در 

روابط عمومی می شود؟
به نظر می رس��د کارگاه های آموزش��ی همایش 

زمینه های بهبود کیفی و کمی فعالیت های زنان 
را در روابط عمومی فراهم می سازد. البته پیشنهاد 
می کنم سرفصل های آموزشی به گونه ای انتخاب 
ش��وند که مهارت های مدیریتی شرکت کنندگان 
در کارگاه های آموزش��ی را ارتق��اء دهد. چرا که 
حتما و حتم��ا ش��رکت کنندگان در کارگاه های 
آموزش��ی به مهارت های روابط عمومی آش��نایی 
دارن��د و به همین دلیل اس��ت که خود در طیف 

شاغالن روابط عمومی قرار گرفته اند. 

   برگزاری همايش ملی زن و روابط عمومی 
چگونه باعث باال رفتن س�طح علم�ی کارگزاران 

زن روابط عمومی می شود؟ 
هر نوع حرکت در این راس��تا کمک می کند تا 
نیم��ی از جمعی��ت جامعه که ب��ه دالیل مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و... در شرایط برابر در انتخاب 
دوم قرار می گیرند، با فعال س��ازی توانمندی های 
خود در جهت ارتقای فرهنگی جامعه گام بردارند.
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با م��ژگان جزی زاده کریمی مدی��ر روابط عمومی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در خصوص 
جایگاه بانوان در بخش های مدیریتی روابط عمومی ها 
ب��ه گفت و گو پرداخته ایم، ک��ه در این مورد نقش 
همایش ملی زن و روابط عمومی جهت ارتقاء علمی 
و کیفی کارگزاران روابط عمومی را جویا شدیم. وی 
همچنین  برنامه های همایش فوق را موجبات بهبود 
کیف��ی و کمی فعالیت های زن��ان در روابط عمومی 
عنوان کردند و گفتند: روابط عمومی زمانی موفق تر 
خواهد بود که اس��اس فعالیت های خ��ود را بر پایه 
مبانی علمی و پژوهشی استوار کند. متن کامل این 

گفت و گوی اختصاصی در ادامه آمده است...

   مش�ارکت بانوان در بخش مديريتی کشور را 
چگونه بررسی می کنيد و در حيطه روابط عمومی تا 

چه حد اين نقش پررنگ بوده است؟ 
خوش��بختانه حضور پرش��ور زنان در عرصه هاي 
مختلف سیاسي، اجتماعي و فرهنگي کشور همگي 
نشانگر رش��د و ارتقاي شخصیت زن بعد از انقالب 
اسالمي است؛ اما متاسفانه در بخش اجتماعی گاهاً 

با مشکالتی نظیر بی اعتمادی به عملکرد مدیران زن مواجهیم. گاهی 
شاهد این هس��تیم که سالیقی در سطح جامعه به نمایش گذارده 
می ش��ود که مانع ارزش گذاری واقعی فعالیت ه��ای مدیران زن در 

جامعه است. 
امروزه ش��اهد حض��ور چند برابری آقایان نس��بت ب��ه بانوان در 
بخش های مدیریتی کشور از جمله روابط عمومی هستیم؛ اگر بتوانیم 
دیدگاه های موجود را با اعتمادسازی نسبت به عملکرد بانوان مدیر 
اصالح کنیم، با حضور پررنگ تر بانوان در حوزه روابط عمومی مواجه 
خواهیم بود. قطعا بانوان با ظرافت اندیشه و انگیزه های جستجوگرانه 
در بسیاری از مسایل می توانند فرصت های منحصر به فردی را برای 
خود و ش��کوفایی استعدادشان در این حوزه به ارمغان آورند، شغل 
روابط عمومی کامال حرفه ای و پراسترس است که مدیریت آن نیاز 
به دیدگاهی وسیع، عملگرا، زیرکی، خوش فکری و پشتکار و تالش 

دارد.
زنان امروزه با پشتکار و تالش بیشتر توانسته اند جایگاه خود را در 
جامعه و به ویژه مدیریت به اثبات برسانند اما حضور زنان در مدیریت 
روابط عمومی به دالیل مختلف از جمله نگاه س��نتی به حضور موثر 
زنان در این عرصه و نگرانی مدیران ارشد سازمان از نحوه مدیریت 
زنان کمرنگ است که البته حضور اندک اما موفق زنان در این پست، 

نشان دهنده نگرانی بی جهت عده ای از مدیران است.

وضعيت فعلی زنان در روابط عمومی
مژگان جزی زاده کريمی   

مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی  
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ب��ا توجه به اینکه روابط عمومی در مرکز تالقی افکار و ارتباطات 
و نظرها و انتقادها می باش��د، دقت بیشتر زنان در تعامالت درون 
س��ازمانی و برون س��ازمانی و صبر و حوصله در ارتباط موثرتر با 
کارکنان و برنامه ریزی کاری اثرگذارتر و حس��ن خلق و تعامل در 
مجموعه می تواند موجب ایجاد تصویری رضایتمند از سازمان گردد. 

   ب�ا توجه به اس�تعدادها و توانايی های زن�ان، جايگاه و امور 
حرفه ای کارگزاران زن روابط عمومی را چگونه می بينيد؟

زنان با قدرت رابطه تعاملی، آگاهی و اطالعات، تاثیرگذاری 
و اعتب��ار، اراده اقناع کنندگ��ی و اثرگذاری ش��غلی باالیی که 
دارند، بخش عظیمی از نیروی انسانی سازمان های امروزی را 
تش��کیل می دهند که درصد اشتغال آن ها رو به فزونی است. 
با این وجود بعضاً مشاهده می شود که مدیران به توانایی های 
زنان توجهی ندارند، لذا بخش��ی از این توانایی ها و استعدادها 
ب��دون مصرف باقی می ماند و این خود روند توس��عه را کندتر 
می کند. بنابراین کارگزاران زن روابط عمومی می توانند ضمن 
معطوف کردن توجهات مدیران و مس��ئوالن ب��ه توانایی ها و 
متجلی ساختن استعدادهای بانوان شاغل، نقش به سزایی در 

تسریع روند توسعه ایفا کنند. 

   ايج�اد ارتباط علمی و تبادل نظر و طرح تجارب کارگزاران 
زن روابط عمومی چه اثربخشی در عملکردهای آتی آن ها خواهد 

داشت؟
گش��ودن قفل های دانش و فناوری ه��ای امروز به کلیدهای 
امروزین نیاز دارد و بازکردن این قفل ها با کلیدهای دیروزی، 
محال اس��ت. امروز به دلیل پیچیدگی های مسایل اقتصادی و 
اجتماعی، سازمانی می تواند موفق عمل کند که به تشکیالتی 
یادگیرنده تبدیل ش��ده باش��د. با این وجود بای��د اذعان کرد 
س��طح معلومات، مهارت های کارکنان و کارشناسان شاغل در 
بخش های مختل��ف روابط عمومی ایران به می��زان الزم ارتقا 
نیافته اس��ت، در این میان ایجاد ارتباط علمی و تبادل نظر و 
طرح تجارب کارگزاران زن روابط عمومی گامی بس��یار موثر و 
ارزشمند در مسیر دستیابی به کلید گشایش قفل های دانش 

و فناوری های امروز روابط عمومی است.

   ام�روزه وضعي�ت فعل�ی زن�ان در روابط عموم�ی را چطور 
می بينيد؟

امروزه ما شاهد حضور بانوان در حوزه روابط عمومی هستیم 
اما در این راس��تا به وضعیت مطلوبی دس��ت نیافته ایم. دین 
مبین اسالم مدیریت زنان را باور دارد و نقش آن ها در جامعه 

امروزی براس��اس تخصص و مسئولیت هایش��ان 
پذیرفته شده است. جامعه ایران امروز، جامعه ای 
اس��المی و مدرن است که توانمندی بانوان چه از 
نظر تحصیل��ی و علمی و چ��ه مدیریتی و عملی 

کامال در آن ثابت شده است. 
جامعه امروز شایس��ته ساالری، اصول اخالقی و 
کارآمدی و تعهد زنان را باور دارد، گرچه بعضی ها 
در ذه��ن خ��ود ب��ا توجه ب��ه تفاوت م��رد و زن، 
ویژگی های جنس��یتی را مطرح می کنند اما زنان 
صالبت و اقتدار کافی خود را در مس��ئولیت های 
اجرایی به اثبات رسانده اند. انجام صحیح و بهینه 
وظای��ف مدیری��ت روابط عمومی و ش��اخص های 
اصلی آن یعنی صداقت، ش��فافیت، پاس��خگویی 
سریع، پویایی، آگاه س��ازی و تزریق انرژی مثبت 
و مهمتر از همه قانونمندی از خصیصه هایی است 

که معموال خانم ها بدان مقیدترند. 

   به نظر ش�ما کدام يک از بخش های همايش 
باع�ث بهب�ود کيفی و کم�ی فعاليت ه�ای  زنان در 

روابط عمومی می شود؟
بدون ش��ک می توان گفت تمام��ی برنامه های 
ارای��ه مقال��ه در جلس��ات  از جمل��ه  همای��ش 
زن  کارگ��زاران  تج��ارب  ط��رح  نشس��ت ها،  و 
روابط عمومي، کارگاه هاي آموزشي و توان افزایي، 
تقدیر از برترین کارگزاران زن روابط عمومي و تهیه 
بانک جامع اطالعات کارگزاران زن روابط عمومي 
موجبات بهبود کیفی و کمی فعالیت های زنان در 

روابط عمومی را فراهم خواهد آورد.

   برگ�زاری همايش مل�ی زن و روابط عمومی 
چگونه باعث باال رفتن سطح علمی کارگزاران زن 

روابط عمومی می شود؟ 
خوش��بختانه برگزاری این همای��ش فرصت ویژه ای 
را ب��رای کارگ��زاران زن روابط عمومی فراهم کرده تا با 
تبادل نتای��ج مطالعات و پژوهش ها، ع��اوه بر ارتقای 
سطح علمی خود، روابط عمومی سازمانشان را به سمت 
موفقیت هرچه بیشتر سوق دهند. بر خود الزم می دانم 
از دست اندرکاران این برنامه که با عنایت ویژه به جایگاه 
بانوان در عرصه روابط عمومی نس��بت به برگزاری این 

همایش اقدام کردند، تقدیر و تشکر نمایم. 
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ت
مقـاال

اندیش��مندان در مباحث مدیریت، تساوي حقوق زنان و پژوهش هاي 
ب��ه عمل آمده در زمینه نقش جنس��یت در امور اجتماعي در خصوص 
مدیری��ت زنان را نی��ز مطالعه کرده ان��د، اما ای��ن کار در پژوهش هاي 
روابط عموم��ي ب��ا توجه ب��ه افزایش ش��مار زن هایي که ب��ه این وادي 
گام نهاده ان��د و بح��ث و بررس��ي در خصوص این رون��د رو به افزایش 
نظر اندیش��مندان را به خود جلب کرده اس��ت. بی��ش از 58 درصد از 
دس��ت اندرکاران روابط عموم��ي زن ب��وده و نیم��ي از اعض��اي انجمن 
روابط عمومي آمریکا را زنان تش��کیل مي دهند )توث و کلین 1989( و 
حدود 80 درصد از دانشجویان روابط عمومي زن هستند. )بکر،1990(

حضور ش��مار زیاد زنان در ح��وزه روابط عمومي و نگراني هاي مربوط 
به حقوق و اعتبار از دس��ت رفته زنان ش��اغل در این بخش، حساسیت 
و توج��ه تعداد معدودي از زناني را که در روابط عمومي به جایگاه هاي 
مدیریتي دس��ت یافته اند برانگیخته و س��ئواالت این پژوهش را مطرح 

ساخته است.
استاتهام)Statham(  )1987( در بحث مربوط به افزایش تعداد زنان 
ش��اغل در بخش هاي مختلف، مبحثي را تشریح کرده که ممکن است 

براي خانم هاي شاغل در روابط عمومي مفید باشد:
»اگر زنان در فرآیند نیروي کار راهکارهاي ویژه اي را با خود به همراه 
داشته باشند افزایش حضورشان در فرآیند یاد شده مي تواند دنیاي کار 
را آنگونه که ما امروزه آن را مي شناس��یم تغییر دهد و اگر زنان جایگاه 

مدیران را اشغال کنند تأثیرگذاري آنان بیشتر خواهد بود.«
اگرچه کریدون)Creedon(  )1993( مدعي اس��ت که این امر هنوز 
اتفاق نیفتاده، اما ممکن است نقش هاي مدیریتي زنان در روابط عمومي 

راهبر باشد و به همین  علت داراي ارزش پژوهشي است.
مطالعات مرب��وط به مقوله هدایت و رهبري را مي توان در مدیریت و 
پژوهش هاي مربوط به نقش جنسیت که در آنها زنان با مردان مقایسه 
مي ش��وند یافت ک��ه در این راس��تا کاربرد زب��ان، خصوصیات فردي و 
سازوکارهاي تشویقي مدنظر قرار مي گیرند. در پژوهشي که اینجا ارایه 

ش��ده، به این موضوع تنها از منظر مدیران زن پرداخته شده است. این 
روش کارشناس��ي فمینستي این امکان را به زنان مي دهد تا براي ارایه 
دیدگاه هاي خود و گفتگو در مورد خودش��ان از تجربیات شان استفاده 
کنند و از س��ویي شباهت ها و تفاوت ها بین زنان مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گیرد.
هدف این مطالعه، اس��تفاده از گس��ترة علمي زنان براي بررسي نقش 
مدیریت��ي و هدایتگرانة زنان در روابط عمومي اس��ت. در این پژوهش، 
کارب��رد زبان و تمایالت رفتاري مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گرفت و با 
انج��ام پژوهش هاي ص��ورت نگرفته در زمینه نق��ش مدیریتي زنان در 
روابط عمومي و ارزش قایل ش��دن براي تجربیات زنان و مقایسه نکردن 
آنه��ا با مردان، این مطالعه به بدنه دانش روابط عمومي افزوده ش��د. در 
پایان براي بررس��ي کاربرد زنان و راهبرده��اي مربوط به انتقال پیام و 
مفاهیم به پاس��خ هاي ارایه ش��ده به س��ناریوهایي که به عنوان ابزار یا 
وسیله فراهم آمده اند پرداخته خواهد شد. »براون« )1995( از مطالعه 

این گونه ابعاد در پژوهش حمایت  مي کند:
»کساني که به مطالعه سازمان ها مي پردازند، نه تنها باید در انتخاب 
لغات��ي که براي توصیف مواردي همچون رابطه بین جنس��یت و قدرت 
مورد استفاده قرار مي گیرد بسیار دقت کنند، بلکه باید به درک ماهیت 

آنها اهتمام ورزند.«
در این مطالعه با انجام مصاحبه با ده نفر از مدیران زن روابط عمومي 
و بررس��ي ش��یوه هاي ارتباطات و بعضي از اش��کال کاربرد زبان، نقش 
مدیریتي زنان در روابط عمومي به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر مورد 
بررس��ي قرار گرفت. از راهکار کیف��ي در چارچوب انجام مصاحبه براي 
مطالعه جایگاه زنان در روابط عمومي اس��تفاده شد. آنان از پژوهشگران 
خواس��تند ب��ه نقطه نظ��رات افراد و گفته ه��اي آنان کام��اًل گوش فرا 
دهن��د. آنه��ا معتقد بودند که پاس��خ ها کمي کم مایه ب��وده و باورها و 
دی��دگاه هاي چنداني از پاس��خ دهندگان ارای��ه نمي دهند. این مطالعه 
به ش��رکت کنندگان در پژوهش یعني دس��ت اندرکاران و فرهیختگان 
روابط عمومي اجازه داد تا باورها و نقطه نظرات خودشان را در خصوص 

رهبري و مدیریت ارایه دهند.
در سیس��تم مدیریت انتقالي که معموالً مختص زنان اس��ت، مدیران 
تالش مي کنند تا زیردس��تان را وادار سازند تا منافع شخصي خودشان 

را به منافع گروه انتقال دهند.

  مديريت
از دیرباز پژوهشگران در زمینه هاي مختلف به مطالعه در خصوص بعد 
مدیریت پرداختند و اینگونه خاطرنش��ان کردن��د که بیش از 7 هزار و 
500 مورد کار مطالعاتي و پژوهشي مربوط به مقوله هدایت و مدیریت 

در حوزه ادبیات علوم اجتماعي صورت گرفته است.
»اس��تین« و »لالند« در س��ال 1991 هدایت یا مدیریت را به مثابه 
تالش در راس��تاي ایجاد تحول در یک س��ازمان یا سیس��تم اجتماعي 
ب��ه منظور بهبود وضعی��ت زندگي مردم توصیف کرده اند. بس��یاري از 
پژوهش��گران با این دیدگاه که هدایت ی��ا مدیریت نوعي ویژگي فردي 
در روند رشد و تعالي شخصیت فردي یا مجموعه اي از مهارت هایي که 
مي ت��وان آن ها را فرا گرفت یا الگوهایي که از هر موقعیت ویژه متجلي 
مي ش��وند، موافق نبودند )بروان 1995، اسمیت و پیترسون 1988(. به 
عنوان مثال ویژگي هاي فردي رهبران یا مدیران دربرگیرنده آینده نگري 
)جي.ایي.گرانی��گ، 1992( اقت��دار، تأثیرگذاري )روجان و ویلمس��ن، 

نويسنده: ليندا آلدوری، گروه روابط عمومي 
دانشگاه »سيراکيوز«

زبان مديريت کارشناسان حرفه اي زن در روابط عمومي

 مقدمه
در اين مقاله براي کشف نحوة مديريت توسط دست اندرکاران 
زن روابط عمومي و زناني که در اين رشته فارغ التحصيل شده اند، از 
تجربيات انديشمندان طرفدار زنان استفاده مي شود. مصاحبه يازده 
تن از زنان به ما کمک کرد تا سبک هاي ايجاد ارتباط،  ايجاد انگيزه 
و مفاهيم رهبري ايشان را به تصوير بکشيم. با توجه به مالحظات 
مي شوند  رشته  اين  وارد  که  خانم هايي  درصد  افزايش  از  حاصل 
بود.  توجه  جالب  زن  انديشمندان  اين  توسط  شده  بيان  مطالب 
به  نتايج نشان داد که شرکت کنندگان در مصاحبه در پاسخگويي 
سئواالت مصاحبه کنندگان، ترکيبي از الگوهاي يک سويه و دوسويه 
در  که  خانم هايي  از  دسته  آن  گذاشتند.  نمايش  به  را  ارتباطات 
رشته روابط عمومي فارغ التحصيل شده بودند بيشتر تمايل داشتند، 
و  کنند  استفاده  دوسويه  ارتباطات  از  يک سويه  ارتباطات  جاي  به 
همه شرکت کنندگان در مصاحبه نوعي اعتماد به نفس را به نمايش 

گذاشتند و به جاي بحث هاي احساسي از منطق استفاده کردند.
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1994( ح��س ترحم و نوع دوس��تي و خودآگاهي )بنیس، 1989( بوده 
اس��ت. مهارت هاي قدرت خلق تغییر و تحول، تأثیرگذاري بر دیگران، 
ایجاد انگیزه در کارکنان، فن بیان و حل و فصل اختالفات )پین کاس و 
دیبونیس 1994؛ سیمس و لورنري 1992؛ اسمیت و پیترسون 1988( 
را شامل مي شدند. از نگاه این مطالعه هدایت یا مدیریت را شاید بتوان 
ب��ه مثابه راهنمایي، هدایت و اعمال قدرت منطقي یک رهبر بر س��ایر 
افراد یا گروه ها براي دست یابي به هدف یا مجموعه اي از اهداف تشریح 

کرد.

  تفاوت هاي مربوط به جنسيت در مديريت
اگرچه بسیاري از پژوهشگران مقوله هدایت یا رهبري را مورد بررسي 
ق��رار داده اند،  اما هیچ یک به موضوع تفاوت هاي جنس��یت در رهبري 
نپرداخته اند. بعضي از مطالعات انجام ش��ده در زمینه جنسیت به جاي 
آنکه ب��ر گزارش هاي فردي مدیر یا رهبر تمرک��ز یابند بر دیدگاه ها و 
نقطه نظرات زیردس��تان و مدیران تابع متمرکز شده اند )بیکر، 1991(. 
هرچن��د تجزیه و تحلیل راهبردهاي تأثیرگذار و کاربرد زبان و فن بیان 
توس��ط رهبران در بعضي از امور مربوط به رهبري، روش��ي مؤثر است، 
اما در اینجا چندان مفید نیست. به عالوه در اکثر پژوهش هاي به عمل 
آم��ده در خصوص تفاوت هاي جنس��یت در امر رهبري با ارزیابي اثرات 
جامعه گرایي یا ادعاي رش��د یا تعالي خصوصیات فردي زنان و مردان با 

یکدیگر مقایسه مي شوند، یافته ها هماهنگ نبودند.
بعضي از پژوهش��گران هی��چ تفاوتي را بین زنان و م��ردان نیافتند و 
سایرین شیوه هاي مدیریت متمایزي را مبتني بر جنسیت پیدا کردند. 
تعدادي از پژوهشگران مدیریت زنان را )الف( نوعي مدیریت متمرکز بر 
روابط، همکاري و توجه و )ب( تالش��ي مستمر براي به حداقل رساندن 
فاصله بین خود و سایرین یافته اند. البته نتیجه یکي از مطالعات این بود 
که زنان در ش��یوه مدیریت خود کمتر از مردان از سوي جامعه هدایت 
مي ش��وند و از راهبردهاي پویا، روش��نگر و خالق استفاده مي کنند، در 
حالیکه مردان از اس��تراتژي هاي مربوط به ارتباطات بهره مي گیرند که 

توان و قدرت را به هم پیوند مي دهد.
کارشناس��ان و اندیشمندان فمینیست، یافته هاي این چنیني را مورد 
انتقاد قرار دادند، زیرا این گونه یافته ها به شدت حامي این نگرش سنتي 
است که زنان فاقد ویژگي هاي مورد نیاز براي هدایت و مدیریت هستند 
)آس��تین و لالند،1991(. »بلنک��ي« )1994( در بحث طبقه بندي هاي 
مربوط به جنس��یت مي گوید: »اگرچه اینگونه یافته ها در مراحل اولیه 
منتج س��اختن اهداف و ارزش ها از تجربیات فرد در دنیاي اطراف مفید 
و مؤثر است، اما آنان در نهایت توان و قدرت فرد را براي پاي نهادن به 

درون و پیچیدگي هاي حقیقت، مغشوش و مختل مي سازند.«
به تازگي پژوهشي جامع در زمینه هدایت یا مدیریت بر پایه نظریه هاي 
پایه اي و راهکارهاي ارایه ش��ده در خص��وص رفتار، عملکرد و موقعیت 
صورت گرفته اس��ت. از دهه گذشته تاکنون جایگزین شدن راهکارهاي 
trans ب��ه جاي راهکارهاي انتقال��ي در فرآیند هدایت یا رهبري مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. در ش��یوه trans که معموالً مردان به آن تمایل 
دارند به کارکنان در قبال خدمات ارایه ش��ده پاداش پرداخت ش��ده و 

برعکس اگر به وظایف ش��ان خوب عمل نکنند 
تنبیه مي شوند. مدیران در این سیستم مدیریتي 
هنگامي که به اس��تانداردهاي س��ازماني توجه 
نمي ش��ود، از قوانی��ن و اصول ع��دول مي کنند. 

)باس،1990(
در سیستم مدیریت انتقالي که معموالً مختص 
زنان است، مدیران تالش مي کنند تا زیردستان 
را وادار س��ازند تا منافع شخصي خودشان را به 

مناف��ع گروه انتق��ال دهند و در این راس��تا به اهداف فرات��ر و عالي تر 
بیندیش��ند. مدیران در این سیستم از س��ازوکارهایي استفاده مي کنند 
ک��ه زمینه ارتباط بی��ن مدیر و کارکنان و تقوی��ت روحیه صمیمیت و 
همکاري فراهم آید. »استین« و »لالند« با بیان این نکته که در زمینه 
رهبري یا هدایت زنان به پژوهش هاي بیش��تري نیاز اس��ت، مي گویند: 
»اگر ما به عنوان کارشناس��ان یا اندیش��مندان فمینیست بر این نکته 
که زنان در زمینه قدرت از دی��دگاه متفاوتي برخوردارند اصرار ورزیم، 
در نتیج��ه مطالعه و پژوه��ش در خصوص مدیران زن فرصتي را فراهم 
مي آورد تا بتوانیم دانش و آگاهي مرتبط با سیس��تم مدیریت انتقالي را 
افزای��ش داده و موجبات تقوی��ت آن را فراهم آوریم.« به گفته »باس« 
اگرچه زن��ان تاکنون به این نوع راهکار مدیریتي گرایش داش��تند، اما 

همگان مي توانند آن را بیاموزند.
»روزنر« )1994( با افزودن این نکته که زنان قادر به مدیریت دروني 
با تأثیرات متقابل هستند، در فرآیند مدیریت انتقالي گامي به جلو نهاد. 
مدیریت دروني با تأثیرات متقابل دربرگیرندة »تالش در جهت افزایش 
حس خودارزش��ي و ایجاد انرژي و انگیزه در زیرس��تان است« )روزنر، 
1994(. ای��ن معیار حاوي مدیریت مش��ارکتي اس��ت که در آن قدرت 

و اطالعات و ایجاد انرژي و انگیزه در گروه کارکنان تقسیم مي شوند.
نتایج پژوهش ها نش��ان دادند که بعض��ي از عناصر مانند کاربرد زبان 
و س��بک هاي ارتباطات ممکن است به تشریح این موضوع که زنان در 
روابط عموم��ي چگونه به جایگاه هاي مدیریتي دس��ت مي یابند، کمک 

کند.
مدیری��ت یا هدایت دروني با تأثیرات متقابل ش��بیه الگوي ارتباطات 
دوسویه است که در ابتدا توسط »جي.ایي.گرانیگ« و »هانت« )1984( 
ارایه شد و سپس توسط »دوزیر« )1995( مورد تجدیدنظر قرار گرفت. 
در ارتباطات دوس��ویه نی��ز همانند مدیریت دروني ب��ه همراه تأثیرات 
متقابل اطالعات و ایجاد انگیزه و افزایش توان کارکنان تقس��یم شده و 
در روند ارتباطات دوسویه و مدیریت مشارکتي تبادل اطالعات صورت 

مي گیرد.
در جدیدترین پژوهش انجام ش��ده توس��ط »روزنر« )1994( ش��یوه 
مدیریت زنان با ش��یوه مدیریت مردان مقایس��ه ش��د. ب��ه گفته  روزنر 
مدیریت یا هدایت دروني با اثرات متقابل، نوعي ارتباطات دوسویه مؤثر 

است که غالباً در مدیران مؤنث مشاهده مي شود.

  کاربرد زبان توسط زنان
زبان نشانه سیستمي است که حقایق خود را با آن تشریح و تحوالت 
موج��ود در جامع��ه را منعکس کرده آن ها را هدای��ت مي کنیم )میلر و 
س��ویفت، 1991(. »بنیس« )1989( از زبان به عنوان بخش مهمي از 
ش��خصیت و هویت اجتماعي مان یاد کرد. پژوهش هاي قبلي در زمینه 
زبان نش��ان داد که اس��تفاده از برخي زبان ها ممکن است باعث ایجاد 
ارتباط با دیگران شود. کاربرد سنگین از واژه  I )من( و  YOU )شما( 
ممکن اس��ت مؤید آن باشد که کنترل یا فردگرایي را ترجیح مي دهید. 
بعضي ها معتقدند که اس��تفاده از واژه We )ما( بیانگر آن اس��ت که به 
جاي تمرکز قدرت در یک نفر، همکاري و مشارکت را ترجیح مي دهید. 
طفره رفتن، سازوکاري است که اغلب به صورت 
ناخودآگاه براي بس��ط مفاهیم و درخواس��ت از 
ش��نوندگان براي تأیید مطالب بیان ش��ده مورد 
استفاده قرار مي گیرد )گرادول و سوان، 1989(. 
به عنوان مثال مردم ممکن است از عبارات فعلي 
همچون »مي دانید«، »خ��وب« و »منظورم این 

است« بارها و به صورت مداوم استفاده کنند.
یک��ي از بخش هاي جالب توج��ه در مطالعات 

که  انتقالي  مديريت  سيستم  در 
معموالً مختص زنان است، مديران 
وادار  را  زيردستان  تا  مي کنند  تالش 
به  را  منافع شخصي خودشان  تا  سازند 

منافع گروه انتقال دهند.
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فمینیس��تي، کاربرد متمایز زبان توس��ط زنان بوده است. »بلنکلي« در 
سال 1994 نوشت: »بیش از این نباید به مردها اجازه داد تا به تشریح 
تجربیات ش��ان بپردازند، زیرا زن ها شدیداً درگیر انعکاس و ارایه افکار 
و دیدگاه هاي خودشان، آگاهي و ارزش هاي خود به جهانیان هستند.«
پژوهش��گران طي ای��ن مطالع��ات دریافته اند که زن��ان تمایل دارند 
مؤدبانه ت��ر صحب��ت کنن��د، بیش��تر بپرس��ند و از پرس��ش هاي کوتاه 

پایانی)Tag Questions(  استفاده کنند. اغلب 
بیشتر به سایر افرادي که در حال گفتگو هستند 
پاسخ دهند. کمتر صحبت دیگران را قطع کنند 

و بیشتر از مردان از ضمیر ما استفاده مي کنند.
در مقایس��ه ب��ا فن بی��ان مردان ک��ه صریح، 
مس��تقیم، منطقي، مقتدرانه و تحکم آمیز است، 
فن بیان زنان محتاطانه، غیرمستقیم، احساسي، 
مالی��م و مؤدبان��ه اس��ت )بیک��ر، 1991(. چه 
پژوهشگران مي خواس��تند چه نمي خواستند به 
نظر مي رس��د اینگونه مفاهی��م زنان را ضعیف تر 
یا تحت سلطه مردان به تصویر مي کشند )بیکر، 

1991(. شاید این پژوهش��گران فرض مي کنند که سیر تغییر و تحول 
اجتماعي بعضي از ویژگي هاي کاربرد زبان توس��ط زنان را پدید آورده 
است. این مطالعه به بررسي خصوصیات و ویژگي هاي زباني مدیران زن 

روابط عمومي پرداخته است.

  مديران زن در روابط عمومي
تعداد کارشناسان و اندیشمندان زن در حوزه ارتباطات و روابط عمومي 
رش��د قابل مالحظه اي داش��ته و عملکرد موفقیت آمیز آنان باعث شده 
حضور خاموش زنان در عرصه هاي علمي و حرفه اي نمود بیشتري یابد. 
در پژوهش��ي که در حوزه روابط عموم��ي در خصوص تجربیات زنان به 
عمل آمد، به موضوعاتي چون حقوق و تفاوت هاي شغلي، تمایز جنسي، 
اطالعات و قدرت مدیران در شرکت ها، مهارت هاي تأثیرگذار مدیریتي 
و توانایي ه��اي علمي در انجام پژوهش پرداخته ش��ده هرچند پژوهش 
قبلي به خودي خود براي مدیران زن در روابط عمومي اهمیت ویژه اي 

قایل نشده  است.
در این مطالعه از سه عنوان اصلي استفاده شده است تا راحت تر بتوان 

مدیریت را در روابط عمومي تشریح کرد. عناوین یاد شده عبارتند از:
الف � توصیف مدیریت که در گذشته ارایه شده است.

ب � انتصاب افراد، زیرا مدیران از  فرصت هاي بیش��تري براي هدایت 
و رهبري برخوردارند.

ج � منصوب ش��دن به پست هاي مدیریتي در سازمان هاي حرفه اي و 
اجتماعي.

مدی��ران زن در روابط عموم��ي با مردم در درون یا برون از س��ازمان 
ارتباط برقرار کرده اند. آنان داراي تجربه هس��تند و مس��ئولیت ها را به 
س��ایر افراد در س��ازمان تفوی��ض مي کنند. همچنین ممکن اس��ت در 
س��ازمان حرفه اي به پست هاي مدیریتي منصوب ش��ده باشند و براي 

ایفاي نقش مدیریتي خود پاداش دریافت کنند.

  پرسش هاي پژوهشي
پرسش هاي پژوهشي این مطالعه عبارتند از:

1. مدیران زن روابط عمومي مدیریت را چگونه توصیف مي کنند؟
2. از دید مدیران زن، زبان مدیریت چیست؟

3. آی��ا مدیران زن از ارتباطات دوس��ویه با تأثیرات متقابل اس��تفاده 
مي کنند؟

4. در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه مدی��ران زن روابط عمومي چگونه 

مش��کالت را تجزی��ه و تحلیل ک��رده و راه حل هاي مناس��ب براي آنها 
مي یابند، از چه عناصر تشریحي مي توان استفاده کرد؟

پاسخ هاي ارایه ش��ده به این گونه پرسش هاي پژوهشي براي توصیف 
مدیری��ت بس��یار موثر و مفید بودن��د. پژوهش هاي قبل��ي و یافته هاي 
به دس��ت آمده نش��ان دادند که بعضي از عناصر مانن��د کاربرد زبان و 
س��بک هاي ارتباطات ممکن است به تش��ریح این موضوع که زنان در 
روابط عموم��ي چگونه ب��ه جایگاه هاي مدیریتي 

دست مي یابند، کمک کند.

  روش
این مطالعه حاوي روش ه��اي کیفي مصاحبه 
و تجزی��ه و تحلیل پاس��خ هاي ارایه ش��ده بود. 
این گونه روش ها به پژوهش��گران اجازه دادند تا 
به راهکاري کنکاش گون��ه در فرآیند جمع آوري 
اطالعات دس��ت یابند که این ام��ر به نوبه خود 
آنان را به یک محیط پژوهشي که تاکنون کشف 
نش��ده بود، هدایت کرد. در تجزیه و تحلیل هاي 
پاس��خ هاي ارایه ش��ده کاربرد بعضي از قابلیت هاي زبان و س��بک هاي 
متفاوت در زمینه ارتباطات مورد بررسي قرار گرفتند. نحوه پاسخگویي 
و الگوهاي به کار رفت��ه در آن به همراه جمالت و عبارات منحصربفرد 
از جمله یافته هاي مهم محس��وب مي ش��دند. این نوع تجزیه و تحلیل 
در مطالع��ات مربوط ب��ه ارتباطات س��ازماني، فعالیت ه��اي مربوط به 
اطالع رس��اني عموم��ي و فعالیت هاي مربوط به تبلیغ��ات صنفي مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
دو مدرس زن روابط عمومي در راس��تاي دستیابي به نمونه اي از مدیر 
زن در روابط عمومي به عنوان پژوهش��گر در دانش��گاهي حضور یافتند 
تا پژوهش��ي از 5 مدرس و 5 دست اندرکار فعال در این بخش به عمل 
آورن��د. از هر دو طرف یعني هم از مدرس��ان و هم از دس��ت اندرکاران 
روابط عموم��ي دعوت به عمل آمد در این پژوهش ش��رکت کنند، زیرا 
هر دو حرفه ح��اوي مدیران روابط عمومي بود. پژوهش��گران از ده زن 
یاد شده خواستند تا در این مطالعه شرکت کنند. مصاحبه هاي اولیه و 
مصاحبه هاي بعدي با اطالعات آماري کافي همراه شد تا بتوان هرگونه 
متغی��ر ممکن یا تجربیات منحصر بفرد بی��ن زنان را که ممکن بود در 

روند مطالعه نیز نمود یابند مقایسه کرد.
مجموعه سئواالت پیرامون سه موضوع اصلي بود که شرکت کنندگان 
باید به آنها پاس��خ مي دادند. موضوعات مطرح شده بر مدیریت تعرضي 
)مدیریت��ي که مدیر با کارکنان خود برخورد مي کند(، رفتار یا کنش��ي 
ک��ه خواهان اطاعت کارکنان اس��ت و برقراري ارتباط ب��ا کارکنان که 
همگ��ي از جمله عناصر مهم براي هدایت و مدیریت هس��تند متمرکز 
بودند. موضوعات انتخابي بر پایه آن دسته از موضوعاتي که قباًل توسط 
سایر پژوهشگران مورد اس��تفاده قرار گرفتند تنظیم شدند. موضوعات 
انتخابي با پیام هایي که در شرایط عادي و طبیعي ارایه مي شدند بسیار 

نزدیک بودند.
براي بررسي نتایج به دست آمده به یافته  هاي مطالعات قبلي مراجعه 
شد. یافته هاي مطالعات قبلي عبارت بودند از: استفاده از ضمیر، از دادن 
 You( »پاس��خ قطعي طفره رفتن ک��ه در آن عباراتي چون »مي دانید
Know(  استفاده مي شود، شیوه یا سیستم ارتباطات که انعکاس دهنده 
شنیدن، حمایت یا همکاري اس��ت، استفاده از راهبردهایي که اطاعت 
زیردس��تان را موجب شود مانند پاداش دادن، تنبیه کردن، ایجاد حس 
مس��ئولیت و ب��ه دیگران اندیش��یدن، یا بحث و تب��ادل نظر منطقي و 
اس��تفاده از سازوکارهاي مربوط به گفتگو و مذاکره. از اینگونه راهکارها 
صرفاً براي ساماندهي یافته ها براي پاسخگویي به پرسش هاي پژوهشي 

ايجاد تصوير يا نگرش مشترك 
مردان  مختص  که  نيست  قابليتي 
باشد. زن ها نيز مي توانند ديد يا تصوير 
را  مردم  و  آورند  فراهم  را  نظر  مورد 
موردنظر  يا تصوير  ديد  تا  آورند  گردهم 

را ايجاد کنند.
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و مقایس��ه با مطالعات قبلي اس��تفاده ش��ده اس��ت و آنها مانع بررسي 
اطالعات آماري نشدند.

  يافته ها
در ای��ن مطالعه ب��راي معرفي دی��دگاه هاي متفاوتي ک��ه در خالل 
مصاحبه با ش��رکت کنندگان در پژوهش ارایه ش��ده است از نقل قول و 

اظهارنظرهاي بي شماري استفاده مي شود.
پرسش پژوهشي ش��ماره 1: مدیران روابط عمومي زن حاضر در این 

پژوهش مدیریت را چگونه توصیف مي کنند؟
از ش��رکت کنندگان در پژوهش پرسیده ش��د که مدیر روابط عمومي 
باید از چه ویژگي هایي برخوردار باش��د. آنان همچنین در خصوص این 
موضوع که آیا این ویژگي ها اکتسابي هستند یا ذاتي و یا این ویژگي ها 
در بخش روابط عمومي متفاوتند یا نه و چگونه مدیریت فرق مي کند به 
گفتگو پرداختند. از آنان پرسیده شد که آیا خودشان را مدیر مي دانند 

و تمایل دارند به این جایگاه دست یابند.
خانم هاي شرکت کننده در این پژوهش مدیریت را در ابعاد مختلف آن 

توصیف کردند. به اعتقاد مدرس��ان روابط عمومي متداول ترین واژه اي 
که مورد استفاده قرار گرفته است واژه دید است که ایجاد نگرش واحد 
در افرادي را دربر مي گیرد که گروه یا سازماني را تشکیل مي دهند. این 
امر مس��تلزم گرد آوردن افراد و فراهم آوردن زمینه توافق و هماهنگي 
بین آن هاست. یکي از مدرسان گفت: »ایجاد تصویر یا نگرش مشترک 
قابلیتي نیس��ت که مختص مردان باش��د. زن ها نی��ز مي توانند دید یا 
تصویر مورد نظر را فراهم آورند و مردم را گردهم آورند تا دید یا تصویر 
موردنظ��ر را ایجاد کنند.« یک��ي از زن ها گفت: »بای��د از امور تصویر 

مشترک فراهم کنید.«
به اعتقاد مدرسان ش��رکت کننده در پژوهش مدیریت عالوه بر مورد 

یاد شده حاوي هدایت، ش��ور، درگیري و توان و قدرت است. بعضي ها 
آن را صبر، سازماندهي، حل مشکل،  انعطاف پذیري و دیگران را به خود 
ترجی��ح دادن نامیدند. خانمي دیگر آن را با یکدیگر کار کردن توصیف 
ک��رد. یکي دیگر از زن��ان در مورد هدایت گف��ت: »رهبري یعني آنکه 
مقابل دیوارهاي آجري قرار بگیري و بپرس��ي که چگونه از دیوار عبور 
کنم؟ چگونه دیوار را دور بزنم و من فکر مي کنم که در رهبري شما به 
اطراف نگاه مي کنید و مي گویید آیا کس��ي هست که به هنگام عبور از 

دیوار پشت سر من حرکت کند؟«
خانمي دیگر به این نکته اش��اره کرد که الزم نیست رهبران حتماً در 
رأس قرار داش��ته باش��ند. وي گفت:  »فکر نمي کنم نیاز باش��د رهبران 
واقع��ي در همه حال کار هدایت و رهبري را بر عهده داش��ته باش��ند. 
اوقات��ي که آن��ان از ای��ن کار معافند.« یک��ي دیگ��ر از خانم ها گفت: 
»رهبري توانایي خطر کردن اس��ت و در نهایت یکي از مدرس��ان گفت 
در مدرسه اي که به تدریس مشغول است افراد خواهان رهبري به تمام 

معني دیکتاتور هستند«.
دست اندرکاران روابط عمومي نیز معتقدند بینش یا نگرش متداولترین 
واژه براي توصیف مدیریت است. یکي از خانم ها 
گفت: »ارایه مس��یر به ما بس��تگي دارد. سایر 
ویژگي ه��اي مدیریت عب��ارت از ایجاد انگیزه، 
فعالیت و درگیر ش��دن و ش��جاعت هستند.« 
یکي از مدیران گفت: »مربي خوب بودن بسیار 
مهم است. گروه دست اندرکاران شرکت کننده 
در پژوهش به جز موارد یاد شده به ویژگي هاي 
دیگ��ري چون مشکل گش��ایي، انعطاف پذیري، 
حس��ن ش��هرت یا اعتبار و ش��وخ طبعي اشاره 
کردند.« یکي از دس��ت اندرکاران گفت: »آناني 
ک��ه در محی��ط کار نمي خندند، م��را عصباني 

مي کنند.«
ب��ه اعتقاد تمام��ي دس��ت اندرکاران دومین 
ویژگي مه��م مدیریت ی��ا مدیر برخ��ورداري 
از وجهه انس��اني اس��ت که طب��ق آن رهبر به 
عواقب تصمیمات اتخاذ شده مي اندیشد. یکي 
از دس��ت اندرکاران گفت: »یکي از ویژگي هاي 
مدی��ران این اس��ت ک��ه تصمیمات ش��ان بر 
زندگي کارکنان به گونه اي تأثیرگذار اس��ت«. 
دست اندرکار دیگري گفت: »تعداد مدیران زن 
کم اس��ت، اما جالب اس��ت بگویم که اکثریت 
آنه��ا عموماً نگران کارکنان و زیردس��تان خود 

هستند.«
مدیری��ت مقوله اي اکتس��ابي ی��ا امري ذاتي 
است؟ شرکت کنندگان در پژوهش در پاسخ به 
این پرسش که آیا مدیریت مهارتي فراگرفتني 
اس��ت یا قابلیتي ذاتي؟ پاس��خ هاي ترکیبي ارایه دادند. به عنوان مثال 
یک��ي از آنها گف��ت: »بعضي از ویژگي ها ذاتي اس��ت، اما در عین حال 
باید مهارت هایي را کس��ب ک��رد.« همین خان��م در ادامه گفت: »من 
فهمیده ام که بس��یاري از زنان تمایل نداش��تند بدون گذراندن بعضي 
از واحدهاي درس��ي تخصصي مرتبط پست مدیریت را بر عهده گیرند. 
یکي دیگر از مدرس��ان گفت: »من شرط مي بندم که احتماالً بخشي از 
قابلیت هاي مدیریتي ذاتي اس��ت، اما فکر مي کنم ک��ه افراد مي توانند 
مهارت هایش��ان را در این زمینه بهبود بخشند.« یکي دیگر از مدرسان 
گف��ت: »مدیران را مي توان آموزش داد، اما این امر براي رهبران ممکن 
نیست. به نظر مي رس��د که دست اندرکاران روابط عمومي بیشتر تمایل 
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دارند در این زمینه اظهارنظر کنند«. یکي از دست اندرکاران رهبري را 
همچون مجموعه اي از مهارت هاي اس��رارآمیز توصیف کرد. وي گفت: 

»فکر مي کنم مدیریت فراگرفتني است.«
دست اندرکاران همچنین گفتند که رهبري در روابط عمومي با رهبري 
در شکل کلي و عمومي آن متمایز است. خانمي گفت: »بي شک افرادي 
که براي کار در بخش ارتباطات انتخاب مي ش��وند به نوعي با س��ایرین 
اخت��الف دارن��د«. وي در ادامه توضیح داد: »ب��راي من تعداد کارکنان 
مهم نیست، بلکه کار ارایه شده از اهمیت برخوردار است. یکي دیگر از 
شرکت کنندگان در پژوهش با افزودن »مشاوره ارتباطات« به مدیریت 
در روابط عمومي به نوعي از رهبري بین رهبري در مفهوم عام و عمومي 
آن و رهبري در روابط عمومي اش��اره کرده اس��ت. یکي از خانم ها نحوه 
آزمایش و بررسي ش��یوه مدیریت سایر مدیران در سازمانش را تشریح 
کرد و گفت که ش��یوه مدیریتي متعلق به او منحصر بفرد بوده است. او 
منحصر بفرد بودن ش��یوه رهبري و هدایت��ش را با حرفة روابط عمومي 
مرتبط دانس��ت و این عب��ارت را بیان کرد که به اعتقاد من، بي ش��ک 
آنهای��ي که براي کار در بخش ارتباطات انتخاب مي ش��وند با س��ایرین 
ب��ه نوعي متفاوتند. یک��ي دیگر از خانم ها ارتباط��ات خوب را براي هر 
رهبري مهم و ضروري دانس��ت. اکثر مدرس��ان بین رهبري و مدیریت 
تفاوت مشخصي قایل شدند و با این نکته که فرد هم مدیر است و هم 
رهبر اتفاق نظر داش��تند. یکي از مدرس��ان گفت: »در نگرش یا بینش 
اس��ت« دیگري گفت: »مدیر در فرآیند مدیریت به سیس��تم مدیریتي 
بیشتر مي اندیشد.« وي در ادامه گفت: »یک رهبر ضرورتاً مجبور نیست 
مدیریت چیزي را بر عهده بگیرد.«. دس��ت اندرکاران نیز تشریح کردند 

که چگونه مدیریت و رهبري را دو مقوله جدا از هم مي بینند.

  مديريت خود خوانده
همه ش��رکت کنندگان به جز دو نفر بر اس��اس ویژگي هایي که براي 
نقش مدیریت توصیف کردند، خود را مدیر نامیدند. همه دست اندرکاران 
خودش��ان را رهبران قلمداد کردند. یکي از آنها خودش را عامل تغییر 
مي دانس��ت. او گفت: »وقت��ي مي بینم افراد را به مس��یري که دلخواه 
من اس��ت هدایت مي کن��م لذت مي برم.« تمایل رهب��ر به مدیریت در 
خصوص تمایل به رهبري خیلي از دس��ت اندرکاران مدعي بودند اساساً 
تمایل��ي به این کار ندارند. آنها خودش��ان را در زمره افرادي قرار دادند 
که فقط مسئولیت ها را پذیرفتند. تمامي مدرسان گفتند که رهبري در 
ضمیر آنها نهاده نشده بود. آنان به آن فکر نمي کردند یا مي گفتند این 

مسئولیت را فقط به خاطر عالقه مندي به آن پذیرفتند.
پرس��ش پژوهشي ش��ماره 2: به اعتقاد این رهبران زن روابط عمومي 

زبان مدیریت چیست؟
براي پاس��خ دادن ب��ه این پرس��ش لغاتي که ش��رکت کنندگان در 

پژوهش در پاس��خ به سه پرس��ش مطروحه در 
پروتکل مصاحبه اس��تفاده کردند، مورد بررسي 
قرار گرفت. ش��رکت کنندگان در پژوهش نقش 
رهب��ري را ایف��ا مي کردن��د و در موقعیت هایي 
خاص نس��بت به عملک��رد افرادي ک��ه به آنها  
گزارش مي دادند عکس العمل نش��ان مي دادند. 
خانم ه��ا اگ��ر در موقعیت حقیق��ي گفتگو قرار 
مي گرفتند به سئواالت پاسخ مي دادند. استفاده 
از ضمیر، در لفافه صحبت کردن و اس��تفاده از 
واژه های��ي که به جاي مفاهی��م منفي تصویرگر 
مفاهی��م مثبت هس��تند، نش��انگر نحوه نگرش 

مدیر است.

  ضمايم
در این مطالعه شرکت کنندگان 
در پژوهش به هنگام پاسخگویي 
به پرس��ش هاي مطروحه اگر در 
مورد کس��ي که ب��ه آنها گزارش 
به  م��ي داد صحب��ت مي کردند. 
جاي ضمیر فاعلي »ما« بیش��تر 
از ضمائر فاعلي »من« و »شما« 
استفاده مي کردند. به چند نمونه 
توجه کنید »واقعاً برازنده ش��ما 
نیست که این همه تأخیر داشته 
باش��ید، آیا مش��کلي دارید؟« یا 
»من مش��اهده کرده ام که ش��ما 
نمي توانی��د به موقع به محل کار 

بیایید«.
در پاسخ هاي ارایه شده توسط 
یکي از دس��ت اندرکاران مي توان 
موارد زیر را به عنوان نمونه بیان 
ک��رد: »اگر چیزي ب��راي گفتن 
داری��د مي توانید مط��رح کنید، 
زی��را من واقعاً آمادگي ش��نیدن 
ایده هاي جدید را دارم« یا »شما 
باید س��ر وقت اینجا باشید و اگر 
به ه��ر علت��ي خواس��تید اینجا 

نیایید باید تلفن بزنید«.

طفره رفتن
طفره رفتن در تمامي ش��رکت کنندگان مش��اهده شد. عباراتي چون 
»مي دانی��د«، »خ��وب«، »منظ��ورم این اس��ت«  نه تنها در پاس��خ به 
پرس��ش هاي مطروحه بلکه در تش��ریح دالیلي که مصاحبه شونده براي 

پاسخ هاي خودش ارایه مي داد مشاهده مي شد.

  مفهوم منفي يا مثبت
شرکت کنندگان در پاسخ به پرس��ش هاي مطروحه از لغاتي استفاده 
مي کردند که هم مفهوم منفي داشت و هم مفهوم مثبت. به عنوان مثال 
»مشکل« واژه یا مفهوم منفي بود که مدرسان از آن استفاده مي کردند. 
به چند مثال توجه کنید: »بزرگترین مشکل در این وضعیت قرار دارد.« 

و یا »چیزي که در حال تبدیل شدن به یک معضل است«…
»با امیدواري« لغت مثبتي بود که بسیاري از مدرسان از آن استفاده 
کردن��د و از عب��ارت مثبتي که مدرس��ان از آن 
استفاده مي کردند مي توان به »مي توانید با ما در 
آن شریک باش��ید؟« یا »همه مي توانند شرکت 

کنند.«
میل و اراده واژه  مثبتي بود که دست اندرکاران 
در  ش��رکت کنندگان  کردن��د.  اس��تفاده  آن  از 
پژوه��ش به جز اس��تفاده از کلمات ی��ا عباراتي 
که هم مفهوم مثبت داش��ت و هم مفهوم منفي، 
در پاس��خگویي به پرسش هاي مطروحه در متن 
مصاحب��ه مطلبي را بیان کردند ک��ه در فرآیند 
مدیریت آن ها این گونه عب��ارات را مي توان هم 

نوعي حساسیت و هم نوعي درخواست تحکم آمیز تلقي کرد.
پرس��ش پژوهش��ي ش��ماره 3:  آیا این خانم ها از ارتباطات دوس��ویه 

گفتند  همچنين  دست اندرکاران 
با  روابط عمومي  در  رهبري  که 
رهبري در شکل کلي و عمومي آن متمايز 

است.
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استفاده کردند؟

تقریباً اکثریت دس��ت اندرکاران و مدرس��ان نش��ان دادن��د از هر دو 
سیستم ارتباطات یعني ارتباطات دوسویه و یک سویه استفاده مي کنند. 
بعضي از مدرس��ان در موقعیت هاي حس��اس و در برخ��ورد با کارکنان 
مش��کل آفرین ترجیح مي دهند به جاي ارتباطات یکسویه، از ارتباطات 
دوسویه اس��تفاده کنند. این خانم ها هم چنین بر انعطاف پذیري، درک 

متقابل و مشارکت در فرآیند تصمیم گیري تأکید داشتند.
دس��ت اندرکاران همچنین ترکیبي از ارتباطات دوس��ویه و یک سویه 
را ب��راي انتقال پیام هایش��ان به اف��رادي که به آنها گ��زارش مي دادند 
مورد اس��تفاده قرار دادند. ارتباطات دوس��ویه بیشتر براي گوش دادن 
به توضیحات یا بحث و تبادل نظرها مورد استفاده قرار مي گرفت. بعضي 
از مدرس��ان و دست اندرکاران، تکنیک هاي منحصر بفردي را در زمینه 
ارتباطات پیش��نهاد کردند. ب��ه عنوان مثال یکي از مدرس��ان گفت تا 
وقتي کاماًل آرام نشود عکس العمل نشان نمي دهد یا با موضوع برخورد 
نمي کند. جمعي از مدرس��ان گفتند که بس��یار به ارتباطات نوش��تاري 

وابسته هستند.
پرس��ش پژوهش��ي ش��ماره 4: اینگونه مدیران چگونه مش��کالت را 

شناسایي و راه حل هاي مناسب را ارایه مي دهند؟
در خص��وص نح��وه شناس��ایي و چاره جوی��ي براي مش��کالت همه 
ش��رکت کنندگان در پژوه��ش دو الگ��و را ارای��ه دادن��د. اول اینک��ه 
پاسخ دهندگان به پرسش بدون توجه به مقام و جایگاه شغلي شان قبل 
از هرگونه عکس العمل، ابتدا به انگیزه هاي زیردستان خود مي اندیشند 
و آنها را مورد بررس��ي قرار مي دهند. بعضي از پاس��خ دهندگان توضیح 
دادند که چگونه با کس��ب ش��ناخت از کارکنان، پاسخ هایشان را تغییر 
می دهند. یکي از مدرس��ان گفت: »ممکن اس��ت یک��ي از کارکنان را 
ببینید که پریش��ان حال اس��ت بعد مي فهمید که پریش��ان حالي وي 
باید داراي دلیل یا دالیلي باش��د که مشکل ساز شده است و با فهم این 
موضوع گام اول را براي درک مش��کل برداشته اید و در نتیجه با یافتن 

دالیل آن مي توانید به رفع مشکل بپردازید«.

دوم اینکه هم مدرسان و هم دست اندرکاران معتقد بودند که درگیري  
و برخورد بیش��تر از ناحیه کارکنان پرس��روصدا و ش��لوغ ایجاد شده و 
این امر نزد کارکنان س��اکت و آرام کمتر به چش��م مي خورد. بعضي از 
ش��رکت کنندگان در پژوهش بیان کردند کارکنان تحت پوشش اغلب 
اوقات با آنها به گفتگو پرداخته و نقطه نظرات خودش��ان را آزادانه بیان 
مي کنن��د. اگرچه اکثر خانم ها به دیدگاه ه��ا و اظهارنظرهاي کارکنان 
زیردس��ت خود گوش فرا مي دادند، اما در عی��ن حال تعداد اندکي نیز 
بودند که اعتقاد داش��تند تنها تصمیماتي که از س��وي خود آنها اتخاذ 

شده است را بدون توجه به دیدگاه هاي سایرین به اجرا در مي آورند.

  مبحث پاياني
هدف از این مطالعه کیفي در مورد زنان، بررسي ویژگي هاي ارتباطي 
مدی��ران زن روابط عمومي اس��ت، با توجه به تأثیري ک��ه این موضوع 
بر فرآیند نگراني و توجه به قش��ر زن در بافت کلي آن در این رش��ته 
گذاش��ته، به مدیریت زن در روابط عمومي کمتر پرداخته ش��ده است. 
این گونه مطالعات ممکن است به این اندیشه و باور که زن بودن عنصر 
منف��ي در فعالیت هاي حرفه اي به ش��مار مي آید، کام��اًل مفید و مؤثر 
باشند. اگر زنان به سوي جایگاه هاي مدیریتي گام بردارند و ارتباطات 
دوس��ویه آمیخت��ه با مش��ارکت و همفکري را با خود ب��ه همراه آورند، 
دانش��جویان که در آینده به کارشناسان حرفه اي روابط عمومي تبدیل 
خواهند شد تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. اگرچه این مطالعه نتوانست 
ثابت کند که هدایت دوس��ویه واقعاً صورت گرفته اس��ت، اما یافته ها از 
این ایده که مدرس��ان و دس��ت اندرکاران زن در این مطالعه ارتباطات 

دوسویه را تشویق کرده اند، حمایت کرده است.
در این مطالعه هم با مدرس��ان و هم با دست اندرکاران روابط عمومي 
مصاحبه ش��د و بر اس��اس یافته هاي به دس��ت آمده تفاوت هاي مهم و 
مستدلي بین دو گروه مشاهده نشد. به عنوان مثال هر دو گروه رهبري 
را نوعي نگرش یا روش��نگري تعریف کردند. هر دو گروه براي پاسخ به 
پرس��ش ها از س��از و کارهاي مختلف همچون طفره رفتن، اس��تفاده از 
مفاهیم منفي یا مثبت، و صراحت لهجه اس��تفاده کردند و نس��بت به 
پاسخ هاي ارایه ش��ده حساسیت نشان مي دادند. افزون بر آن، هیچیک 
از دو گروه یاد ش��ده س��عي نکردند براي آنکه کارکنان را به انجام امور 
محول��ه و تصمیمات اتخاذ ش��ده وادار س��ازند از ابزارهاي تش��ویقي و 
تنبیهي اس��تفاده کنند. تفاوت ها بیشتر به فعالیت هاي روزمره و تأکید 
بیش��تر بعضي از مدرسان بر ارتباطات دوس��ویه و ایجاد تفاهم متقابل 
مربوط مي ش��د. اگرچه بررس��ي چارچوب هاي ش��خصیتي هر دو گروه 
داراي اهمیت بود زیرا هر دو گروه از جمله مدیران زن در روابط عمومي 
بودند اما مقایس��ه دو گروه با هم ممکن است مشکل ساز شود. زیرا اوالً 
تفاوت ه��ا را نمي ت��وان در اینجا از نقطه نظر تجربي بررس��ي کرد )زیرا 
ماهی��ت کیفي و پژوه��ش این مطالعه اجازه عمومیت بخش��ي کمي به 
آن را نمي دهد(. ثانیاً حوزه فعالیت مدرس��ان و دست اندرکاران متفاوت 
اس��ت و به همین علت ممکن اس��ت ویژگي هاي متفاوتي را در زمینه 

مدیریت طلب کند.
نمونه اي از ای��ن تفاوت را مي توان در این مثال دید که وقتي مدرس 
که یک دس��ت اندرکار صنفي بود عادت داش��ت خودش را مدیر تصور 
کند، اما همین شخص وقتي به یک مدرس تبدیل شد دیگر خودش را 

مدیر قلمداد نمي کرد. 
وقت��ي به کاربرد و اس��تفاده زبان نگاه مي کنیم، به دو علت مقایس��ه 
یافته هاي فعلي و یافته هاي به دس��ت آمده از پژوهش هاي قبلي دشوار 
به نظر مي رس��د، اول اینکه در پژوهش هاي قبلي مقایس��ه زبان زنان با 
زبان مردان که ای��ن موضوع در این مطالعه موردنظر نبود و دوم اینکه 
پژوهش ه��اي قبلي بر زبان مدیریت زنان متمرکز نش��ده بود. مطالعات 
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قبل��ي که در م��ورد زبان زنان به عم��ل آمد، نش��ان داد که زنان در 
مقایسه با مردان مؤدبانه تر صحبت مي کنند، بیشتر سئوال مي پرسند، 
از پرس��ش هاي کوتاه تأکیدي بیشتر اس��تفاده مي کنند، کمتر رشته 

کالم مخاطب را قطع مي کنند و از ضمایر بیشتر استفاده مي کنند.
در پژوهش ه��اي قبل��ي همچنین فن بیان مردها ک��ه غالباً  صریح، 
مس��تقیم و بي پرده، منطقي، تحکم آمیز و تهاجمي اس��ت با فن بیان 

خانم ها مقایس��ه ش��ده اس��ت ک��ه معموالً 
محتاطانه، غیرصریح، غیرمستقیم، احساسي 
و مؤدبان��ه اس��ت. اگرچ��ه در ای��ن مطالعه 
ف��ن بیان زن��ان صرفاً احساس��ي، محتاط یا 
غیرمس��تقیم نبوده اس��ت. آن��ان ترکیبي از 
تحلی��ل صراحت بی��ان و منطق ب��ه همراه 
حساس��یت و پذیرش دیدگاه هاي ارایه شده 
را به نمایش گذاش��تند. بنابراین از فن بیان 
این خانم ها نمي توان صرفاً به عنوان فن بیان 
مختص گروه مردان یا گ��روه زنان یاد کرد. 
در مقابل شرکت کنندگان دومین پژوهش به 
هنگام گفتگو با افراد خاص در موقعیت هاي 
وی��ژه در واقع از نوعي ف��ن بیان مقطعي )با 
توجه ب��ه وضعیت مختص ب��ه آن محدوده 

زماني( اس��تفاده مي کردند. مورد یاد ش��ده ممکن اس��ت نوعي شیوه 
موثر مدیریتي باش��د، زی��را این امر ام��کان انعطاف پذیري و توجه به 
منافع دیگران را فراهم مي آورد و موارد یاد ش��ده نیز به نوبه خود به 

هدایت افراد و ایجاد انگیزه در آنها کمک مي کرد.
یکي از دس��ت اندرکاران خانم گفت: »چیزي که من همیشه تالش 
مي کنم تا آن را محقق س��ازم، اتخاذ تصمیم درس��ت و ارایه بهترین 
توصیه ه��ا براي رخدادي ویژه و براي ش��رایطي ویژه اس��ت. فن بیان 
مقطعي ممکن است جزء اصلي الگوي مدیریت زنان در روابط عمومي 
باش��د. اینگونه یافته ها در زمینه ش��یوه هاي ارتباط��ات و راهبردهاي 
مربوط به فن بیان ش��بیه بعضي از یافته هایي اس��ت که از مطالعاتي 
که اخیراً در زمینه مدیریت و نقش هاي جنس��یت صورت گرفته است 

به دست آمده اند.
از تع��دادي از مطالعات قبلي به ویژگي هاي مختص زنان در فرآیند 
مدیریت اشاره ش��د که در این مطالعه نیز با همین ویژگي ها برخورد 
کردیم. به عنوان مثال زنان در اینجا ارتباطات خود را بر ایجاد روابط 
هم��کاري و توجه متمرکز کردند که این ویژگي در س��ایر پژوهش ها 

نیز مشاهده شد.
ش��یوه مدیریت با ارتباطات دروني که دربرگیرنده تنبیه و تش��ویق 
اس��ت و اغلب مردان از آن اس��تفاده مي کنند در اینجا مشاهده نشده 
است. اکثر پاس��خ دهندگان »مدیریت انتقالي« از ارتباطات تأثیرگذار 
دروني را به نمایش گذاش��تند. زناني که از »مدیریت مشارکتي« سود 
مي بردن��د تالش کردن��د تا در گروه کارکنان، ان��رژي و توان و انگیزه 
ایجاد کنند. دو تن از ش��رکت کنندگان در این پژوهش نوع پرستي را 
براي انتقال منافع ش��خصي به درون منافع گروهي به تصویر کشیدند 
و براي این کار در افراد، کش��ش به س��وي اهداف بلند و متعالي تري 
را ایج��اد کردن��د. در هدایت یا رهبري ناش��ي از ارتباط��ات دروني با 
تأثیرگ��ذاري متقابل از مذاکرات و تبادل نظر اس��تفاده مي ش��ود و در 
اینگون��ه ش��یوه مدیریت، ارتباطات دوس��ویه ب��راي روابط عمومي از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.
دو تن از مدرسان مخصوصاً از سازوکار مذاکره و دو خانم دیگر یعني 
یک مدرس و یک دس��ت اندرکار از ساختار مشارکت در تصمیم گیري 
اس��تفاده کردند. اکثر خانم ه��ا نیز از ارتباطات نامتق��ارن با توجه به 

گروه کارکنان، وضعیت و ترکیب آن با ارتباطات دوس��ویه اس��تفاده 
کردند. این ترکیب در الگوي دوسویه »دوزیر« در سال 1995 نمایش 
داده ش��ده است که در آن کارشناسان حرفه اي و تأثیرگذار در روابط 
عمومي براي دست یابي به راه حل هاي مشکالت از ارتباطات متقارن و 

نامتقارن به تناوب استفاده کردند.
در ای��ن مطالع��ه محدودیت هاي روش شناس��ي وجود داش��ت که 
بای��د مورد توجه ق��رار گیرن��د. اول اینکه 
خانم ه��اي ش��رکت کننده در این پژوهش 
همگي سفیدپوس��ت با درآمدهاي متوسط 
و بیش��تر از متوس��ط بودند. نبود تنوع در 
ن��ژاد و طبقه اجتماعي در تفس��یر یافته ها 
مش��هود بود. بر ماهیت و بافت شخصیتي 
خانم ها تأثیر منفي گذاشت زیرا از دیدگاه 
و نقطه نظرات سایر خانم ها که باید آگاهي 
حاص��ل مي ش��د بي اط��الع هس��تیم. در 
پژوهش هاي بعدي در زمینه زن و مدیریت 
باید از ش��رکت کنندگان غیر سفیدپوست 
نیز اس��تفاده کرد. دوم اینک��ه این یافته ها 
را نمي ت��وان ب��ه گذش��ته خانم های��ي که 
مصاحبه ش��وند تعمیم داد. نقطه نظرات و 
برداشت هاي فقط ده زن داده هاي ما را تشکیل مي داد. تجربیات این 
خانم ه��ا کمک کرد تا جایگاه هاي مدیریت��ي زنان در روابط عمومي 
مورد بررسي قرار گیرد. این کار پژوهشي ممکن است در آینده ادامه 
یابد و همزمان از مش��اهدات خانم ه��ا در فرآیند فعالیت هاي به عمل 

آمده و جایگاه هاي مدیریتي استفاده شود.
این مطالعه کنکاشانه از رهبران زن روابط عمومي و زبان راهبردهاي 
ارتباطات��ي آنان زمینه را براي انجام مطالعات پژوهش��ي دیگر فراهم 
مي آورد. به عنوان مثال ممکن اس��ت موضوع را با افزودن متغیرهاي 
مربوط به مقایس��ه بین زنان مانند نژاد، س��ن و جایگاه استخدامي و 
نوع س��ازمان تعمیم داد. پژوهش هاي بعدي ممکن اس��ت به بررسي 
انگیزه ه��اي رهب��ران زن که از ش��یوه هاي خاص ارتباطات اس��تفاده 
مي کنند اختصاص یابند. به عالوه ، پژوهش��گران ممکن اس��ت به این 
موضوع بپردازند که ابتدا باید به ش��یوه هاي مدیریت زنان پرداخت یا 

قبل از هر چیز جایگاه هاي آنان را مدنظر قرار داد.
آیا زنان ش��یوه رهبري خودش��ان را با خود آوردن��د یا آیا چگونگي 
ارتب��اط را بعد از دس��ت یافتن به یک جای��گاه مدیریتي فرا گرفتند؟ 
پرس��ش ی��اد ش��ده داراي اهمیت اس��ت، زیرا این پرس��ش به بحث 
ماهیت در مورد کیفیت متفاوت رهبري توجه دارد. پاس��خ آن کمک 
مي کن��د ت��ا تأثیر زن بودن در ای��ن حوزه را ارزیابي ک��رد و دریافت 
ک��ه آیا مهارت هاي رهبري باید از طریق واحدهاي درس��ي مربوط به 

روابط عمومي فرا گرفته شود.
در پای��ان و به عن��وان نتیجه گیري بای��د گفت در ای��ن مطالعه از 
دانش و تجربه زن ها اس��تفاده ش��د تا زبان و شیوه مدیریت مدیران 
زن روابط عمومي شناس��ایي ش��ود. ده زن این فرصت را داش��تند تا 
تجربیات ش��ان را ارایه دهند و پاس��خ هاي ش��ان را براي پرسش هاي 
مطروحه تدارک ببینند. زبان مدیریت آنان به ش��یوه ارتباطات دروني 
اش��اره کرد که شبیه الگوي ارتباطات دوسویه است. زنان همچنین بر 
استفاده از راهکار انسان دوستانه در برخورد با گروه کارکنان زیردست 
تأکید کردند. بخش تئوریک این پژوهش ش��امل بروز عواملي اس��ت 
که ممکن اس��ت نشانگر الگوي مدیریت زنان در روابط عمومي باشد. 
بخ��ش حرفه اي پژوه��ش نمایانگ��ر راهبردهاي ارتباطات اس��ت که 

رهبران زن از آنها در فرآیند مدیریت استفاده مي کنند. 

خانمي گفت: »بي شک افرادي که براي 
کار در بخش ارتباطات انتخاب مي شوند 
در  وي  دارند«.  اختالف  سايرين  با  نوعي  به 
کارکنان  تعداد  من  »براي  داد:  توضيح  ادامه 
اهميت  از  شده  ارايه  کار  بلکه  نيست،  مهم 
از شرکت کنندگان  برخوردار است. يکي ديگر 
به  ارتباطات«  افزودن »مشاوره  با  پژوهش  در 
رهبري  از  نوعي  به  روابط عمومي  در  مديريت 
و  آن  عمومي  و  عام  مفهوم  در  رهبري  بين 

رهبري در روابط عمومي اشاره کرده است.
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جنس��یت در روابط عمومي آغاز ش��د. این مطالعه که 
ولوت قتو2  نام داشت حاصل تالش کارولین کالین3، 
الیزابت توث، جودي تورک، لین مازل والترز4، نانسي 
جانس��ون5 و هنک اس��میت6  بود. نس��خه ویرایش 
 Beyond« ش��ده آن در س��ال 1989 تحت عنوان
دو  ای��ن  ش��د.  منتش��ر   »the Velvet Chetto
مقاله ش��اخص ب��ه همراه چند مقال��ه دیگري که در 
دهه 1980 به چاپ رس��ید، پژوهش��گران بسیاري را 
ب��ه تحقیق درباره زندگي و کار زن��ان فعال درعرصه 
روابط عمومي س��وق داد. در میان نویسندگاني که در 
درک نقش زنان در حرفه روابط عمومي کمک شایاني 
کرده ان��د مي توان به پم کریدون7، الریس��ا گرانیگ، 
لیندا ه��ون8، ماریلین کرن �   فوک��س ورث و الیزابت 
توث  اش��اره کرد. مجموعه تحقیقاتي که درباره زنان 
در روابط عمومي صورت گرفته اس��ت را مي توانید در 
»زن��ان در روابط عمومي: چگونه جنس��یت بر حرفه 
تاثیر مي گذارد«9 نوشته الریسا گرانیگ، توث و لیندا 
هون و همچنین مقاله لیندا آلدوري در کتاب سالنامه 

ارتباطات 2003  بیابید. 
بیش��تر تحقیقاتي که درباره زن��ان و روابط عمومي 
صورت گرفته اس��ت به بررسي جایگاه، نقش و درک 

از لحاظ تاریخ��ي، مردان در زمینه روابط عمومي فعال    تر بودند اما از دهه 1980 
به بعد، زنان وارد این عرصه ش��دند و در حال حاضر 70 درصد از نیروي فعال در 
این عرصه را تش��کیل مي    دهند. بیش از 90 درصد دانشجویان رشته روابط عمومي 
در مقطع کارشناسي زن هس��تند. این پدیده، زنانه شدن1 روابط عمومي نام گرفته 

است.
زنانه    ش��دن روابط عمومي بحث    هاي جدي را در این عرصه به وجود آورده اس��ت. 
پرسشي که مطرح مي    شود این است که این پدیده چه تغییراتي را از نظر حرفه    اي 
و تحقیقاتي در این زمینه به وجود خواهد آورد؟ از یک طرف، زنانه ش��دن س��بب 
کاهش اعتبار حرفه    اي این رش��ته ش��ده اس��ت. آث��ار عمده آن کاه��ش حقوق و 
مرتبه، افزایش احتمال دس��ت    یازي متخصصان دیگر حوزه    ها، حذف روابط عمومي 
از تصمیم    گیري    هاي مهم س��ازماني و انکار ارزش��مندي ویژگي    ه��اي زنانه در این 
حرفه اس��ت. از طرف دیگر، زنانه ش��دگي این حرفه امکان ب��روز دیدگاه    هاي دیگر 
در روابط عمومي، مدیریت متقارن و دیدگاه جهاني اخالقي را افزایش داده اس��ت. 
زن��ان واقعیت غالب مرده��ا و واقعیت خود را به خوبي مي    شناس��ند؛ این "آگاهي 
دوگانه" مي    تواند س��بب حساس��یت بیشتر زنان نس��بت به دیدگاه    هاي مخاطبان 
مختلف سازماني و در نتیجه پایبندي بیشتر آنان به اخالقیات در حرفه خود شود. 
تالش در جهت برقراري ارتباط با مخاطبان را مي    توان نتیجه مستقیم زنانه شدگي 
دانست؛ گفته مي    شود زنان اجتماعي شده    اند تا به طور طبیعي به سمت حساسیت، 

همکاري و در نتیجه برقراري ارتباط تمایل یابند. 
برداش��ت فعلي از حضور زنان در عرصه روابط عمومي و تأثیر زنانه ش��دگي نتیجه 
تحقیقي اس��ت که در س��ال 1986 با انتش��ار اولی��ن مطالعه جام��ع درباره نقش 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

feminization
The Velvet Ghetto
CarolynCline
Lynne Masel Walters
Nancy Johnson
Hank Smith
Pam Creedon
Linda Hon
Women in Public Relations: How Gender Influences Practice

زنان در روابط عمومی
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به زنان، آزار و اذیت جنس��ي و تبعیض بر مبناي س��الخوردگي. به دنبال تحقیقات 
هون، مطالعات دیگري صورت گرفت که همگي نشان دهنده این مطلب بودند: زنان 
خود را تصمیم    گیرندگان نااستواري مي    پنداشتند و همین مسأله از دستیابي آنان به 
پست مدیریت جلوگیري مي    کرد. زنان به دلیل تعهداتي که در خانواده داشتند تمایل 
کمتري به اضافه کاري نش��ان مي    دادند. زناني که مسوولیت اصلي خانواده و فرزندان 
را به عهده داشتند نیز حقوق کمتري دریافت مي    کردند. برخي از نویسندگان مطرح 
کرده    اند که زنان به دلیل عالقه    اي که به هنرهاي خالق دارند، به نقش    هاي تخصصي 
تمایل نش��ان مي دهند اما دیگران ادعا مي    کنند که زن��ان و مردان به یک میزان به 
مش��اغل رده باال عالقه نشان مي    دهند و زنان تمایل چنداني به نقش    هاي تخصصي 
نش��ان نمي    دهند. عامل دیگر این بود که براي استخدام و حفظ نیروهاي مرد، مبالغ 
باالتري پیشنهاد مي شد. در آخر باید گفت که تفاوتي را که در طول تاریخ به وجود 
آمده است به راحتي نمي    توان از میان برداشت و بنابراین به حقوق پایین    تر زنان منجر 
مي    ش��ود. به بیان دیگر، اگر زنان در گذش��ته با حقوق پایین شروع کرده    اند � زماني 
که تبعیض جنس��ي بسیار آش��کار بود � با تغییر شغل 
و ارتقاء به پس��ت    هاي مدیریتي نی��ز همچنان حقوق 
کمتري دریافت خواهند کرد. به طور کلي، عدم توانایي 
زنان براي دس��تیابي به پست    هاي مدیریتي و دریافت 
حقوق مس��اوي با مردان را مي    توان با پدیده اجتماعي 
ش��دن، عدم آگاهي زنان از قواعد تعریف ش��ده مردان 

براي پیشرفت و تبعیض جنسي توجیه کرد. 
در حالي که تحقیقات تجربي دهه 1990 در جهت 
درک نقش زنان در روابط عمومي صورت مي    گرفت، نویسندگان همچنین نقدهاي 
فمینیستي مي    نوشتند که زنانه شدگي این حرفه را در دیدگاه اجتماعي و سازماني 
بزرگ    تري قرار مي    داد. در نوش��ته    هاي پم کریدون، الریسا گرانیگ، النا راکو و ایي. 
ال. توث این طور بیان ش��ده است که گفتگو، تئوري و تحقیقات در روابط عمومي 
در واقع در جهت حفظ و ادامه قالبي نگریستن به زنان و پایین آوردن منزلت زنان 
بوده اس��ت. براي مثال، با تقس��یم این حرفه به تنها دو نقش، یعني نقش مدیران 
و نق��ش متخصصان، و با تاکید بر نقش مدیریت به عنوان هدف غایي، نقش اصلي 
زنان � متخصص � کوچک و فاقد ارزش ش��ده اس��ت. رابطه میان کاهش ارزش و 
افزایش تعداد زناني که در این حرفه مش��غول به کار مي    شوند خود اقدامي تبعیض 
آمیز اس��ت که توس��ط هنجارهاي س��ازماني و اجتماعي کنترل مي    شود. به دلیل 
ترس از جایگاه پایین و حقوق کم در این حرفه، منتقدان، پذیرش دانش��جوي مرد 
در رش��ته روابط عمومي را به عن��وان یک راه حل مطرح کرده    ان��د. اما به هر حال 
متخصص��ان زن تصریح کرده    اند که فش��ار براي جذب بیش��تر کارگزاران مرد تنها 
به کاهش ارزش تالش زنان در این حرفه منجر ش��ده است. سؤالي که متخصصان 
مطرح مي    نمایند این اس��ت که آیا س��عي در برقراري تعادل جنسیت در این حرفه 
به منظور حفظ وضع موجود و نگه داشتن مردان در رأس قدرت نیست؟ برخي از 
نویسندگان، سازمان    ها را به تعدیل ساختاري براي ارتقاء وضعیت شغلي زنان )براي 
مثال، اعمال ساعات کار تغییرپذیر، برنامه    هاي آموزش رسمي و مرخصي بارداري( 
ترغیب مي    نمایند. س��ازمان    ها همچنین به داشتن تعداد مساوي مرد و زن در کادر 

مدیریت تشویق مي    شوند. 
تحقیق��ات چندان��ي درب��اره تجربه زن��ان سیاهپوس��ت در ای��ن حرفه صورت 
نگرفت��ه اس��ت. ام. کرن � فوک��س ورث در مطالعه    اي که س��ال 1989 در مجله 
نقد روابط عمومي به چاپ رس��اند، نش��ان داد که مردان آمریکایي آفریقایي تبار 
بی��ش از زنان هم    نژاد خ��ود حقوق مي    گیرند، اما به طور کلي افراد سیاهپوس��ت 
در مقایس��ه با همتاهاي سفیدپوس��ت خود جای��گاه و حق��وق پایین    تري دارند. 
او تفاوت فاحش��ي میان پس��ت    هایي ک��ه ش��رکت    کنندگان در تحقیقات او براي 
خ��ود قائل مي    ش��دند � مدی��ران میاني � و پس��ت    هایي که در واقعیت داش��تند 
� متخص��ص. او تصری��ح کرد که س��ازمان    هاي بزرگ    تر اجازه ترفی��ع به اقلیت    ها 
نمي    دهند. هر چه س��ازمان بزرگ    تر باشد, ش��انس ترفیع به پست    هاي مدیریتي 
براي افراد سیاهپوس��ت پایین تر اس��ت. در مطالعه    اي که پنج س��ال بعد صورت 

زنان از روابط عمومي پرداخته است. موضوعاتي که به 
خصوص مورد تاکید قرار گرفته    اند عبارتند از: رهبري، 
نقش    ها، رضایت شغلي، حقوق، ترفیع، استخدام، آزار 
جنسي، زنان سیاهپوس��ت در این حرفه، کمک    هاي 
زنان در ط��ول تاری��خ، و تحصی��الت روابط عمومي. 
براي مثال، پژوهش هاي متعددي نش��ان داده اس��ت 
که تفاوت هاي بس��یاري میان زنان و مردان از لحاظ 
نقش هاي تکنیک��ي و مدیریتي وج��ود دارد. عبارت 
»س��قف شیش��ه اي«1 س��ال    ها براي توصی��ف موانع 
نامریي که زنان براي ترفیع ش��غلي با آن روبرو بودند 
مورد اس��تفاده قرار مي گرفت. گرچه زنان در بیش��تر 
مش��اغل روابط عمومي حضور دارند اما درصد کمي از 
پس��ت هاي ارش��د در این حوزه را به خود اختصاص 

مي دهند. براي ارزیابي برداشت هایي 
که از جنس��یت و ترفیع شغلي وجود 
دارد, انجم��ن روابط عموم��ي آمریکا 
 ،1990 س��ال   هاي  در  را  تحقیق��ي 
1995 و 2000 انجام داده اس��ت. در 
هر سه مطالعه، زنان بسیار قاطعانه    تر 
از م��ردان اظهار کرده    اند که مردان با 
سرعت بیش��تري پله    هاي ترقي را در 

س��ازمان مي    پیماین��د. به عقیده زنان این مس��اله در 
کل حرف��ه روابط عمومي صادق اس��ت. مردان با این 
که پیش��رفت خود در سازمان را س��ریعتر مي    دیدند 
اما درباره خوِد حرف��ه نامطمئن بودند. به عالوه زنان 
دس��تیابي به پس��ت ارشد س��ازماني را براي خود در 
حرفه روابط عمومي بس��یار دشوار دانس��تند. مردان 
بی��ش از زنان ب��ه منصفانه بودن ترفیعات س��ازماني 
معتق��د بودند. مطالعات��ي که درب��اره حقوق صورت 
گرفت نیز تفاوت فاحشي را میان متوسط حقوق زنان 
و مردان نش��ان داد. با در نظر گرفتن س��نوات، سن، 
وقفه شغلي و میزان تحصیالت، زنان همچنان حقوق 
کمتري نس��بت به مردان دریاف��ت مي    کنند. مردان 
ب��ه عنوان کارگزار روابط عمومي رضایت بیش��تري از 

میزان درآمد خود داشتند. 
در اواخ��ر دهه 1990، مطالعاتي براي توضیح تفاوت 
میان زنان و مردان به لحاظ نقش، حقوق، ترفیع و دیگر 
مسایل شغلي صورت گرفت. یکي از مطالعات محوري 
در ای��ن حوزه که توس��ط ال. اس. هون صورت گرفته 
بود در سال 1995 در مجله تحقیقات روابط عمومي به 
چاپ رس��ید و شامل عواملي مي    شد که تفاوت موجود 
میان زنان و م��ردان را در حرفه روابط عمومي توضیح 
مي    داد. هون از طریق تحقیق کیفي به این نتیجه رسید 
که زنان فعال در حرفه روابط عمومي براي رس��یدن به 
رضایت شغلي و ترفیع، با موانع متعددي روبرو هستند. 
ای��ن موانع عبارتند از در حاش��یه ق��رار گرفتن نقش 
روابط عمومي، حاکمیت مردان در محیط کار و بیرون 
راندن زنان از ش��بکه، عدم خودباوري در زنان، کمبود 
الگوهاي نقش��ي زنانه،  رفتارهاي منسوخ شده مدیران 
ارش��د مرد، پیام    هاي تعارض انگیز براي زنان، برقراری 
تعادل میان حرفه و زندگي براي زنان، قالبي نگریستن 

و  ارزش  کاهش  ميان  رابطه 
اين  در  که  زناني  تعداد  افزايش 
خود  مي شوند  کار  به  مشغول  حرفه 
توسط  که  است  آميز  تبعيض  اقدامي 
کنترل  اجتماعي  و  سازماني  هنجارهاي 

مي شود. 

1.glass ceiling
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تبعیض بالقوه جنسي و نژادي و قومي آگاه هستند.  با 
در نظر گرفتن روند پایاي زنانه شدگي در این حرفه، 
تجارب زنان همچنان بخش مهمي از بحث    هاي مطرح 

در این حوزه را تشکیل مي    دهد. 
ليندا آلدوري
)Linda Aldoory(
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گرفت، کرن � فوکس ورث, اس��کار گندي1، باربارا هاینز2 و دبرا میلر3 در ژورنال 
مطالعات سیاهپوس��تان گزارش��ي بدین مضمون منتشر کردند: در حدود نیمي از 
کارگزاران روابط عمومي سیاهپوس��ت زن که در نظرس��نجي شرکت کرده بودند، 
زماني را به ارایه مش��اوره اختصاص داده بودند. مجریان این تحقیق تاکید کردند 
ک��ه یافته    هاي آنان تاییدي بر این مطلب اس��ت که زنان سیاهپوس��ت تجربه    اي 
متفاوت از دیگ��ر کارگزاران روابط عمومي دارند و بنابرای��ن نمونه    هاي تحقیقات 
باید به دو بخش زنان سفیدپوس��ت و سیاهپوس��ت تقسیم ش��وند. گرچه عنوان 
این تحقیق اخیر، زنان سیاهپوس��ت در روابط عمومي بوده است، تحقیقات کمي 
درباره تجارب زنان سیاهپوس��ت در این عرصه که منتشر ش��ده باشد وجود دارد. 
به همین ترتیب، تالش چنداني براي روش��ن ساختن روند حضور زنان در حرفه 
روابط عموم��ي و خدماتي که الگوهاي زن در این حرفه ارایه داده    اند صورت نگرفته 
اس��ت. در کتب درس��ي روابط عمومي، الگوهاي زن بس��یار نادر هس��تند. در این 
کتاب    ها به ندرت از زنان یا مس��ایل مربوط به زنان نام برده ش��ده است و اطالعات 
در دس��ترس ناقص اس��ت. آنچه درباره نقش زنان در روابط عمومي در دست است 
بر مبناي تحقیق تاریخي اس��ت که سوزان هنري، کارن میلر و کارال گوئر مجریان 
آن بودند. س��ري مقاالت هنري درباره دوریس فلیش��من ک��ه در ژورنال تحقیقات 
روابط عمومي به چاپ رس��ید، پربارترین اثري است که درباره نقش زنان در تاریخ 
روابط عمومي نوش��ته شده است. برنیز 58 سال همسر و شریک ادوارد برنیز بود و 
س��هم به س��زایي در ارتقاء حرفه روابط عمومي و همچنین کار همسر خود داشت 
ولي بی آن که شناخته شود رفت. جین استوارت4 یکي دیگر از چهره    هاي تاریخي 
این حرفه، معاون و سپس مدیر شرکت گروه اتیتیود5، یک شرکت مشاور که بعدها 
به یکي از ش��عب هیل و نولتون در نیویورک تبدیل ش��د، بود. در مقاله گوئر که در 
مجله تاریخچه خبرنگاري6 در 2001 به چاپ رس��ید، نقش زنان در روابط عمومي 
از طری��ق تصوی��ر آنان در نش��ریات روابط عمومي بین س��ال    هاي 1945 تا 1972 
مورد بررس��ي قرار گرفته است. زنان در انجمن روابط عمومي آمریکا حضوري فعال 
داشتند و در نشریه ژورنال7 نیز این گونه معرفي شده    اند. اما در اواخر دهه 1950، 
هنگام��ي که انتظارات اجتماع از زنان در خان��ه ماندن و بچه    داري بود، تعداد زنان 
معرفي ش��ده در این مجله کاهش یافت. این امر س��بب شد که به روابط عمومي به 
عنوان شغلي مردانه نگریسته شود. حضور مثبت و تعداد زنان در دهه 1960 دوباره 

کاهش یافت. 
 مسأله مهم براي زنان در این عرصه، آینده این حرفه و کارگزاران آتي که عمدتا 
زن هس��تند مي    باشد. تعداد دانشجویان رش��ته روابط عمومي در مقطع کارشناسي 
افزایش چش��مگیري داش��ته است و این دانش��جویان عمدتا زن هستند. مطالعات 
چاپ شده در این حوزه یک دهه را مورد بررسي قرار داده    اند و در این مدت تفاوت 
چندان��ي در دانش��جویان دختر در جدیت و گرایش به پس��ت    هاي مدیریتي دیده 
نمي    ش��ود. همچنین تفاوتي در میزان انتظار حقوق براي پس��ت    هاي اول مشاهده 
نمي    ش��د اما پس از پنج س��ال تفاوت چش��مگیري در میزان انتظار حقوق در این 
حرفه به وجود آمد: دانش��جویان پس��ر نسبت به دانش��جویان دختر انتظار کسب 
درآمد بیش��تري داش��تند. همچنین دانشجویان پس��ر از اعتماد به نفس بیشتري 
برخوردار بودند. دانشجویان دختر انتظار ترفیع کندتري نسبت به دانشجویان پسر 
داش��تند و گرفتن ترفیع را مس��تلزم به تاخیر انداختن تش��کیل خانواده و بچه    دار 

شدن مي    دانستند.
تحقیقات انجام گرفته در قرن بیس��ت و یکم نشان دهنده موفقیت زنان در حرفه 
روابط عمومي اس��ت. زنان بیش��تري در پس��ت    هاي مدیریت ق��رار گرفته    اند، زنان 
بیش��تري به تعلی��م و تحصیل روابط عمومي مش��غولند و متخصصان بیش��تري از 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oscar Gandy
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Debra Miller
Jean Stewart
Group Attitudes Corporation
Journalism History
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از س��یطرة زنانگی خودمان بر کّل صنعت، که قطعاً با سایر بخش های 
کاری متفاوت است، استفاده کرده "باشگاه دختران" را پدید آوریم.

ما می توانیم، اّما خودمان عمل نمی کنیم.  این نوع همکاری و حمایت 
ممکن است در سایر صنایع وجود داشته باشد، اّما در روابط عمومی آن 
نوع اّطالعاتی را که اکثر مردان مسلّم می پندارند به ما آموزش می دهد.

  زنان رهبران خوبی برای امور تجاری هستند
ص��رف نظر از دیدگاه های فردی در خصوص برابری جنس��یتی، آمار 
نش��ان می دهد اکثر مردان رهبر امور تجاری از چنان س��اختار قدرتی 

بهره می برند که خودشان استمرار بخشیده اند.
آنچ��ه که در روابط عمومی متوجه هس��تیم آن اس��ت که وقتی پی 
ببری��م که همان چیزها در ما انگیزه ایج��اد می کند، می توانیم نیروی 
بس��یار قدرتمندی در تغییر دنیای تجارت و کار به دنیایی ش��ویم که 

دربرگیرندة همه باشد.  به عبارت دیگر: دنیای کار همه شود. 
بنابرای��ن، تدریجاً آنچه را که باید انجام دهی��م درمی یابیم: از دانش 
تازه یافتة خویش نس��بت به اهداف، تمایالت و نگرش های مشابه خود 
ن��ه تنها برای آموزش و راهنمایی یکدیگر و کس��انی که ما را الگو قرار 
می دهن��د بلکه به مراتب بیش از آن اس��تفاده کنیم: به نحوی فّعال و 
جّدی از بانوانی که در مناصب ارش��د در روابط عمومی و س��ایر صنایع 
قرار می گیرند حمایت کنیم و این کار را با بیان توانایی های آن بانوانی 

که می شناسیم برای هر فردی که با او مواجه می شویم انجام دهیم.
ما این کار را انجام خواهیم داد، نه بدان علّت که میل داش��ته باشیم 
زمام امور را به دس��ت بگیریم، یا از طریق احساس��ات یا "درست انجام 
دادن کارها"، بلکه به آن سبب که انتخاب از کّل خزانة ژنی معقول به 

نظر می رسد.
ش��ّکی نیس��ت که این ضرورت دارد. در جدیدترین محاسبات، زنان 
فقط 9/7 درصد از مناصب مدیریت اجرایی کلیدی را در ش��رکت های 
ش��اخص ASX200 2 در اختیار دارند. از هر ده شرکت شاخص مزبور 
شش شرکت حّتی یک زن در منصب مدیریت اجرایی کلیدی نداشتند 

که نهایت درجه نومیدی را سبب می شود.
تمام این ها علیرغم س��ال ها تحقیقی است که مستمراً نشان می دهد 
در افراد رده های باال اگر تنّوع جنسیتی باشد به نفع سهامداران است.

پژوهشی که سال قبل توّسط انستیتو تحقیقات اعتباری سوئیس3 انجام 
شد نشان داد که بعد از شش سال ردیابی سهام شرکت ها در سرمایه گذاری 
بازار به ارزش بیش از ده میلیارد دالر، مؤّسس��اتی که زنان در زمرة اعضاء 
هیأت مدیرة آنان بودند در مقایس��ه با مؤّسساتی که تمامی اعضاء هیأت 

مدیرة آنها از مردان بودند، به میزان 26 درصد کارایی بهتر داشتند.
دو س��ال پیش در گ��زارش مک کینزی4 89 ش��رکت اروپایی را که 
درصد زنان در مدیری ارشد آن بسیار باال بود تحت مطالعه قرار گرفت.  
عملکرد مالی با حّد متوّسط بنگاه ها در همان صنعت مقایسه شد. نتایج 
بازدة باالتری روی س��هام متعارف، سود عملکرد بیشتر و قیمت سهام 

افزون تر را نشان می داد.
اس��تفاده از بانوان در رده های عالی رهبری شرکت کار خوبی است؛ 

نه بیشتر و نه کمتر.

تحقیقات زیادی انجام ش��ده 
ک��ه چ��را زن��ان در هیأت های 
مدی��ره و در مناص��ب اجرایی 
ارش��د در سراس��ر عالم کمتر 
حض��ور دارن��د.  ای��ن وضعیت 
انکارناپذیری هولناک  به نح��و 
است، اّما مساله زنان این است 
که چه کنند که تغییری در این 

وضعیت حاصل شود.
سهمیه ها ارزش فکر کردن را 
دارند و توّج��ه به این نکته نیز 
ارزش��ش را دارد که دولت محلّی اونتاریو در کانادا برنامه هایی را جهت 
واداشتن شرکت ها به اعطای کرسی های بیشتری در هیات های مدیره 

اعالم کرده است.
اّما تا زمانی که نابرابری جنسیتی تغییر کند، آنچه را که ما سهواً در 
صنعتی که من در آن شاغلم، یعنی روابط عمومی، به آن وارد شده ایم، 
می توان تحقیق داخل میدانی توصیف کرد که در درازمّدت ممکن است 

تغییری را موجب شود.
روابط عمومی صنعتی تحت ُس��لطه بانوان اس��ت. من روابط عمومی 
اوگیل��وی1 را که بزرگترین بنگاه روابط عمومی اس��ترالیا اس��ت اداره 
می کنم و اکثر موّسسات رقیب من نیز توّسط خانم ها اداره می شوند. ما 

رقابت پذیر ترین گروه قابل تصّور هستیم.
وقتی برای به دست آوردن کار نبرد می کنیم مرتّباً به یکدیگر حمله 
می کنی��م؛ برای جذب بهترین اس��تعدادها، کس��ب کامیابی ها و رفع 

نقایص مبارزه می کنیم.
تا اینجای کار مردانه بوده اس��ت، اّما تفاوت در اینجا اس��ت.  ما در ارتباط 
مداوم، تبادل اّطالعات و حمایت از یکدیگر در بحران های گوناگونی هستیم 
که در امور تجاری و گاهی در زندگی شخصی پدید می آید؛ در مورد ابتکاراتی 
به نفع این صنعت که همه از آن بهره می بریم فعالیت و تشویق می کنیم، با 
یکدیگر به مشورت می پردازیم و حّتی زمانی که ممکن است در مورد مشتری 

بالقّوه ای تضاّدی وجود داشته باشد راه را برای یکدیگر هموار می سازیم.
این بدان معنی است که برای اّولین بار در زندگی شغلی من، زنان در 
مناصب ارش��د در می یابند که ما در چه چیزی سهیم هستیم؛ و آنچه 
را که قطعاً سهیم هستیم جنسیت ما است.  مؤنّث بودن به این معنی 
است که تفّکر ما و کار کردن ما با مردان متفاوت است و چیزهای بسیار 

متفاوتی در ما انگیزه ایجاد می کند.
روابط عموم��ی، به علّت عدم توازن جنس��یتی اش در س��طوح عالی، 
می تواند فرصتی به ما بدهد که تحت همان نوع مقّررات تک جنسیتی 
که در مورد جامعة کاری وس��یع تر مصداق دارد، عمل کنیم. می توانیم 

 کايران مور، از روابط عمومی اوگيلوی، می گويد که تعداد زنان
 شاغل در منصب های کليدی فوق العاده مأيوس کننده است

درس های روابط عمومی در زمينۀ برابری جنسيتی

1.

3.
4.

Ogilvy PR

Credit Suisse Research Institute
McKinsey

2. بورس اوراق بهادار استرالیا ـ م
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روابط عمومی: دنيای زنان

ِهتِر ياکسلی 

با نگاهی به دانش پژوهی خانم  ها و اشتغال به روابط عمومی، شواهدی 
از نهضت مثبت دیده می شود � ولو این که از هر دو قدمی که به پیش 
برداش��ته می ش��ود، یک قدم به عقب برگردند. زن��ان دیگر محدود به 
عمدتاً نقش های تاکتیکی نیستند، بلکه به نوبه خود، حّداقل در زمینه 
آموزش��ی، این ش��غل به عنوان یکی از مناسب ترین مشاغل برای زنان 
جوان برای نقطة ش��روع مسیر شغلی محس��وب می گردد. از صفحات 
هفته نامه روابط عمومی )PR Week(3، آگهی های اس��تخدام و روایات 
بر می آید که هنوز مردان از مش��اغل قبل��ی خویش در روزنامه نگاری 
یا س��ایر مناصب در سلس��له مراتب مدیریت سازمان به مناصب ارشد 

جهش می کنند.
در بعض��ی زمینه های روابط عمومی )حّداقل در انگلس��تان(، به نظر 
می رسد تقس��یم جنس��یتی روش��نی وجود دارد. در زمینه تبلیغات، 
مردان معّرف توانایی در کنترل رسانه ها از طرف مشتریان خبرسازشان 
هستند در حالی که زنان، سازمان دهنده مهمانی ها هستند. در سیاست، 
مردان روزنامه نگار س��ابق با گزارشگران رسانه های ملّی می جنگند، در 
حال��ی که زنان بس��یاری از نقش های حامی کارمن��دان دولت را ایفا 
می کنن��د. در صنع��ت موتور، زن��ان در مناصب متمرکز بر جلس��ات 
اکثریت دارند و روزنامه نگاران متخّصص س��ابق درباره موضوعات فّنی 
با همتایان مرد خود که در موضع رسانه ای خود باقی مانده اند مذاکره 
می کنند. موسس��ات عمده مشاوره به نظر می رسد هنوز عمدتاً توّسط 
مردان اداره می ش��ود و انتصاب مقامات ارشد و پر سر و صدا عمدتاً با 
شکار کردن مغزهای روزنامه نگاری پرماجرای گذشته صورت می گیرد. 
اّما فقط می توان حدس زد که "کار واقعی" را سپاهی از زنانی به عهده 

  مری کاسات: زن جوانی که در باغ خيّاطی می کرد، 
تقریباً 25 س��ال از آن روز می گذرد که کالین1 در جواب به افزایش 
اش��تغال زنان به انتش��ار مقاله "حلبی آباد مخملین" در مطالعة نقش 
زن��ان در روابط عمومی پرداخت. ام��روزه نمی توان انکار نمود که زنان 
ب��ر این میدان ُس��لطه یافته ان��د – در واقع، بر مبن��ای تجربه من در 
انگلیس، 90 درصد دانشجویان دوره کارشناسی رشته روابط عمومی و 
دانشجویان مش��غول تحصیل برای کسب شرایط تخّصصی و حرفه ای 

در زمرة زنان و دختران هستند.
در موسس��ات حرف��ه ای در اینجا زنان در مناصب ارش��د قرار دارند: 
س��الی کاس��ترتون )ریی��س و مدیر ارش��د اجرایی هیل ان��د نولتون 
ای ام ای اِی( ریاس��ت مجمع مش��اوران روابط عموم��ی )PRCA( را به 
عهده دارد و جین ویلس��ون مدیر ارشد اجرایی موسسه روابط عمومی 
با حقوق ویژه )CIPR(2 است. اگرچه شاید در حّد مقام باالیی نباشد 
اّما پ��ل میلریا به عنوان رئیس موسس��ة روابط عمومی مزبور برگزیده 
ش��د و فرانس��یس اینگهام به مدیریت ارش��د اجرایی مجمع مشاوران 

روابط عمومی منصوب گشت.
با این همه، یقیناً این نش��انة پیش��رفتی در زمینة امکان بالقّوه برای 
هر زن جوانی اس��ت که وارد حرفه روابط عمومی می ش��ود و فرصتی 
اس��ت تا در باالترین سطح در مشاوره یا مناصب داخلی موّسسات کار 
کند. مفهوم سقف شیشه ای به تاریخ سپرده شد؛ سطوح پرداخت قابل 
قیاس با دریافتی مردان اس��ت و مدیران اجرایی در کس��ب راهنمایی 
راهبردی از مردان و زنان به طور یکسان راحت و آسوده اند � این طور 

نیست؟

     
2. موسس��ه روابط عمومی با حقوق ویژه )Chartered Institute of Public Relations( بنگاهی حرفه ای در انگلس��تان برای شاغالن روابط عمومی است.  
این موسس��ه با عنوان موسس��ه روابط عمومی در سال 1948 افتتاح شد و در سال 2005 حائز ش��رایط حقوق ویژه )شناسایی رسمی حرفه ای در انگلستان( 

شد و عنوان Chartered را به نام خود افزود � م
3. اّولین نشریه خبرهای ارتباطات و روابط عمومی، تحلیل، مقاالت عمده و مشاغل روابط عمومی در انگلیس � م 

1. Cline
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چش��م انداز لیبرال، ریش��ه ای و موج سّومی فمینیس��تی با آن مبارزه 
کنند. موانع فردی و نهادی که باید بر آن غلبه کرد و تصاویر قالبی در 
بسیاری از زمینه های روابط عمومی وجود دارد که باید بر آن فایق آمد.  

اّما به موازات مسأله سازی جنسیت، نیازهایی برای عمل گرایی و حّتی 
تجلیل از روابط عمومی وجود دارد. این زمینه پویای چندوجهی است 
که در آن باید ش��غلی را تراش��ید با فرصت هایی برای کار کردن مانند 
صنعتگری ماهر، مش��اوری کاردان، نمایندة رس��می عالمتی تجاری، 
مدیر ُخبره بحران، و در بس��اری از س��ایر نقش های متنّوع در سراسر 
هزاران زمینة سازمانی؛ درون سازمان، درون سازمانی مشاوره ای یا به 

عنوان کارآفرین.
معتقدم که روابط عمومی گزینة "مس��یر ش��غلی پروتئوسی یا قابل 
تغیی��ر"2 مدرن عرضه می کند، یعنی از لحاظ مفهومی فاقد حّد و مرز 
ک��ه مجموعه مهارت ه��ا، کفایت ها، تجارب و دانش ما ایجاد فرش��ینه 
فردی اس��تخدامی )و خویش فرمایی( را برای ما میّس��ر س��ازد. دیگر 
انتخاب با خود ما اس��ت که این فرش��ینه دارای بافت مخملین باش��د 

یا مجذوب جوشن!
.http://www.prconversations.com/index
pr-its-a-womans-world/php 02/2011

می گیرند که مدیریت اجرایی جلب مشتری را به سطح ریاست در این 
زمینه ارتقاء می بخشند.

آیا اهّمیت��ی دارد؟ آیا روابط عمومی گزینة ش��غلی مطلوبی به زنان 
عرضه می کند و آنها را قادر می سازد کار، خانواده و سایر تعّهدات را با 
مهارت های ذاتاً "مالیم" خود در بس��یاری از زمینه های روابط عمومی 
در هم بیامیزند؟ آیا زنان قادر نیستند بدون مواجهه با تبعیض جنسی 
مانند آنچه که کاس��ترتون1 اّدعا می کند )با اس��تفاده از پنداره قالبی 
مسیر شغلی که ریشه سازمانی دارد( خود را به مدارج عالیه برسانند؟ 
چندین ت��ن از زنان را در مناصب ارش��د روابط عمومی صنعت موتور 
می شناسم و بس��یاری دیگر را که منتظرند که بر اثر اَقدام آن ها زمام 
ام��ور عنوان ه��ای عمده تج��اری اتومبیل را در دس��ت بگیرند )وقتی 
مردان��ی که در حال حاض��ر منصب های مزب��ور را در اختیار دارند به 
صورت بازنشسته یا حالت های دیگر از این مشاغل کنار بروند!(  جالب 
آن که، زنان غالباً به نظر می رس��د دربارة دستاوردی که روابط عمومی 
می توان��د، غیر از پوش��ش خب��ری راه اندازی مدل جدی��د در مجاّلت 
مربوط به اتومبیل، برای س��ازمان آن ها داشته باشد، دارای دیدگاهی 

به مراتب بزرگترند.
همچنی��ن، زنان مج��ّرب روابط عموم��ی که وارد کالس می ش��وند 
ت��ا ش��رایط حرفه ای الزم را کس��ب کنن��د، این کار را ب��رای تقویت 
موقعیت ش��غلی خویش با استفاده از آموزش و دانش به عنوان سالح 
انتخاب انجام می دهند. کس��انی که از بهترین دوره های روابط عمومی 
فارغ الّتحصیل می شوند درک راهبردی را با مهارت های عملی اساسی  
و بلندپروازی برای مسیر شغلی که محدود به مشاغل "ناراحت کننده 

و پردردسر" نباشد، در هم می آمیزند.

روابط عموم��ی قطعاً دنیایی را ب��ه زنان عرضه می کند که در صددند 
موازنه ای بین زندگی و کار ایجاد کنند، اّما دنیایی که مانند هر زمینه 
ش��غلی دیگر پیچیده اس��ت و دنیایی که مردان جوان فارغ الّتحصیل 
روابط عمومی هم، وقتی راه خویش را ایجاد می کنند با تعّدی و تجاوز 

از حّد و حدود مواجه می شوند.
آری، مس��ایل خاّص��ی وج��ود دارد که زن��ان با آن روبرو هس��تند 
و برچس��ب زدن ش��غل آن ها و نی��ز نیازهای خود منص��ب که باید از 

آن  با  زنان  که  دارد  وجود  خاّصي  مسايل 
و  آن ها  شغل  برچسب زدن  و  هستند  روبرو 
نيز نيازهاي خود منصب که بايد از چشم انداز 
با  فمينيستي  و موج سّومي  ليبرال، ريشه اي 
آن مبارزه کنند. موانع فردي و نهادي که بايد 
بر آن غلبه کرد و تصاوير قالبي در بسياري از 
زمينه هاي روابط عمومي وجود دارد که بايد بر 

آن فايق آمد. 

1.  سالی کاسترتون )Sally Costerton(، با توّجه به انتخابش به ریاست مجمع مشاوران روابط عمومی در اکتبر گذشته و نقش عمده اش به عنوان رئیس 
و مدیر ارشد اجرایی هیل اند نولتون ای ام ای اِی )Hill & Knowlton EMEA(، مسلّماً یکی از ارشدترین زنان در حرفه مشاوره روابط عمومی انگلیس است.  
او بعد از رس��یدن به این مدارج عالیه گفت، "من در زمینة حمایت و فرصت هایی که داش��تم، از اقبال خوبی برخوردار بودم. هرگز در مس��یر شغلی ام تبعیض 

جنسی را تجربه نکردم.  بلندپرواز بودم و این را می خواستم." � م
2. مس��یر ش��غلی پروتئوسی )Protean Career( مفهومی اس��ت که الزم می شمارد همه )1( بازار کار را تحت نظر داش��ته ارزیابی کنند؛ )2( پیشرفت ها، 
َرَوندها و تغییرات صنعت را پیش بینی کنند و انتظار داش��ته باش��ند؛ )3( مهارت ها، ش��رایط، روابط و صفات الزم جهت نقل و انتقال را کس��ب کنند؛ و )4( به 
سرعت خود را منطبق سازند تا در بازار کار دائم الّتغییر رشد و نمو داشته باشند.  لغت Protean از خدای دریای افسانه ای یونانی، Proteus، گرفته شده که 
معروف بود )1( آینده را پیش بینی و پیش��گویی می کرد و )2( همه فن حریفی و انعطاف پذیری اش برای وفق دادن خود جهت انطباق موّفقیت آمیز و رش��د 

در آیندة مورد نظر � م
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@dbreakenrigde �3
اگ��ر هنوز در ح��ال تحصیل هس��تید، یکی از م��واردی که حتماً 
بای��د ب��ه آن مراجع��ه کنی��د این م��ورد اس��ت. دی��درا بریکن ریج 
)Deidre Breakenridge( اس��تادی اس��ت که اج��ازه می دهد در 
PRStudChat# تم��ام س��واالت خ��ود را مط��رح کنی��د.  او مولّف 
چندی��ن کتاب ب��زرگ روابط عمومی نیز هس��ت از قبیل PR 2،0 و             
Putting the Public Back in Public Relations.

@ValerieSimon �4
والری مغز دیگری پشت پردة PRStudChat# است، اّما شما باید 
او را در HAPPO# )کم��ک به ه��واداران روابط عمومی(، نهضت او 
برای مرتبط س��اختن جویندگان ش��غل روابط عمومی با کارفرمایان، 
نی��ز بیابید. برای گفتگوی جاری عالی برای تمامی مطالب مربوط به 

 "@westlevyPR" �1
 West بنیانگ��ذار نیویورک��ی ،)Heather West( هیت��ر وس��ت
Levy PR )ماون2 روابط عمومی با تحلیل جّدی کالت3(، اس��لوب و 
مشغولیت دنیای روابط عمومی را می داند و نیز بر گسترة غیرانتفاعی 
نیز واقف اس��ت. ب��رای برخورداری از اطالعات به روز ش��ده مقاالت 
مربوط به این صنعت از گوش��ه و کنار شبکه اینترنت، به آن مراجعه 

کنید. 
"@prsarahevans" �2

س��ارا ایونس )Sara Evans(، پیر دیر روابط عمومی و رس��انه های 
اجتماع��ی و بنیانگ��ذار گفتگوهای این صنع��ت در توییتر با عناوین 
journchat# و commentz#، مس��لّماً در زمرة اسامی بزرگی است 

که شما باید از آن آگاه باشید.

 بيست قّوه ای که زنان روابط عمومی 
بايد در توييتر پی بگيرند

در دنيای روابط عمومی، همه چيز راجع به ارتباطات است و چه کاری بهتر از آن که ارتباطات مزبور در توييتر صورت گيرد؟ بنابراين 
در اين "FF#"1 پيران دير روابط عمومی را که ش�ما بايد به طور آنالين به نمايش بگذاريد مطرح می کنيم. اگر ش�ما در روابط عمومی 

هستيد )يا مايليد که باشيد(، اين زنان را پی بگيريد تا بياموزيد، الهام بگيريد و گوش به زنگ رويدادهای دنيای روابط عمومی باشيد.

 Follow برای تشخیص توییترهایی که در رویدادی آنالین معروف به "#F F" [hashtag = 1. کاربران توییتر در هر جمعه از هش��تگ ]نماد پیش��وندی
Friday پی می گیرند، استفاده می کنند. هر زمان مشاهده کنید که دوستی یا موسسه ای که می شناسید عنوان کاربر توییتری را )مانند imguide@( بعد 
از "FF#" به کار برده، ش��یوه ای برای آگاه کردن دنیا اس��ت که نه تنها محتوای توییتری آن را تأیید می کند، بلکه امیدوار اس��ت ش��ما نیز آنها را در توییتر 

پی بگیرید و دنبال کنید � م
 Maven .به معنی مخزن دانش اس��ت Maven .اس��ت POM - Project Object Model یک ابزار مدیریت و تعریف پروژه بر پایه مفهوم  Maven .2
یک روش جامع برای مدیریت پروژه از زمان کامپایل تا انتش��ار تا مس��تند س��ازی تا همکاری تیمی فراهم می سازد؛ در یک جمله Maven یک چارچوب 

مدیریت پروژه )Project Management Framework( می باشد � م
3. کالت Klout وبس��ایت و برنامة کاربردی موبایل اس��ت که از تحلیل های رس��انه های اجتماعی برای رتبه بندی کاربرانش طبق تأثیر اجتماعی آنالین 
از طریق Klout Score، که ارزش عددی بین 1 و 100 اس��ت، می پردازد. در تعیین امتیاز کاربران، کالت از ابعاد ش��بکة رس��انه ای اجتماعی کاربر استفاده 

می کند و محتوای ایجاد شده را برای سنجش نحوة تعامل کاربران دیگر محتوای مزبور در تقابل قرار می دهد � م
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را یکی از ده مدیر ارش��د اجرایی برتری نام داده که در توییتر فعالند 
)و هاب سپات ]ط] او را یکی از صد نیرومندترین زن در توییتر لقب 
داده اس��ت(، کارآفرین/نویسنده/بازاریاب و طّراحی است که خروارها 

مطلب می توان از او آموخت.
@dkny �13

"من منبع مناس��ب و به روز ش��ما هس��تم که از درون دونا کاران 
)Donna Karan( نیوی��ورک ان��د دی ک��ی ان وای و زندگی خود به 
عنوان دختر روابط عمومی س��اکن نیویورک، خبرهای داغ پنهانی را 

می آورم." به اندازة کافی بیان شد.
@OscarPRGirl �14

اگ��ر یک عضو وابس��ته روابط عمومی عنوان تج��اری مجلّل کافی 
نباش��د، به این یکی ک��ه فوق العاده مطلوب و دلپذیر اس��ت مراجعه 
کنید. )ش��ما می توانید در Tumblr, Pinterest و Instagram نیز 

او را پیداکنید.(
@thegarnercircle �15

برای انداختن نگاهی به سریع الّرش��دترین مؤّسسات روابط عمومی 
کش��ور نگاهی ب��ه نیکول گارن��ر )Nicole Garner( ک��ه به نحوی 

باورنکردنی الهام بخش است مراجعه کنید.
@MissSuccess �16

س��اکیتا هالی )Sakita Holley(، بنیانگذار موسسه اسلوب زندگی 
"خانة کامیابی" نیویورک، با مش��تریانی در قلمرو اسلوب زندگی: هر 
آنچه که برای مش��تریان میّسر س��ازد که "زندگی کنند، کار کنند، 

بازی کنند، سفر کنند و خواسته های خود را برآورند" کار می کند.
@heatherhuhman �17

 Heather( م��ا ِهت��ر هوم��ان
متخّص��ص  را   )Huhman
تعلیم ضمن اش��تغال در توییتر 
ب��رای مراجع��ه ذک��ر کرده ایم � 
اگر جویای ش��غل هس��تید به او 
بینش های  اّم��ا  کنی��د،  مراجعه 
روابط عموم��ی او نیز واقعاً ارزش 

مراجعه را دارد.
@rachelakay �18

این "واسطة ارتباطی ِزبِل همه جا حاضر" بنگاه روابط عمومی خود 
را اداره می کن��د، وبالگ دارد و ب��رای communiKaytrix.com و 
socalprblog.com کار ویراس��تاری را انجام می ده��د. اّما بهترین 
محتوای او به شکل پیام های مناسب و مرتبط و خوشایند در توییتر 

است.
@ginidietrich �19

بنیانگ��ذار SpinSucks، پلتفرم حرفه ای توس��عه برای اهل حرفه 
روابط عموم��ی، مدیر ارش��د اجرایی یک موسس��ه عظی��م ارتباطات 
بازاریابی، مولّف، س��خنران، پیر دیر عالی همه فن حریف. همین االن 

به او مراجعه کنید.
@PRjobs �20

اگر در حال حاضر در جس��تجوی شغل هس��تید، لیندزی اولسون 
)Lindsay Olson(، متصّدی اس��تخدام، کس��ی است که باید به او 
مراجعه ک��رد. برای داغ ترین جاهای خالی اس��تخدام از ش��رکتش، 

Hoojobs@، مراقب اعالمیه های او در سراسر اینترنت باشید.

روابط عمومی و رسانه های اجتماعی به او مراجعه کنید.
@brooke �5

بنیانگ��ذار   ،)Brooke Hammerling( همرلین��گ  ب��روک  ب��ا 
BrewPR@، بنگاهی برای "ش��رکت های فوق العاده محشر در فضای 
تکنولوژی"، دیداری داش��ته باش��ید. پیام های او در توییتر آمیزه ای 
از مطالب ش��خصی و حرفه ای اس��ت، اّما فهرس��ت اسامی حیرت آور 
مش��تریانش نش��ان می دهد که او یقیناً کس��ی اس��ت که باید او را 

شناخت.
@lizziegrubman �6

بل��ه، او در همپتونز )Hamptons( اتومبیلش را به میان گروهی از 
مردم راند، اّما این خبر دیگر قدیمی ش��ده اس��ت.1 لیزی همواره به 
طور ثابت در صحنة روابط عمومی نیویورک حضور داش��ته و خواهد 

داشت.
@prtini �7

 ،@GebenComm موسس ،)Heather Whaling( ِهتر ِولینگ
با همه، از کس��انی که در فهرس��ت پانصد ش��رکت برتر قرار دارند تا 
آنان که تازه ش��روع کرده اند و آنان که غیرانتفاعی هستند همکاری 
می کند. ب��رای گفتگو در pr20chat# ب��رای مکالماتی درباره نقطة 

تالقی روابط عمومی و رسانه های اجتماعی به او ملحق شوید.
@AnnieJenningsPR � 8

 ،)Annie Jennings( مولّفی��ن و متخّصصی��ن دور آنی جنینگ��ز
"استراتژیس��ت رس��انه ای، متخّصص تبلی��غ کتاب، مش��اور عناوین 
تجاری، رهبر اندیش��ه در تبلیغات، و مبلّغ کتاب" جمع می ش��وند تا 

کارهای روابط عمومی خویش را انجام دهند 
و خرواره��ا مطلب وج��ود دارد که می تواند 
دربارة ترویج و تبلیغ کارهای مشتریان خود 

از او یاد بگیرید.
@AKRPR �9

آی��ا به مش��اهیر دنی��ای رواب��ط عمومی 
می اندیش��ید؟ نگاه��ی ب��ه پش��ت صحنه 
بیاندازی��د ت��ا از زندگ��ی آماندا روئیس��ی 

)Amanda K. Ruisi(، مالک بنگاه مشغولیات متخّصص در عناوین 
تجاری مشهور آشنا شوید.

@AlisonBrodPR �10
آلیس��ون براد )Alison Brod( می گوید، "احتمالی وجود دارد که 
امروز دربارة یکی از مش��تریان ما مطلبی خوانده باشید." اّما شما به 
 Crain’s NY Business احتمال قوی آوازة او را ش��نیده اید. نشریة
روابط عمومی س��بک زندگی او و بنگاه بازاریابی اش را دومین شرکت 

برتری که می توان در تمام نیویورک برایش کار کرد، لقب داد. 
@LuxuryPRGal �11

کریس��تین کرک )Christine Kirk( مدیر ارش��د اجرایی سوشال 
می��وز )Social Muse( )خیر، ما تعّصب اس��می نداریم(، موسس��ه 
رس��انه های اجتماع��ی و روابط عمومی برای عناوین تجاری س��بک 
زندگ��ی، س��فر، رس��توران و تکنولوژی مجلّ��ل اس��ت. او بنیانگذار 
luxchat@ هم هس��ت، اگر به صنایع تجّمل��ی عالقمندید حتماً به 

آن ملحق شوید.
@missusP �12

کریس��تین پِرِکت )Christine Perkett( که اَمکس )AMEX( او 

1.  اش��اره به حادثه ای در 7 ژوئیه 2007 اس��ت که وقتی مأموران امنیتی از او خواستند که اتومبیل مرسدس بنز SUV خود را از منطقة ممنوعه نزدیک 
س��اختمانی دور کند، اتومبیل را به جمعیت مردم که خارج از هتل Conscience Point Inn واقع در جادة دریای ش��مال در همپتونز ایس��تاده بودند راند 
که به مجروح ش��دن ش��انزده نفر منجر ش��د.  او بعداً به اتهام جرایمی از جمله حملة درجه دوم، رانندگی در حال مستی و ایجاد خطر  در اثر بی احتیاطی، 

محکوم شد � م

را   )Heather Huhman( هومان  ِهتر  ما 
براي  توييتر  در  اشتغال  ضمن  تعليم  متخّصص 
مراجعه ذکر کرده ايم، اگر جوياي شغل هستيد به 
او نيز  اّما بينش هاي روابط عمومي  او مراجعه کنيد، 

واقعاً ارزش مراجعه را دارد.
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ب��ه  داوطلب��ان  س��ازمان 
عن��وان بزرگتری��ن و برترین 
عام المنفعه   بین الملل��ی  نهاد 
در  دیری��ن  تاریخچ��ه ای  از 
ارای��ه  خدمات بشردوس��تانه 
برخوردار است و از اوایل دهه 
سی شمس��ی بخشی ثابت از 
فرایند امدادرس��انی و کمک 
به اقش��ار مح��روم و نیازمند 
بوده است. در طول جنگ به 
آسیب دیدگان یاری رسانده و 

در قب��ال بالی��ای طبیعی متعدد، از م��ردم محنت زده حمایت 
کرده اس��ت. نظ��ر به این تاریخچ��ه مفتخریم که توانس��ته ایم 
طی دهه های گذش��ته س��هم خود را در بهبود چشمگیر روند 
حمایت از مس��تضعفان ایفا نماییم. به همین مناس��بت اس��ت 
که دس��تاوردهای مطرح ش��ده در گزارش یک ساله برنامه های 
س��ازمان را باید جزیی از کوشش پیوس��ته و پایدار انسان های 
نیکخواهی دانست که برای تسکین آالم بشری  دست در دست 

هم نهاده اند.
سیر روند عملکرد این سازمان در دو سال گذشته در بردارنده 
پیشرفت های مهمی در زمینه ارایه خدمات بهداشتی، درمانی، 
معیش��تی، پیشگیری از آس��یب های اجتماعی و حمایت روانی 
اس��ت که با تدوین طرح ها و دستور العمل های نوین و مشارکت 
بی شائبه اعضا و داوطلبان جمعیت هالل احمر در سراسر کشور 
محقق ش��ده است. این س��ازمان هم چنین  با  توسعه و تجهیز 
بیش از4000  نقطه از کش��ور به خانه های داوطلب، عمومی و 
تخصصی اقدامات خود را در راس��تای اعتمادس��ازی و انعطاف 
نظ��ر مردمی برای همگام ش��دن ب��ا جمعیت ه��الل احمر در 
کمک رس��انی به  افراد و خانوارهای آس��یب پذیر تشدید نموده 

است.
نهادین��ه ک��ردن فرهنگ داوطلب��ی و انجام ام��ور خیریه  در 
جامعه موضوع مهم و مکرر بسیاری از فعالیت های مورد حمایت 
س��ازمان در س��ال جاری بود و به حق به دستاوردهای خود در 
زمینه محرومیت زدایی و امدادرس��انی  به طیف گسترده ای به 
خود می بالد. تاس��یس 33 پایگاه امداد و نجات و مراکز درمانی 
و انبار امدادی به همت خیرین در این مدت از این ره آوردهای 

پرافتخار است.
اعزام کاروان هاي سالمت و نیکوکاري به مناطق محروم و کم 
برخوردار براي ارایه خدمات بهداش��تي و درماني به نیازمندان 
س��اکن در این مناطق، توس��عه ش��بکه جذب و بهره مندي از 

داوطلبان در س��طح روستاها  در 
راستای توسعه روستاها و اجراي 
از  حمایت  مختل��ف  طرح ه��اي 
کودکان و زنان بي سرپرس��ت و 
ایجاد فرصت های  بدسرپرس��ت، 
جدی��د کاری و فعالیت��ی ب��رای 
این  اقدامات  ازجمل��ه  داوطلبان 
س��ازمان برای داوطلبان است و 
در این میانه س��هم زنان بیش��تر 

و پررنگتر. 
توانا  ویژه  تیم ه��ای  راه اندازی 
برای فعالیت  18000 زن متخصص امدادگر، طراحی و برنامه ریزی 
28 برنامه ملی بشردوستانه در راستای خدمت رسانی به نیازمندان 
و بهره من��دی بیش از هفت میلیون نفر از این خدمات و روش های 
بدی��ع و طراح��ی کارت های هوش��مند وی��ژه اعض��ا و داوطلبان، 
راه اندازی س��ایت سازمان و س��امانه پیمایش، از دیگر اقدامات دو 

ساله اخیر این سازمان بود.
  این سازمان از سویی دیگر با  ایجاد شبکه فعالیت جذب منابع 
داوطلبی در سراس��ر کشور، توانست به  هدایت و جذب کمک های 
مردمی )نقدی و غیر نقدی ( بیش از دو میلیارد ریال در راس��تای 
خدمت رس��انی به نیازمندان اقدام نماید. بای��د اذعان نمود تقویت 
ش��بکه سراس��ری  جذب مناب��ع داوطلبی از طری��ق تدوین کتب 
تخصص��ی راهنما و دس��تورالعمل های جامع، کانون��ی برای تبادل 
اطالع��ات بین اعض��ا، داوطلبان متخصص  و متعه��د در جمعیت 
بوجود آورده اس��ت که به طور فزاینده ای مورد استقبال داوطلبان 

عالقه مند قرار گرفته است.
با این همه رخصتی برای توقف نیست. حوادث و فجایع طبیعی، 
کمبوده��ای معیش��تی  همواره وجود دارد و  اصل نوعدوس��تی را 
به س��وال می کش��د. به موازات این پدیده ش��اهد ظهور مسایل و  
ناهنجاری های اجتماعی جدید هس��تیم  که این چالش ها مستلزم 
توجه و اهتمام ویژه در همت عالی اعضا و داوطلبان این س��ازمان 
خواهد بود و دستور کار آینده همکاری های سازمان با دیگر نهادها 

و سازمان های دولتی و غیردولتی را رقم خواهند زد.
و در ای��ن مس��یر منتظر دس��ت توانمند و یاریگر ش��ما عزیزان 
نیکوکار و خیر جامعه بزرگ اس��المیمان هستیم تا بار گرانی را از 
روی دوش محنت کش��یدگان، نیازمندان و دردمندان بی سرپرست 
این دیار عزیز برداریم. به ما بپیوندید.                                                            
                                                                                                                                   www.vorcs.ir

      rafe@rcs.ir

همراهی  تا عرش
در سايه ی تالش و خدمت  به نيازمندان و محرومين

دکتر فرح ناز رافع
رييس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر
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نقش زنان در روابط عمومي

روابط عمومي و پیچیدگي هاي آن پازلي گسترده 
اس��ت که ابعاد مختلفي را ش��امل مي ش��ود. بیراه 
نیس��ت که این حوزه را هنر توام با تخصص و بعضاً 
هنر هش��تم نامیده اند چرا ک��ه هنرمندي در این 
عرص��ه، با تخصص گرایي عجین ش��ده و فرایندي 

گسترده را به وجود آورده است.
روابط عموم��ي یکي از پنج ش��غل اس��ترس زاي 
جهان و از مشاغل سخت است که در هویت بخشي 
س��ازماني نقش بس��زایي دارد. این ح��وزه به رغم 
جایگاه مناس��ب در سازمان یکي از تاثیرگذارترین 
بخش هاي هر س��ازمان اس��ت که ب��ه واقع تجلي 

اقدامات و عملکردهاي یک دستگاه است.
دقت نظر، انس��جام، مس��ئولیت پذیر ب��ودن و... 
تنها بخش��ي از ویژگي هایي اس��ت ک��ه در حیطه 
روابط عمومي بس��یار ملموس تر از س��ایر بخش ها 
اس��ت چرا ک��ه در این ح��وزه رک��ود و ماندگاري 
معنا ندارد و ش��اید یک��ي از فعال ترین بخش هاي 
دستگاه هاي اداري محسوب مي شود که در نهادي 
همچون ش��هرداري ها به جهت گسترش و اهمیت 

خدمات رساني از جایگاه باالتري برخوردار است.
در ای��ن میان نگاهي گ��ذرا به کارکرد این بخش 

بیانگر حضور موثر بانوان در این عرصه است.
در حال حاضر تعداد کارشناس��ان و اندیشمندان 
زن در حوزه روابط عمومی رش��د قابل مالحظه ای 
داشته است و عملکرد موفقیت آمیز آنان باعث شده 
اس��ت حضور خاموش اما موثر زنان در عرصه های 

حرفه ای و علمی نمود بیشتری یابد.
زنان ب��ه جه��ت توانمندي هاي وی��ژه و فارغ از 

دغدغه، مسئولیت در ارتباط گیري توانمندي هاي 
بهت��ري دارن��د و ای��ن ام��ر در بخش��ي همچون 
روابط عمومي ضروري و عیني تر به نظر مي رس��د. 
ح��وزه روابط عمومي داراي تحرکات و ظرافت هاي 
خاصي اس��ت که تجربه نش��ان داده زنان همپاي 
م��ردان در این عرص��ه موفق هس��تند و به نوعي 
مي توان این حوزه را جایگاهي مناس��ب براي زنان 

تلقي کرد.
حضور مس��تمر ارباب رجوع و چگونگي برخورد 
مناسب با آنان نیازمند صبر و حوصله است که این 
مهم نیز از ویژگي هاي ب��ارز زنان و یکي از دالیل 
حضور این قشر در الیه هاي مختلف روابط عمومي 

است.
در ح��ال حاض��ر بس��یاري از روابط عمومي هاي 
دس��تگاه هاي مختل��ف از حضور بان��وان بهره مند 
هستند که این امر در ساختارسازي و رویکردهاي 

نوین باید گامي فراتر از گذشته بردارد.
ه��م اکن��ون بس��یاري از نقش ه��اي کلی��دي 
روابط عموم��ي برعهده زنان اس��ت ام��ا واگذاري 
پست هاي مدیریتي هنوز قطعه اي مفقوده در پازل 
روابط عمومي است که البته نیازمند اقدامات موثر 
بانوان در ش��رح وظایف محوله و اعتمادسازي نیز 

مي باشد.
و  اندیش��مندان  از  بس��یاري  روي  ه��ر  ب��ه 
صاحب نظران معتقدند هن��ر روابط عمومي باید با 
نگاه دقیق، ریزبینانه و عملگرایانه زنان توام شده و 
پس��ت هاي مدیریتي این حوزه به این قشر واگذار 

شود.

 عليرضا پيغمبر دوست
مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري کرج
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بانوی کارگزار روابط عمومی 
شايسته ترين فرد جهت انتقال مفاهيم به بانوان مخاطب

ب��ه روابط عمومی که 
آمیخته ای  می نگری��م، 
است از فن، هنر و علم 
ک��ه بی هی��چ تردیدی 
این س��ه مقوله، دایر بر 
گستره وسیع این رشته 
و حرفه می باش��د و در 
این اقیانوس وس��یع و 
حوزه گسترده، به طور 
اندوخته ها  ان��واع  حتم 
نرم اف��زار،  حی��ث  از 
البت��ه  و  س��خت افزار 

فردافزار، مورد لزوم و نیاز است.
چنانچ��ه به روابط عمومی از دی��دگاه و دریچه منابع 
انس��انی در هر سازمانی ورود کنیم، با این پیش زمینه 
که مقوله روابط عمومی به مثابه مهندسی انسانی عمل 
می نماید، آنگاه باید بپذیریم که به منظور تحقق آرمان 
تعامل دوسویه هم سنگ با مخاطبان از یک سو و لزوم 
برقراری کانال ارتباطی مبتنی بر وجود مش��ابهت بین 
فرستنده و گیرنده پیام از دیگر سوی و قدر مسلم با در 
نظر گرفتن حجم گسترده بانوان در بین اقشار مختلف 
مخاطبان روابط عمومی ها، آنگاه لزوم و ضرورت حضور 
هم نوعان آن��ان در بین کارگزاران روابط عمومی، بیش 

از پیش تبیین خواهد شد.
حال آنک��ه به خوب��ی می دانیم، بهترین فرس��تنده 
ه��ر پیام آن کس��ی اس��ت ک��ه مقبولی��ت و پذیرش 
بیش��تری نزد مخاطبان پیام داش��ته و بتواند برگرفته 
از نقطه نظرات، باورها، نیازها و اندیش��ه ورزی مخاطب 
خ��ود با وی آغاز کالم نموده و در نهایت نیز بر منتهی 
اقن��اع و ترغیب در اذهان آن��ان فائق آید. بنابراین چه 
گزینه ای بهتر از بانوی کارگزار روابط عمومی به منظور 
تحق��ق این تعامل متعادل در ارتباطات بیرون و درون 

سازمانی در روابط عمومی ها می توان یافت؟
ب��دون تردید ی��ک بان��وی کارگ��زار روابط عمومی، 
شایس��ته ترین فرد جه��ت انتقال مفاهی��م مدنظر هر 
روابط عمومی ب��ه عموم بانوان ط��رف خطاب و توجه 
بوده و از س��ویی نیز به دلیل آش��نایی و اشراف کافی 
و وافی ب��ا دیدگاه های این بخش گس��ترده از جامعه 
ای��ن بانوی کارگ��زار روابط عمومی اس��ت که می تواند 

متناس��بی  پی��ام آور 
نی��ز در بخ��ش انتقال 
خواسته های  و  مفاهیم 
این گ��روه از مخاطبان 
به روابط عمومی باش��د 
تعامل  دوس��ویگی  ت��ا 
بهتر  هرچ��ه  ارتباطی، 
و متوازن ت��ر تحق��ق و 

صورت ظاهر یابد.
البت��ه این نکت��ه نیز 
حائ��ز اهمی��ت اس��ت 
ک��ه در مجموعه ه��ا و 
روابط عمومی های��ی که بانوان، بخش گس��ترده تری از 
مخاطب��ان آن��ان را به خود اختص��اص می دهند، این 
چنین تفس��یر و دیدگاه��ی در بهره مندی از حضور و 
توان بانوان کارگزار در س��اختار روابط عمومی و البته 
در پیشانی تعامل با بانوان مخاطب از اولویت و اهمیت 
به مراتب باالتر و وافری برخوردار بوده و حتی می توان 
این گونه ابراز داش��ت که بر همین اس��اس و با چنین 
دید بلندی نس��بت به اهمیت حضور و فعالیت بانوان 
در مجموعه روابط عمومی ها و از طرفی اهمیت مقوله 
مخاطب شناس��ی در فراینده��ای ارتباط��ی، دی��دگاه 
یادش��ده با تایید بر انتش��ار پیام برای بانوان مخاطب 
توس��ط بانوان کارگزار روابط عمومی می تواند در صدر 
ترس��یم ماموریت و در نتیجه زمینه س��از دستیابی به 
آرمان و چشم انداز سازمان هایی این چنینی قرار گیرد 
ک��ه در صف مخاطب��ان خود خیل وس��یعی از بانوان 
جامعه را داش��ته و دس��تیابی به میزان قابل قبولی از 
پذیرش و همراهی از سوی این گروه برای آنان نقشی 

حیاتی، کلیدی و راهبردی دارد.
ب��ا این اوص��اف و با عنایت به گرایش بانوان کش��ور 
ب��ه ظهور و بروز هرچه بیش��تر در عرصه فعالیت های 
اجتماع��ی و همچنین با توجه به نیاز روابط عمومی به 
حضور بانوان به منظور تلطیف فضای ارتباطی و البته 
دستیابی به توانمندی و ظرافت های این بزرگواران در 
مقوله حس��اس و تاثیرگذار اطالع یابی و اطالع رسانی، 
امید است تا هر چه بیشتر شاهد تبلور اندیشه و عمل 
بان��وان در عرص��ه خدمت به جامع��ه روابط عمومی و 

پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مخاطبان باشیم.

سيّد محّمدرضا مّداح
مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومی بانک شهر
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جايگاه زن در روابط عمومی

روابط عمومی حرفه ای س��ازمانی است که در سیر تحول 
تاریخی خود از شغلی برای توجیه عملکرد سازمان و موسسه 
متبوع��ه، ب��ه یک حرفه ب��ا همه خصیصه ه��ای تئوریک و 
مشتری مدارانه گرایش یافته اس��ت. روابط عمومی مدیریت 
ارتباط��ات س��ازمانی را به عهده دارد و ب��رای موفقیت خود 
نیازمن��د برخ��ورداری از مبان��ی و چارچوب ه��ای نظری و 
اس��تفاده از همه ابزاره��ای ارتباطی و اطالعات��ی، به ویژه، 
مدیریت علمی است. درواقع، این فلسفه وجودی و نیازهای 
اجتماعی و سازمانی به حرفه روابط عمومی است که جایگاه 
آن را مشخص می کند و به آن نفوذ اجتماعی می دهد و آن 
را از اهمی��ت برخوردار می کند و همچنین براس��اس میزان 
اثرگذاری بر تحقق اهداف این حرفه اس��ت که هرکارشناس 
و کارورزی فارغ از جنس و س��ن و مش��خصات فردی خود 

می تواند از مقام و منصب شایسته برخوردار شود. 
از س��وی دیگر تاکنون هی��چ صاحب نظ��ر و نظریه پرداز 
روابط عمومی در بحث از این حرفه آن را به امورجنس��یتی و 
دیگر خصیصه های فردی و یا مقوالتی از این دست، محدود 
نکرده است. به عبارت دیگر روابط عمومی حرفه ای سازمانی 
اس��ت که لزوما بای��د در چارچوب دانش ه��ای اجتماعی و 
انسانی و ازجمله علوم اجتماعی، سازمانی، فلسفه اطالعات، 
ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هر رشته 
دانش��گاهی که به مقوله انسان و اجتماعات انسانی و نهادها 
و س��ازمان های مربوطه اش می پردازد، مورد مطالعه و بحث 
قرار گیرد. از این منظر و صرفا به عنوان یک امر جنس��یتی 
پرداخت��ن به جای��گاه زن در روابط عمومی ب��ه خودی خود 
ارزش تئوریک و هم افزایانه نس��بت به ترویج حرفه و اصالح 

روندهای به کارگیری اش ندارد.

ام��ا از منظری دیگ��ر و به عنوان 
ی��ک غفل��ت تاریخ��ی نس��بت به 
حق��وق زنان در جامع��ه و از جمله 
نق��ش آن��ان در اداره امورعموم��ی 
و ب��ه تبع آن مش��اغل و حرفه های 
واج��د جاذبه های الزم ب��رای این 
نیروی عظیم اجتماعی، می توان به 
مقول��ه جایگاه زن در روابط عمومی 
اهمی��ت داد و آن را به عنوان یک 
رس��الت تاریخی به عرصه عمومی 
کش��اند و بخش��ی از انرژی موجود 
فکری و تبلیغی را مصروف تصحیح 
روندهای به کارگیری آنان ساخت. 
براین اساس سخن گفتن از جایگاه 
زن در حرف��ه روابط عمومی مبنا و 
محمل می یابد و آن را به موضوعی 

جذاب برای اندیشه ورزی و تحلیل بدل می کند.
نگاهی کوتاه به آمارهای موجود در رس��انه های کشورهای 
پیش��رفته صنعت��ی ای��ن واقعی��ت را نش��ان می ده��د که 
روابط عموم��ی در غرب به موازات تحوالت اقتصادی و حاکم 
شدن رویکردهای پسافوردیستی برعرصه های تولید، زنان از 
جاذبه بیشتری برای اش��تغال و استخدام برخوردار شده اند. 
آمارها حکایت از این دارند که در صنعت روابط عمومی آمریکا 
بی��ش از 64 درصد از نیروی کار را زنان تش��کیل می دهند 
و 73درصد اعضای انجمن روابط عمومی آمریکا)PRSA( به 
عنوان معتبرترین مرجع در ضمانت حرفه ای روابط عمومی، 
زن هس��تند. در واش��نگتن بیش از نیمی از افراد شاغل در 
روابط عمومی موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی زن 
هستند و روند استخدامی زنان در این موسسات سیرصعودی 
را نش��ان می دهد. آمارها در کش��ورهای اروپایی نیز بیانگر 
شکل گیری چنین روندی است و به عنوان مثال در انگلستان  
نیز تعداد زنان ش��اغل در روابط عمومی بیش از مردان است 
و فرانس��ه و آلمان هم ش��اهد افزایش تعداد شاغلین زن در 

روابط عمومی های خود هستند. 
اما ب��ا وجود آمارهای پی��ش گفته، زنان هن��وز از جایگاه 
شایس��ته در روابط عمومی این کشورهای صنعتی وپیشرفته  
برخوردار نش��ده اند. آمارها نش��ان می دهند که بیش��ترین 
مناص��ب و باالترین درآمدها هن��وز هم به مردان تعلق دارد. 
آمارها درخص��وص نقش رهبری برای زن��ان در عرصه های 
حرفه ای و دنیای کس��ب وکار از جمله روابط عمومی و سایر 
رش��ته های ش��غلی هم حکایت از آن دارد که در 20 کشور 
صنعت��ی جهان تنها 20درصد از مدی��ران عالی رتبه را زنان 
تشکیل می دهند. از 53 درصد نیروی کار آلمان که به زنان 

سيد حميد خالقی
مدير کل اداره بازاريابی و تبليغات بانک انصار     
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تعلق دارد تنها 15درص��د از زنان در جایگاه های مدیریتی 
عالی رتبه قرارگرفته اند و در ژاپن با وجود تعلق 42 درصد از 
مش��اغل به زنان تنها 3 درصد از آنان در سمت های رهبری 
و مدیریت قرار دارند. در روس��یه که 71 درصد نیروی کار را 
زنان تش��کیل می دهند، تنها 13درصد مسئولیت ها به زنان 

تعلق گرفته است.
در ای��ران اس��المی اما بوم نقاش��ی حرف��ه روابط عمومی 
همچون غرب به نزول نقش زنان به جلوه گری های ظاهری و 
استفاده های ابزاری و مدیریت بنیادی مردان تعلق ندارد. سیر 
تحول انقالب اسالمی حکایت از حضور زنان فارغ از تحمیالت 
ضد  ارزشی و شی  انگاری زنان است. اگرچه با نگاهی ظاهری 
در ای��ران اعداد و ارقام حکایت از حض��ور پر زرق و برق زنان 
در عرص��ه روابط عمومی ها ندارد، ام��ا حضور اجتماعی زنان 
در ایران اس��المی، مش��روط به فراهم شدن زمینه های نفی 
شی  انگاری این قش��ر مورد احترام در عرصه های اجتماعی، 
هرروز پررنگ تر و تعیین کننده تر می ش��ود. این امر درحالی 
رخ می دهد که زنان هرگز از پایه ای ترین و مقدس ترین نقش 
خود که همانا س��مت مادری است و بقای جامعه را تضمین 
می کند، بیگانه نشده اند. اسالم براساس مبانی پایه ای تشکیل 
یک اجتماع، خانواده را مبنای اصلی جامعه می داند که حفظ 
حریم ه��ا و اصولش واجب اس��ت و بنابراین تصویب قوانین 
حمایت کنن��ده از ایفای نقش های اجتماع��ی زنان همراه با 
حفظ نقش مادری نمون��ه ای از خردمندی و آینده نگری در 
عرصه های اجتماعی و حقوقی ایران اسالمی است که ریشه 
در ارزش های بنیادی انقالب و رهبری هوشمندانه آن دارد. 
براس��اس متون مقدس اسالمی، س��یره نبوی و سیره ائمه 
اطهار)ع(، زنان عنصری ارزشمند و دارای جایگاه متعالی در 
جامعه هستند و به جرأت می توان ادعا کرد که زنان متعلق 
به خاندان نبوت به عنوان خانواده ای عظیم الش��أن و میزان 
برای پیروی مس��لمانان و به ویژه ایرانی��ان، نه تنها در برابر 
مردان این خاندان از مقامی نازل تر برخوردار نیس��تند، بلکه 
جایگاه آنان متعالی و رش��ک آمیز اس��ت. به عنوان مثال در 
حماس��ه های تاریخی ما ایرانیان شیعه مذهب، نقش زنان از 
برجستگی فوق العاده ای برخوردار است. نام مبارک حضرت 
فاطمه زهرا)س( که آیه ای در قرآن کریم به نام نامی او مزین 
شده، درکنار چهار نام مقدس دیگر همچون نگینی درخشان 
چش��م ها را خیره می کن��د و در واقعه کرب��ال نقش آفرینی 
حض��رت زینب کبری)س( بی بدیل اس��ت و حضور موثر آن 
بان��وی گرامی در صحنه های عاش��ورایی آن واقعه را به یک 
حماس��ه جهانی تبدیل کرده اس��ت. در واق��ع برهیچ کس 
پوشیده نیست که زنان در اسالم با حفظ شئونات دینی و به 
منظور پرهیز از هرگونه سوء استفاده ای، دارای حقوق انسانی 
و اجتماع��ی برابر با مردان هس��تند و تنها تف��اوت آن ها در 
نقشی است که خدای متعال به عنوان سنت خلقت برایشان 
قائل ش��ده است. حتی آیه شریفه 34 سوره مبارکه النساء از 
س��وی هیچ یک از بزرگان دینی به منزله سلطه بی چون و 

چرای مردان بر زنان نیست. 
بناب��رآن چه گفته ش��د حضور زن��ان در روابط عمومی ها 
منوط به رعایت موازین ش��رعی، آس��یب نرسیدن به مقام 
واالی م��ادری، حفظ کرامت زنان و پرهیز از اس��تفاده های 
ابزاری از آنان نه تنها پس��ندیده است، بلکه زمینه ای است 
برای رشد حرفه و تالش برای بهره گیری از بخش عظیمی 
از نیرو و انرژی جامعه که می تواند در پیشبرد امور حرفه ای 
سودمند و اثرگذار تلقی شود. در ایران اسالمی مبارزه برای 
زدودن زن��گار از اذهان عمومی ب��ه عنوان میراث حاکمیت 
طاغوت، نس��بت به جلوه های جنسیتی زنان و جلوگیری از 
سوء اس��تفاده ابزاری از آنان برای فروش کاالها و خدمات، 
به آرامی آثار خود را نش��ان می دهد و زمینه های اش��تغال 
تکریم آمی��ز و مبتنی ب��ر رعایت موازین ش��رعی آن ها در 
جایگاه های شایس��ته فراهم می ش��ود. این جایگاه آنان را 
صاحب ش��غلی کرامت آمیز می کند و مقام آنان نه براساس 
جنس��یت و تبعیض بلکه برمبنای احترام، کرامت انس��انی، 
نقش کلی��دی در حفظ ارکان جامع��ه و تربیت فرزندان و 

توسعه همه جانبه و اخالق محور تعیین می شود.  
اکنون شایس��ته اس��ت که آنان در این عرص��ه به اتکای 
اس��تعدادهای خدادادی و در محیط��ی رقابت آمیز تالش 
کنند. روابط عمومی حرفه ای پیچیده اس��ت که باید لحظه 
به لحظه نوبه نو ش��ود و درعرصه ای پیچیده از رقابت توجه 
افکارعمومی را به مزیت های رقابتی یک موسسه و شرکت 
جل��ب کند و این ام��ر خطیر نیازمند اس��تعداد و تالش و 
نوآوری و ابتکار اس��ت و زنان ایرانی در سیرتحوالت انقالب 
اسالمی نش��ان داده اند که دوش به دوش مردان می توانند 
بکوشند و ایران اسالمی را در همه عرصه ها سرافراز کنند.

بانک انصار برگزاری همایش زن و روابط عمومی را گامی 
موث��ر برای آسیب شناس��ی، آینده پژوهی، امکان س��نجی 
و اص��الح رونده��ای به کارگی��ری زنان ایران اس��المی در 
عرصه های اجتماعی و حرفه ای گرایی می داند که می تواند 
به توسعه جامعه و به ویژه روابط عمومی کمک شایان کند. 
ای��ن گام در صورتی که با رعایت موازین ش��رعی و احترام 
ب��ه ارزش های بنیادی و توجه ب��ه دیدگاه های مقام معظم 
رهبری و قوانین و مقررات رهایی بخش اسالم باشد به طور 
قطع با همراهی و مساعدت و ادای سهم از سوی این بانک 

ارزشی همراه خواهد بود. 
درپایان الزم می دانیم از همه دست  اندرکاران برگزاری این 
همایش باش��کوه قدردانی و سپاسگزاری نموده و برای آنان 
در این مس��یر پر فراز و نش��یب آرزوی کامیابی و سرافرازی 
کنی��م. بان��ک انصار به عن��وان بانکی ارزش��ی برخود فرض 
می داند که در راس��تای پیش��برد اهداف انقالب اس��المی و 
نش��ر فرهنگ و ارزش های دینی از هیچ کوشش��ی فروگذار 
نباش��د و همچون گذشته آمادگی خود را برای مشارکت در 
فرایندهای توسعه ای کشور مشروط به رعایت موازین شرعی 

اعالم می دارد.    
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حض��ور و ایف��ای نقش در این عصر از زندگی بش��ری ف��ارغ از ابعاد 
جنسیتی و تنها بر اساس مهارت ها و دانش استوار است. خوشبختانه 
با پیش��رفت تکنولوژی و "ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر" به راس��تی 
انقالب��ی در فرایند ارتباطات و به واس��طه آن فرهنگ ایجاد کرده و 
ارتباط��ات کامپیوتری ب��ه دلیل تازگی تاریخی این رس��انه و بهبود 
نس��بی جایگاه قدرت برای گروه هایی از قبیل زنان که از نظر سنتی 
زیر دس��ت بوده اند ممکن اس��ت فرصتی برای معکوس کردن بازی 
های سنتی قدرت در فرایند ارتباطات را فراهم کند )کاستلز،1380: 
417(. از س��ویی دیگر گس��ترش اینترنت خود به خلق محیط های 
جدیدی منجر شده که نیازمند ایجاد نظریات روان شناسی شناختی 
و ارتباطی جدید اس��ت )جان س��ولر،2004(. با عمومی ش��دن این 
فرص��ت، زنان نیز با وارد ش��دن به دنیای اینترنت ش��کل دیگری از 
حضور در اجتماع مدرن و امروزی را تجربه کردند. با توجه به آن که 
زن��ان ایرانی، که بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت را تش��کیل 
می دهن��د به طور معمول و به دلیل نگاه س��نتی حاکم بر نقش زن 
در جامع��ه همواره محدودیت هایی در تعامل اجتماعی داش��تند در 
ش��بکه جهانی اینترنت ش��کل جدیدی از حض��ور و تعامل را تجربه 
کردند. زنان با آگاهی از مسایل جانبی و با در اختیار داشتن اطالعات 
مکفی راجع به فناوری اطالعات و ارتباطات می توانند بیشتر خود را 
منطبق با ظرفیت های مثبت آن کنند و با اس��تفاده کامال مطلوب و 
مناسب، آسیب های آن را به حداقل برسانند. تقریباً هر سازمانی که 
با افکار عمومی س��ر و کار دارد و نیازمند تصویر روش��نی از خود نزد 
آنان اس��ت، گونه ای از روابط عمومی را به خدمت می گیرد. برخی از 
رش��ته های مرتبط با عنوان ارتباطات شرکتی نظیر روابط رسانه ای، 
روابط س��رمایه گذاری، ارتباطات داخلی و روابط کار وجود دارند که 
در زمره فنون و تکنیک های روابط عمومی بشمار می روند. فنونی که 
اجرای آن هرجا که بر عهده بانوان ش��اغل در این رشته سپرده شده 
اس��ت با توجه به ویژگی های ذاتی زنان، به ثبت کارنامه ای درخشان 
منجر ش��ده اس��ت چرا که کارکنان روابط عمومی عموماً توجه خود 
را به س��اختن مناسباتی معطوف می س��ازند که به همسازی با آنها 
بینجامد. اقناع افکار عمومی نس��بت به کارکردهای سازمان، موجب 
همکاری، همگرایی جامعه و ایستادگی و مقاومت در راه حق و تحقق 
عدالت خواهد ش��د. البته این امر در گرو نگاهی دوس��تانه به مردم 
همراه با تعامل اس��ت. تعامل انس��ان ها با یکدیگر اگر بر بس��تر باور 
و اهتم��ام، محبت و مودت ش��کل گیرد، عظیم تری��ن، پایدارترین و 
مس��تحکم ترین پیوندی خواهد بود که جامع��ه را به کمال و تعالی 
خواه��د برد و چون ماموریت اصل��ی روابط عمومی ها در جلب افکار 
عمومی اس��ت و سخت کوش��ی، روحی��ه تعاملی و ش��خصیت ویژه 
کارکنان روابط عمومی نمی بایستی مدیران و سایر کارکنان را در این 
خصوص دچار س��وء تفاهم کند؛ شاید امری بدیهی و آشکار حضور 
زنان در این عرصه باش��د چرا که آنان با روحیه ای ظریف و در عین 
حال بس��یار منعطف و قابل اعتم��اد می توانند فاصله ها و تردیدهای 
موجود را تبدیل به امکانات و ش��رایط جدی��دی کنند که بی تردید 
خواهد توانست جایگاه و منزلت سازمان را ارتقاء دهد. امید است که 
با توجه بیش��تر و با نگرش های روشنفکرانه و عادالنه به توانمندی ها 
و همچنین قابلیت های زنان تحصیلکرده حاضر در تمامی عرصه های 
جهادی و اقتصادی بدون ذره ای تردید در توانایی های آنان و بدون در 
نظرگرفتن اختالف جنسیتی با بازگذاشتن عرصه و تفویض اختیارات 
الزم، اجازه حضوری پررنگ تر توام با حس احترام و تایید فراهم شود.

جنسیت عامل بسیار مهم و تعیین کننده ای در طبقه بندی سازمان ها 
و نوع و جنس کار به شمار می آید. گرچه زنان در سال های اخیر نسبت 
به گذشته از شانس بیش��تری برای حضور در عرصه های کاری و حتی 
مدیریتی برخوردارند اما س��ازمان ها هنوز با پذیرش آنان مشکل دارند. 
این دست از مشکالت را می توان به سقف شیشه ایی تعبیر کرد که منجر 
به ایجاد یاس و ناامیدی برای زنان می ش��ود. منظور از س��قف شیشه ای 
محدودیت های واقعی اما غیر قابل رویت در حیطه عمومی و حتی شاید 
حوزه خصوصی خانواده است که زنان با آن دست و پنجه نرم می کنند 
 angel and( در مطالعات انج��ل و پری .)یزدیخ��واه و احمدی2007(
perry ,1981( مش��خص شد که جنسیت با تعهد مرتبط است و زنان 
متعهدتر از مردان هس��تند. گراس��کی )grasky ,1966( در مورد این 
ارتباط اس��تدالل می کند که به طور کلی زنان برای کسب موقعیت های 
شغلی برتر باید موانع زیادی را پشت سربگذارند. به همین دلیل عضویت 
در سازمان برایشان ارزشمندتر است. در جامعه ایران در مورد نقش پذیری 
جنسیتی شاهد تناقضاتی هستیم. سیاست گذران، مسئوالن و سایرآحاد 
جامعه از زنان انتظار دارند وظایف و تعهدات ش��ان در خانواده موجب به 
حاشیه راندن آنان از عرصه فعالیت های اجتماعی نگردد و در عین حال 
این حضور عامل تزلزل بنیان خانوادگی آنان نیز نگردد! مس��لماً این دو 
مورد در کنار هم به نحو مطلوب می تواند تا حدودی منجر به تناقض و 
دوگانگی هایی ش��ود زیرا که در بسیاری از سازمان ها حتی کوچک ترین 
حقوق یا نیازهای یک مادر مورد نظر و مورد توجه مسئوالن نیست و عدم 
اطمینان خاطر یک مادر از امنیت و آرامش فرزندش می تواند تواناترین 
مادران را از محیط کاری و اجتماع گریزان سازد. در حوزه فرهنگ عامه 

نیز رویکردهای مردانه نگر، باعث به حاشیه راندن زنان شده است.
اما آغاز هزاره سوم و انقالب اطالعات و دانش، زمینه های نفی نگرش 
جنسیتی و محدود ساختن حضور بر اساس جنسیت در فضای تعاملی 
جامعه بش��ری را با چالش مواجه کرده اس��ت. آن گونه که دسترسی، 

شکستن سقف شيشه ای توسط زنان کارآمد عرصه روابط عمومی

نگين عقيلی
)کارشناس ارشد مديريت، روابط عمومی پگاه تهران(
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39 تحقیقات اخیر در زمینه نقش و جایگاه بانوان در روابط عمومی 
نش��ان می دهد که با توجه به جوان ب��ودن علم روابط عمومی و 
عدم ش��ناخت واقعی و حقیقی آن در ساختار اداری، هنوز درک 

مناسبی از حضور زنان در روابط عمومی وجود ندارد. 
ام��روزه روابط عمومی یکی از مهمتری��ن بخش های مدیریتی 
س��ازمان ها و دستگاه ها محسوب می ش��ود. طی سال های اخیر 
حض��ور زن��ان در بخش ه��ای مختل��ف اجرایی کش��ور به طور 
چش��مگیری افزایش یافته و می رود که خود به عنوان الگویی در 
س��طح جهان تبدیل گردد. هر روز تعداد بیش��تري از کارگزاران 
زن روابط عموم��ي در مقام ها و س��مت هاي مختل��ف به فعالیت 
پرداخته و یا رهبري و مدیریت س��ازمان ها و شرکت هاي دولتي 

و خصوصي را بر عهده مي گیرند. 
این گرایش با ش��رکت گس��ترده زنان در فعالیت هاي علمي و 
تخصصي همگي بیانگر کارآیي و نقش پررنگ زنان در عرصه هاي 
مختلف اس��ت. نقش ممتاز و اثربخشی زنان در حوزه ارتباطات، 
ویژگی های منحصر به فرد ارتباطات انس��انی زنان، قابلیت زنان 
در ایج��اد فضای تعاملی در س��ازمان ها، توانایی زن��ان در اقناع 
مخاط��ب به عنوان یک کارگزار حرفه ای، ل��زوم بکارگیری زنان 
در مدیری��ت روابط عمومی ه��ا، ضرورت حضور اث��ر بخش زنان 
متخصص در فضای اس��المی � اعتقادی جامعه ارتباطی کش��ور، 
از جمله مس��ائل مهمی اس��ت که در این مقال��ه به آن پرداخته 

شده است. 
ب��ه نظ��ر می رس��د بانوان ب��ا ظراف��ت اندیش��ه و انگیزه های 
جستجوگرانه در بسیاری از مسایل می توانند فرصت های منحصر 
به فردی را برای خود و ش��کوفایی استعدادشان در این حوزه به 
ارمغان آورند، شغل روابط عمومی کامال حرفه ای پراسترس است 
که مدیریت آن نیاز به دیدگاهی وس��یع، عملگرا، زیرکی، خوش 
فکری و پشتکار و تالش دارد. طی سال های اخیر حضور زنان در 

بخش های مختلف اجرایی کش��ور به طور چشمگیری افزایش یافته 
و م��ی رود که خود به عنوان الگویی در س��طح جهان تبدیل گردد، 
اگرچه بهترین و شایس��ته ترین کار در فرهنگ اسالمی ما برای زن 
همان "جمله معروف حضرت زهرا سالم اهلل علیها مبنی بر اینکه زن 
نامحرم را نبیند و نامحرم او را" اس��ت، و یا تعبیر قرآن کریم در آیه 
مبارکه 33 س��وره احزاب مبنی بر در خانه ماندن زنان است، با این 
حال به جز موارد خاص ش��غلی که تناس��ب جسمی و روحی تایید 
شده ای با زن نداشته باشد، هیچ مانعی بر حضور زنان در پست های 

اجرایی از نظر اسالم وجود ندارد. 
از طرف دیگر ویژگی های کارش��ناس روابط عمومی می تواند او را 
ب��ه عنوان مغز متفک��ر روابط عمومی در آن جای��گاه به ایفای نقش 
کمک کند، صداقت، حاضر جوابی، خلوص، وضع ظاهری مناس��ب، 
اخالق پسندیده، مثبت اندیش��ی، خوش بینی، پویایی، کارآفرینی، 
سرزنده بودن، آینده نگری، شوخ طبعی، بذله گویی، بهره هوشی باال، 
کنجکاوی، اس��تعداد مدیریت و هیجان و شور از جمله ویژگی های 

عمومی و ذاتی یک کارشناس روابط عمومی است. 
ویژگی های خاص و اکتس��ابی )اصلی( کارش��ناس روابط عمومی 
ش��امل آگاهی ه��ای روز از جامع��ه، مهارت های علمی، احس��اس 
مس��ئولیت اخالقی، سازمان آگاهی، قدرت نویس��ندگی، آشنایی با 
علوم اجتماعی، آش��نایی با روزنامه نگاری، ایم��ان به حقانیت افکار 
عمومی یا مخاطب است که در این موضوع زن و مرد تفاوتی ندارند. 
ایج��اد فرص��ت ه��ای الزم برای تاس��یس انجمن ها، موسس��ات، 
س��ازمان ها و به ط��ور کلی مراکز تجمع زنانه ب��رای آگاهی از کم و 
کیف پتانسیل های موجود، برگزاری دوره های آموزش برای زنان و 
آش��نایی با حقوق خود، فراهم کردن زمینه های خودباوری در زنان 
و آگاه ک��ردن آنه��ا از قابلیت ها و توانایی های فردی ش��ان، برگزاری 
س��مینارها و تشکیل کارگاه های آموزشی برای آشنا شدن مدیران، 
سیاستگزاران و تصمیم گیران با مقوله جنسیتی و فواید حضور موثر 
زن��ان در رده های باالی تصمیم گیری، تش��ویق و ترغیب مدیرانی 
که از زنان در س��طوح باالی س��ازمانی اس��تفاده می کنند و امکان 
به ثبوت رس��انیدن لیاقت آنان را ب��ا دادن فرصت های الزم فراهم 
می آورند. معرفی زنان برتر و مقایسه عملکرد آنان با مردان هم پایه 
آنان، تالش در جهت تنظیم کتب درس��ی متناسب با مسایل روز و 
تاکید بر مفاهیمی چون خانواده مش��ارکتی، عمل مسئوالن نظام از 
رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس به ش��عارهای انتخاباتی شان در 
مورد زنان، انجام پژوهش های علمی در باب مسایل زنان به ویژه در 

مباحث اشتغال، مدیریت و نقش آنان در توسعه کشور.

بررسی و تبيين نقش و جايگاه بانوان در روابط عمومی
 )با تاکيد بر ايران(

ليال شادالوئی
)کارشناس پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران(

يوسف ساسانی
) کارشناس مسئول اداره روابط عمومی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران(
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اهورایي، فصل دوم کار خود را در خانه هاش��ان آغازگر مي شوند؟ 
ک��ه چگونه با دم مس��یحیایي خ��ود رقص ش��عله هاي زندگي را 

فروزنده هستند؟ 
هم آن ها که آتش��گه همواره پا برجاي زندگي را با همه عشق و 
ایث��ار، زنده و پرحرارت نگاه مي دارن��د. هم آنها که نگاهبان آتش 
زندگي اند. بدون آنکه خم به ابرو آورند و یا از س��وزش تاول رنج، 
ش��کوه اي کنند و در این راه،  بي تردید زن��ان ایراني که در عرصه 
روابط عموم��ي دس��ت اندرکارند، نقش هنرمندانه خ��ود را بر دار 
قال��ي روابط عمومي و تنها با تأس��ي از بزرگان��ي همچون فاطمه 
زهرا)س( مي توانند س��رافرازانه ایفا کنند. بزرگ بانویي که عش��ق 
و از جان گذش��تگي را براي زنان این مرز و بوم سرمش��ق اس��ت. 
روح بلندي که زمی��ن خاکي برایش تنگ و کوچک مي نمود و از 
دامن پاک و مطهرش فرزنداني نشس��ته بر تارک تاریخ بش��ریت 

ظهور کردند. 
برگزاري نخس��تین همای��ش زن و روابط عموم��ي را به تمامي 
هم��کاران و بانواني که مي کوش��ند تا همچون ره��روي صدیق، 
حضور پربرکت ایش��ان را در لحظه لحظ��ه زندگي و کار متجلي 

سازند به فال نیک باید گرفت.
امید آن داریم که با ترس��یم فضاي مطلوب و با انجام تحقیقات 
و نظریه پردازي ه��اي متق��ن علمي، به بازتعریف��ي مجدد از نحوه 

فعالیت زنان در عرصه روابط عمومي دست یابیم.
آمين يا رب العالمين

 حریر احس��اس زنان��ي که در چمبره کار روزان��ه همچنان ترد و 
روح   نواز باقي مي ماند،  خود قصه  اي شگفت انگیز است. 

در جای��ي ک��ه فش��ار کار طاقت فرس��ا، گاه مردان را نی��ز به زانو 
درم��ي آورد، هیچ از خود پرس��یده ایم که زنان ب��ا کدامین نیروي 

نقش عشق بر دار قالی روابط عمومی:
تقديم به زنان ايرانی دست اندرکار اين عرصه

خديجه علی مددی
کارشناس روابط عمومی شرکت پگاه تهران
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اعطاي گواهي مهارت فني و حرفه اي 
به شرکت کنندگان در همايش ملي زن و روابط عمومي

ار
بـ

اخ

 نشست کميته علمی 
همايش زن و روابط عمومی

روابط عمومی  اطالع رسانی  شبکه  گزارش  به 
و  زن  همايش  علمی  کميته  نشست  )شارا(،  ايران 

روابط عمومی برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت که ب��ا حض��ور اعض��ای کمیته 
علم��ی دکتر مهدخت بروج��ردی دبیر کمیته، دکتر 
صدیقه بب��ران، دکت��ر معصومه تق��ی زادگان، دکتر 
حوری��ه دهقان ش��اد، دکتر مهناز رونق��ی، دکتر بیتا 
ش��اه منصوری، الهه قوام زاده، دکتر نسیم مجیدی و 
دکتر فرحن��از مصطفوی و لیال ن��وری مدیر اجرایی 
همایش برگزار گردید کمیته علمی با بررسی مقاالت 
واصل��ه، ده مقاله را  برای بررس��ی نهای��ی به هیات 
داوران ارجاع داد تا از بین آن ها س��ه مقاله برتر )اول 
تا س��وم( و یک مقاله نیز جهت ارائه توس��ط کمیته 

علمی انتخاب و معرفی شوند.

 مقاالت برتر نخستين همايش ملی 
زن و روابط عمومی 

عمومی،  روابط  و  زن  ملی  همايش  داوران  هيات 
اسامی برگزيدگان مقاالت را اعالم کردند.

براس��اس دبی��ر خانه همای��ش مل��ی زن و روابط 
عمومی، هی��ات داوران رتبه اول تا چهارم مقاالت را 
شامل س��هراب رشتیانی برای مقاله "بررسی موانع و 
مشکالت ارتقای زنان در مسوولیت های مدیریتی با 
تاکید بر روابط عمومی س��ازمان ها"، صدیقه محمد 
بیگ��ی و مهرن��وش ریاضی و گلن��از میالنی و اعظم 
ی��زدان پن��اه ومیتراحیدری و کم��ال فرهادی برای 
مقاله »راهکارهای حضور موثر زنان در عرصه فعالیت 
ه��ای روابط عمومی«، محبوب��ه رنجبر و پور اندخت 
نیرومن��د و فاطم��ه فراهانی برای مقاله »شناس��ایی 
عوامل و ش��یوه ها ی موثر در توانمند سازی زنان و 
اشتغال آنان در روابط عمومی«، معصومه ابراهیمی و 
مرضیه رفعتی برای مقاله »مدیریت زنان در روابط 

عمومی؛ رویکردی استراتژیک« عنوان کرد.

گفتن��ی اس��ت مجموعه 
مقاالت همایش در قالب مولتی مدیا در 

روز برگزاری همایش در اختیار همه ش��رکت 
کنندگان قرار خواهد گرفت.

اعطاء گواهی مهارت ملی به شرکت کنندگان 
همايش ملی زن و روابط عمومی

به همه شرکت کنندگان نخستين همايش ملی زن 
و روابط عمومی، گواهی مهارت ملی اعطاء می شود.

  ب��ه گزارش دبیرخانه دائم��ی همایش ملی زن و 
روابط عمومی، گواهی  مهارتی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کش��ور مورد تایید کشورهای عضو سازمان 
جهانی کار می باش��د و به عنوان آموزش های ضمن 

خدمت کارکنان لحاظ می شود.
  ش��ایان ذکر است نخس��تین همایش ملی زن و 
روابط عموم��ی در تاریخ 17 مهرماه س��ال جاری با 
همکاری و مشارکت سازمان ها و انجمن های علمی و 

تخصصی، در تهران برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی آشنايی با برنامه ريزي و 
گزارش عملکرد در روابط عمومي

و  ريزي  برنامه  عنوان  با  آموزشی  کارگاه  اولين   
گزارش عملکرد در روابط عمومي روز پنجشنبه 18 

مهرماه 1392 برگزار خواهد شد. 
در این کارگاه یک روزه که توسط موسسه کارگزار 
رواب��ط عموم��ی برگزار می ش��ود دکت��ر مهدخت 
بروجردی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، مدیران و 
کارشناس��ان روابط عمومی را با  نحوه برنامه ریزي و 
تهیه گزارش عملکرد در روابط عمومي آشنا خواهند 

نمود.
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دهد.کتابخـانه
نقد و نظر

.مؤلّفین کتاب خانم ها در روابط عمومی: نحوة تأثیر جنس��یت 
بر حرفه در زمرة معدود دانش��گاهیان در ایاالت مّتحده اند که دو 
دهة گذش��ته را به بررس��ی انتقال روابط عمومی از شغلی تحت 
ُس��لطة مردان به حرفه ای تحت تس��لّط زنان س��پری کرده اند. با 
بیش از 750 مرجع از نوشتارهای مطالعات ارتباطات، روانشناسی، 
جامعه شناسی، روابط عمومی تا مدیریت، مؤلّفین مجموعة عمدة 
پژوهشی دربارة زنان در روابط عمومی فراهم آورده اند. متأّسفانه، 
نفس نقطة قّوت این اثر که با وس��واس زیاد به طور مستند تهّیه 
ش��ده، به نقطه ضعف آن منجر می شود. مؤلّفین، که از چشم انداز 
لیبرال فمینیستی می نویسند، تفّکر جدید زیادی در این موضوع 
به دس��ت نمی دهند و بسیاری از خوانندگان ممکن است مطالب 
را تکراری و نثر را فاقد اس��تحکام الزم بیابند اّما برای محّققینی 
ک��ه در این زمینه کار می کنند و کس��انی که تازه وارد این بحث 
ش��ده اند، این کتاب منبعی عالی اس��ت. یکی از فصول مقّدماتی، 
"درک مس��ایل"، را برای کالس روابط عمومی س��ال اّول، که 85 
درصد آن را دختران تش��کیل می دهند، ب��ه عنوان تکلیف معّین 
ک��ردم. جواب ه��ای مکتوب آن ها به آنچه ک��ه خواندند برای هر 
کسی که در چند سال گذشته در دورة کارشناسی تدریس کرده 
حی��رت آور بود. اظهارنظر یکی از آن ها ک��ه "من طرفدار حقوق 
زنان نیس��تم اّما از پی بردن تبعیض علیه زنان در روابط عمومی 
مش��مئز و بیزار ش��دم،" نمونة اکثر جواب ها ب��ود. اگرچه تعداد 
دانش��جویان سال اّول که بتوانند تمامی کتاب را به دّقت بخوانند 
ب��س اندک بود، اّما این فصل اجمالی یقیناً تا حّدی ایجاد آگاهی 

نمود.
.کتاب، احتماالً به علّت نیاز به ادغام تحقیق اصلی با بررس��ی 
عمدة آثار قباًل منتش��ر شده و مش��کالت ذاتی وقتی که سه نفر 
ب��ا هم دس��ت به تحری��ر یک کت��اب می زنند، از لح��اظ کیفیت 
متغّیر اس��ت. مؤلّفین نوش��تارهای مربوط به زنان در مدیریت و 
کارآفرین��ی را مرور می کنند و همانندی های بین تجربه های زنان 
در روابط عمومی و کارکنان زن در سایر زمینه ها، از قبیل حقوق، 
دامپزشکی و جاسوسی را بررسی می کنند. )مؤلّفین از مطالعه ای 
نق��ل قول می کنند ک��ه اگرچه چهل درصد نیروی کار س��ازمان 
مرک��زی اّطالع��ات )CIA( آمریکا را زنان تش��کیل می دهند، اّما 
آنها فقط 9 درصد مناصبی را در اختیار داش��تند که مسیر شغلی 

مرتبطی را تأمین می کرد.(
.بخش های��ی که ب��ه تنّوع و نیز به تجارب ش��اغالن آفریقایی، 
آسیایی و آمریکاییان اس��پانیولی تبار اختصاص یافته، از آنجا که 
این تجربیات را در نوش��تارهای گس��ترده تری دربارة نژادپرستی 
و س��ازمان ها قرار داده، کمتر رضایت بخش اس��ت. در بخشی با 
عنوان "اندیش��ه های پایان��ی" در فصلی با عن��وان "اقلّیت های 

ن��ژادی و قومی در روابط عمومی ای��االت مّتحده"، مؤلّفین 

بیست سال گذشته ش��اهد ورود سیل آسای خانم ها به حرفة 
رواب��ط عمومی بوده، اّم��ا نابرابری های مبتنی بر جنس��یت در 
پرداخت حقوق و پیشرفت و ترّقی همچنان به صورت واقعیتی 
دردسرس��از به قّوت خود باقی مانده اس��ت. به عالوه، هرچه این 
زمینه بیش��تر رنگ زنانه به خود بگیرد، ش��اغالن مرد و زن به 
طور یکس��ان با چش��م انداز کاهش وجهه و حقوق و دس��تمزد 
روبرو می شوند. این کتاب دوران ساز بررسی جامعی از وضعیت 
و جای��گاه زنان در روابط عمومی را عرضه می کند و روش هایی 
ملموس را برای کسب برابری در تحصیالت و اشتغال پیشنهاد 
می نماید. مؤلّفان، ادبیات نظری روابط عمومی و جنس��یت را با 
نتای��ج مطالع��ة عمدة طولی زنان در این می��دان را با داده های 
روشنگر حاصل از مصاحبه و گروه تحت مطالعه ادغام می کنند. 
عناوین تحت پوشش ش��امل عوامل دخیل در تبعیض جنسی، 
میزان برابری روابط عمومی با س��ایر حرفه ها در مواضع مرتبط 
با جنسیت، معضالت پیش روی زنان کارآفرین و مدیر، تجارب 
متخّصصین اقلّیت قومی، فواصل دستمزدی، سقف شیشه ای، و 
نحوة پروراندن راه حل ها در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی 

می شود.
خواندن این کتاب برای مدّرس��ین و شاغالن روابط عمومی 
ضرورت اساس��ی دارد.  آن را می توان به عنوان کتاب درس��ی 
در س��مینارهای پژوهش کارشناس��ی ارش��د و نیز به صورت 
کتاب درس��ی تکمیلی در دوره هایی که به مس��ایل جنسیتی 
در روابط عمومی می پردازد اس��تفاده کرد. می تواند راهنمای 
مفیدی برای ش��اغالن جوانی شود که وارد حرفه می شوند و 
بینش های حیاتی برای مدیران روابط عمومی به دس��ت 

خانم ها در روابط عمومی: نحوه تأثير جنسيت بر حرفه

اثر الريسا گرانيگ، ليندا چايلدرز هون، 
اليزابت لنس توث
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ب��ه این ترتیب آنچه را که بعضی ها اس��تعدادهای "طبیعی" زنان 
به عن��وان عوامل برقرار ارتباط، تلفیق کنن��دة اّطالعات، مذاکره 
کننده، آموزش دهنده و حّتی ش��فا دهنده تلّقی می کنند باید به 

میزان فزاینده ای ارج نهاد." )ص357(
.اگرچه فصل ماقبل آخر عنوان "راهبردهای فمینیستی با نیت 
بنیادس��تیزانه" را دارد، اّما باید از خود پرسید که دقیقاً مقصود از 
بنیادس��تیزانه چیس��ت. مثاًل در بخش "ارزیابی مجّدد تحصیالت 
کارشناس��ی"، مؤلّفی��ن ب��ر ایده های��ی از قبی��ل ب��ردن آموزش 
روابط عموم��ی به مدارس بازرگان��ی و تلفیق دیدگاه های زنان در 
برنامة آموزش��ی با تشویق زنان دانشگاهی بیشتر به نوشتن کتب 
درس��ی تأکید کرده اند. از زمان "مشعل های آزادی،" کارزار ایجاد 
شده توّسط ادوارد برنیز1 نزدیک پایان قرن گذشته که ارزش های 
فمینیس��تی را برای افزایش سهم بازار شرکت تولید توتون به کار 
گرفت، روابط عمومی به عنوان ش��غل با ارزش های دنیای شرکتی 
هم پیمان شده است. بردن آموزش روابط عمومی به درون مدارس 
بازرگانی به نظر نمی رسد مانند اکثر تدابیر نوآورانه جهت برقراری 
برابری برای زنانی که در این زمینه اشتغال دارند موثر باشد.  فقط 
باید به تجربة زنانی نگریس��ت که در دهة 1980 ب ام و را وسیلة 
پیش��رفت خود در دنیای شرکتی برای اندیشة ثانوی تاّمل برانگیز 
می دانس��تند. سرش��ماری از زنان متصدی ش��رکتی در کانادا که 
س��ال گذش��ته Globe and Mail گزارش کرده نش��ان می دهد 
که فقط 3/4 درصد از متصّدیان ش��رکتی با "عنوان صاحب نفوذ" 
زن��ان بودند. تنها 6/4 درص��د از فرماندهان نظامی زنان بودند )8 
فوریه 2000، ص A18(.  شاید توصیه ای افراطی تر الزامی کردن 
دوره ای در تحصیالت فمینیستی و تحصیالت فرهنگی در برنامه 

آموزشی اصلی دوره های روابط عمومی باشد.
ب��ا این همه، این کتاب در جلب توّجه به نحوة مش��ارکت زنان 
در زمین��ة روابط عمومی مقص��ود را تأمین می کن��د. مولّفین، با 
مصاحبه ه��ای ژرف نگرانه و مطالعة گروه ه��ای تحت آزمایش، در 
بیان تجربیات زنان در این ش��غل به فرد فرد زنان فرصت س��خن 
گفتن داده اند. این کتاب ممکن اس��ت برای دانشگاهیان کانادایی 
جهت مستند س��اختن کامل تر مسایل جنسیتی و روابط عمومی 
آنچنان که در س��ازمان های کانادایی وجود دارد، منبع الهامی را 
فراهم نماید. در مورد وضعیت کانادایی ها پژوهش بس��یار اندکی 
انتشار یافته و آن اندک هم اینک از لحاظ تاریخی منسوخ است. 
 PR نگاهی گذرا به بایگانی تاریخچه های منتش��ر ش��ده توّس��ط
Canada، مجلّ��ة آنالین برای ش��اغالن، نش��ان می دهد که 17 
تاریخچ��ه تا اکتبر 2000 انتش��ار یافته که ش��ش مورد آن زنان 
بوده اند. تمامی زنانی که نقش مهّمی ایفا کرده اند دفاتر مش��اورة 
رواب��ط عمومی خود را تأس��یس ک��رده بودن��د. علیرغم ماهیت 
غیرمتعارف این نمونة کوچک، باید از خود پرس��ید چرا این زنان 
کارآفرینی را بر روابط عمومی س��ازمانی ترجی��ح داده اند. کتاب 
خانم ه��ا در روابط عمومی: نحوة تأثیر جنس��یت بر حرفه، غذای 

فکری وافری جهت جواب دادن به سؤال مزبور به ما می دهد.

می نویسند، "در این مقطع از کتاب مان، اثبات کرده ایم که زنان 
آمریکایی – اعم از اقلّیت و اکثریت– در اکثر زمینه های شغلی 
که مشغول به کارند، محروم از مزایا هستند... تازه اکنون، اوایل 
ورود به دهة نخست قرن بیست و یکم، تدریجاً در می یابیم که 
تبعیض چگونه به ش��یوه های گوناگون بر گروه های اقلّیت تأثیر 
می گ��ذارد." )ص169(. نظریه پ��ردازان طرف��دار حقوق زنان از 
قبیل بِل هوکس)bell hooks(، که از اوایل دهة 1970 مشغول 
نوش��تن دربارة زندگی و ایده های زناِن در حاش��یه بوده است، 
توانس��ته زمینه ای ارزش��مند برای هرگون��ه بحثی در خصوص 
تجربی��ات زنان آمریکایی افریقایی تبار ش��اغل در روابط عمومی 
فراه��م آورد.  فصل هایی درب��ارة تجاوز از ح��دود )مثاًل ندیده 
گرفت��ن وظای��ف روابط عمومی توّس��ط بازاریاب��ی(، نقش های 
روابط عموم��ی )فّنی در مقاب��ل مدیریتی(، فواصل جنس��یتی 
در حقوق ها و س��قف شیشه ای قوی تر نوش��ته شده است، زیرا 

ارتباطی نزدیک با تخّصص مؤلّفین دارد.
.در حال��ی ک��ه در اوای��ل کار توصیفی مختص��ر از بحث در 
خصوص معنای جنس و جنس��یت عرضه ش��ده، اّم��ا مولّفین 
پیش��نهاد می کنند که برای اهداف کتاب اصطالح "جنس��یت" 
را ب��ا زیست شناس��ی و فیزیول��وژی و اصطالح "جن��س" را با 
خصوصیاتی که مرتبط با مردان و زنان است، از قبیل قاطعیت و 
سرسپردگی  و  جسارت 
براب��ر  فرمانب��رداری  و 
)ص21(.  می دهند  قرار 
از خوانن��دگان  بعض��ی 
ممکن است این کاربرد 
اصطالح��ات را تا حّدی 
گیج کننده بیابند و در 
واقع، در صفحات بعدی 
مؤلّفین  خ��ود  کت��اب، 
ب��ا ای��ن اس��تدالل که 
ساخت  دارای  جنسیت 
در  اس��ت،  اجتماع��ی 
اّولیة  اّدع��ای  با  تناقض 
خود س��خن می گویند. 
به عالوه، برابر دانستن "جنسیت" با بیولوژی نگران کننده است، 
زی��را غالباً به برانگیختن آنچه که می ت��وان ماهیت گرایی نامید 
منجر می ش��ود. مؤلّفی��ن مرتّباً به مخاطره آمی��ز بودن این نوع 
اس��تدالل اشارتی تلویحی دارند اّما در عین حال این موضوع را 
مطرح می کنند که زنان دارای استعداد بالقّوه برای تغییر نه تنها 
سازمان های خود بلکه جامعة گسترده تر و حّتی جهان هستند. 
زی��را این باور وج��ود دارد که آن ها به مذاکره بیش��تر از میل 
به س��یطره اهّمیت می دهند. در فصل نهایی، که جهانی ش��دن 
مورد بحث واقع ش��ده، مؤلّفین به این نکت��ه تصریح دارند که 
"مشتریان، تأمین کنندگان و رقبای سازمان نوعی مستقر در 
ایاالت مّتحده به مراتب بیش از گذش��ته ناهمگن هستند. 

با اين همه، اين کتاب در جلب 
توّج�ه به نح�وه مش�ارکت زنان 
در زمين�ه روابط عموم�ي مقص�ود 
ب�ا  مولّفي�ن،  مي کن�د.  تامي�ن  را 
مصاحبه ه�اي ژرف نگرانه و مطالعه 
گروه هاي تح�ت آزمايش، در بيان 
تجربي�ات زن�ان در اين ش�غل به 
فرد فرد زنان فرصت س�خن گفتن 

داده اند.

1.Edward Bernays
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بتوانیم منشع خیر و برکت در این حوزه باشیم.
س��پس دکت��ر دارابی معاون س��یمای جمهوری اس��المی ایران، طی 
سخنانی به چند نکته بسیار مهم و کارگشا در حوزه روابط عمومی اشاره 
کردند و از اصلی ترین دلیل برای حاضر شدن در چنین جلسه ، اهتمامی 
نامیدند که همه عزیزان برای این موضوع دارند اشاره کرد و گفت: نکته 
اول ما برای حضور در این نشست این است که مسئله اصلی ما در بحث 
کار چیست که روشن شده و سواالتی که در این جهت داریم؛ چون اگر 
این به درستی به عنوان کانون اصلی بحث روشن شود ما تکلیف خود را 

با ادامه بحث روشن می دانیم.
معاون س��یمای س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اس��المی ایران 4 
پیش��نهاد برای موضوع کنفرانس ارایه نمود و گفت: من چند پیشنهاد 
برای این موضوع دارم که اگر کمیته علمی مصلحت دانست می شود برای 

آن ساز  و کار طراحی و تعریف کرد:
 یکی بحث نهادس��ازی و نظام سازی است که اس��تاد بشیر هم اشاره 
کردند و تا این اتفاق رخ ندهد کارهای پراکنده و تالش هایی که صورت 
می گیرد فایده ای ندارد و باید نظام مند شود و باید یک نظام حقوقی برای 
آن تعریف شود و نهادهایی که در زیر مجموعه کار است یا ضرورت ایجاد 

آن را تقویت یا تاسیس کنیم؛ 
نکته دوم آموزش، تربیت نیرو و کادر سازی است. ما واقعاً هرچقدر در 
این حوزه سرمایه گذاری کنیم و واقعاً اگر خروجی های ما در دانشگاه ها 
به تولید وصل نش��وند هیچ وقت ب��ا خواندن کتاب نمی توانند کار انجام 

دهند، ما از این جهت باید یک حوزه ای را برای خود تعریف کنیم؛ 
نکته سوم مسئله الگوسازی موفق است، ما باالخره بعد از سال ها باید 
چن��د الگوی موفق روابط عمومی را در کش��ور به عنوان مدل، مقایس��ه 
تطبیقی یا مطالعه موردی برای مردم، وزارتخانه ها و دس��تگاه ها معرفی 

کنیم تا این مدل بتواند قابل توجه باشد؛
 نکته آخر مسئله فرهنگ سازی است که ما باید واقعاً در این حوزه کار 
ج��دی انجام دهیم، من همین جا خدمت عزی��زان این اعالم آمادگی را 
می کنم که بیاییم ما یک برنامه  خوب، کارآمد و عملی و نه صرفاً تئوریک، 
چون مسائل تئوری زیاد گفته شده و ضرورت هم دارد، تا این برنامه در 
تلویزیون بتواند دپارتمان مسئله روابط عمومی و ارتباطات باشد و در این 
زمینه نکاتی که مد نظر اس��ت با خود شما این برنامه را سامان دهیم و 

انشاء اهلل در آستانه کنفرانس این کار را کلید بزنیم.
همچنین دکتر مس��عود کوث��ری عضو هیات علمی دانش��گاه تهران، 
پیش��نهادی پیرامون کارگاه های روابط عمومی دانشگاهی ارایه دادند که 
به صورت تخصصی در سطح دانشگاه ها برای دانشجویان ایجاد شود. وی 
در ادامه پیش��نهاد ایجاد یک کمیته آموزشی را مطرح نمودند که مورد 

موافقت کمیته علمی قرار گرفت.
دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس شعبه دانشگاه دارالحکمه کانادا در ایران، 
بحث فراکسیون روابط عمومی در مجلس شورای اسالمی را مطرح کردند 
که خودش��ان هم این فراکس��یون را در مجلس پیگیری می کنند، وی 
عنوان کرد کمیته های آن در مجلس در حال ش��کل گیری اس��ت و نیاز 
حضور مس��تمر و علمی اعضای فع��ال روابط عمومی را در این کمیته ها 

خواستار شدند. 
دکتر بشیر هم با ایجاد یک کمیته حقوقی برای فراکسیون روابط عمومی 
مجلس ش��ورای اسالمی موافقت نمود که لزوم همکاری اعضای کمیته 

علمی در آن و به شکل سیستماتیک و ساختارگرا پیگیری شود.

در ابتدای این نشست، دکتر حسن بشیر دبیر کمیته علمی کنفرانس 
و عضو هیات علمی دانش��گاه معارف اس��المی و فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق)ع(؛ به تالش های اساتید در دوره های قبل اشاره 
کرد و گفت: در دوره های قبل اساتید تالش کردند آن تصمیماتی را 
که با مسائل اجرایی امکان پذیر باشد را به سرانجام برسانند. ما هنوز 
به آن درجه علمی مناسب تولید ادبیات روابط عمومی نرسیده ایم، در 
حالی که در این 4 س��ال بنده و اعضای کمیته علمی معتقدیم این 
ادبیات علمی را باید تولید کنیم، اما متاسفانه هنوز ما در این زمینه 
تولید نکرده ایم. از اساتید تقاضا داریم از طریق معاونت های پژوهشی 
در دانشگاه ها حداقل یک پروژه سالیانه داشته باشند که یک کتاب در 
یک حوزه روابط عمومی تولید بکنند در حوزه های مدیریت، ساختار، 
اخالق و در حوزه روابط با مردم ما می توانیم خالقیت داشته باشیم و 
این به عنوان یک کاری است که ما باید انجام دهیم، پروژه هایی که 

در این زمینه قابل انجام است حتماً شکل بگیرد.
دکتر بشیر به موضوع کنفرانس دهم اشاره کرد و گفت: در دهمین 
کنفران��س بین المللی روابط عموم��ی ایران عنوانی ک��ه داریم که با 
مش��ورت ها و صحبت های انفرادی با اس��اتید، ضرورت آن احساس 
می شد، بحث روابط عمومی یکپارچه است که خیلی مسئله مشخص 
و مهمی اس��ت و ما باید به سمت یکسان سازی و وحدت ساختاری، 
فک��ری، عمل��ی، کارایی و ارتباط��ی بین همه اجزای س��اختارهای 
روابط عمومی برویم که هم فکر و عمل کارگزار و مدیر بتواند در این 

حوزه تعریف مشخصی داشته باشد و همکاری جدی صورت گیرد.
وی همچنین موضوع جدیدی با عنوان نظام ارتباطی روابط عمومی 
را مطرح کردند و گفت: بعد از بحث های مربوط به طرح مجله، کتاب 
و پروژه ها که زمان بر  هستند و در مدت خیلی کوتاه شکل نمی گیرند 
آرام آرام به سرانجام می رسند بحث حقوقی هم در حال شکل گیری 
است. مسئله مهمی که امسال باید مورد توجه قرار دهیم و امشب هم 
می تواند مطرح ش��ود و با مشورت با اساتید در آینده کار گسترده ای 
انجام دهیم، موضوع نظام ارتباطی روابط عمومی اس��ت، شبیه نظام 
مهندسی و نظام پزش��کی که سطح نظام ارتباطی کشور است و در 
یک سطحی فراتر از سازمان های کشوری برود و همین طور که حکم 
نظام مهندسی و نظام پزشکی توسط رئیس جمهور صادر می شود باید 
این نظام توس��ط باالترین مقام اجرایی کشور مورد عنایت قرار گیرد 
و یک تحول جدی در سازماندهی، نظارت، یکپارچگی، اجرا و اشراف 
بر همه تحرکات درون س��ازمانی و بیرون س��ازمانی در سطح کشور 

صورت گیرد.
دکتر بشیر افزود: اگر در این حوزه بتوانیم یک کار سازماندهی شده 
خوب انجام دهیم در آینده در س��طح دانش��گاه ها می توانیم فعالیت 
داش��ته باشیم؛ در سطح بس��یج ارتباطی می توانیم کار جدی انجام 
دهیم، در بحث رس��انه ملی تعاملی خیل��ی فراتر، که با حضور دکتر 
دارابی که واقعاً همه اساتید این نشست، پیشگام و پیشرو هستند که 

گزارش برگزاری نخستين نشست کميته علمی
دهمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران

نخس�تين نشس�ت کميت�ه علم�ی دهمي�ن کنفران�س 
بين الملل�ی روابط عمومی ايران با حضور  30 نفر از اس�اتيد 
برت�ر اين حوزه و ب�ا همت موسس�ه کارگ�زار روابط عمومی 
وميزبان�ی اداره کل روابط عموم�ی و امور بين الملل س�ازمان 

اوقاف و امور خيريه کشور در هتل بزرگ ارم برگزار شد.

کتابخـانه
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را حفظ کرده و اجازه ندهیم ذیل یک 
عنوان کلی بیاید. ایراداتی به این طرح 
گرفته ش��د و طرح مجدداً به دانشگاه 

عالمه عودت شد.
نکت��ه دیگری که دکتر دهقان به آن 
اش��اره کرد در مورد مشارکت دانشگاه 
ته��ران در کار آم��وزش و پژوه��ش 
روابط عمومی بود و گفت: ما در دانشگاه 
تهران رشته ای تحت عنوان روابط عمومی نداریم ولی می توانیم به عنوان 
دوره های کوتاه مدت و بازآموزی با دانشگاه ها و اساتید همکاری کنیم. 
دکتر حسن بشیر، دبیر کمیته علمی کنفرانس با صحبت های دکتر 
دهقان دس��تور تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی را مطرح کردند تا 
کارگاه های آموزش��ی و فغالیت های پژوهشی روابط عمومی گسترش 

یابد.
دکتر داود نعمتی انارکی، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما؛ به 
نکته ای پیرامون سخنان دکتر دارابی اشاره کرد و گفت: دکتر دارابی در 
صحبت هایشان عنوان کردند که این مجموعه می تواند متولی برنامه ای 
در حوزه ارتباطات و روابط عمومی در سیمای جمهوری اسالمی ایران 
باش��د که واقعاً جای چنین برنامه ای خالی است. من مدت ها در کنار 
دکتر دارابی کار کرده ام و در جلسات متعددی که با گروه های مختلف 
دارند، همواره این پیشنهاد را مطرح کردند و مسلماً در این نشست این 
قابلیت را در گروه دیده اند و باید نهایت اس��تفاده را به بهترین ش��کل 
ممکن نمود و من این آمادگی را از طرف دانش��کده ارتباطات دانشگاه 
صدا و سیما اعالم می نمایم که پلی ارتباطی بین این مجموعه و صدا و 

سیما است تا این مجموعه به بهترین شکل ممکن کلید بخورد.
دکتر س��ید رضا نقیب الس��ادات، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی؛ به نکاتی پیرامون نظام مند شدن و استقالل حرفه ای روابط 
عمومی ها اشاره کرد و از الزامات و ملزومات آن سخن گفت و تشکیل 

شورای هماهنگی روابط عمومی های کشور را خواستار شد.
در ادامه دکتر نقیب السادات، پیشنهاد بحث مساعدت روابط عمومی ها 
برای راه اندازی دفتری به نام دفتر ارتباط دانش��گاه با روابط عمومی ها 
عنوان کرد. ایشان همچنین بحث بازنگری و اصالح برنامه های درسی 

در همین کمیته ها را خواستار شد.
دکتر مهدخت بروجردی، رئیس مرکز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت علوم؛ با عنوان طرح بحثی پیرامون تاکید بر مشکالت اجرایی و 

آموزشی روابط عمومی خواستار نگاه تخصصی و ریزتر به آن شد.
همچنین دکتر س��ید مجتبی علوی عضو ش��ورای سیاس��تگذاری 
کنفران��س با ارایه پیش��نهادی، بح��ث آموزش و اج��رای برنامه های 
آموزش��ی روابط عمومی ها در شهرس��تان ها را مطرح کردند که مورد 

استنقبال قرار گرفت.
دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس گروه ارتباطات دانشگاه سوره؛ مطلبی 
پیرامون بازتاب رس��انه ای کنفرانس ایراد نمود و گفت: باید تالش ها و 
هماهنگی های بیشتری برای پوشش خبری کنفرانس صورت گیرد تا 
بدون هیچ ایرادی رس��انه های دیداری، شنیداری و نوشتاری خبرهای 

این کنفرانس عظیم را بازتاب دهند.
 ناصر رزاق منش عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس، طی سخنانی 
به حوزه اجرا در روابط عمومی کش��ور اش��اره نمود و از پراکندگی این 

بحث گفت و با برگزاری این نشست زمینه را برای تجمع فراهم دید.
در پایان دکتر بش��یر دبیر کمیته علم��ی کنفرانس به جمع بندی 
مباحث پرداخت و از همراهی و حضور پر رنگ اساتید در این نشست 

تشکر و قدردانی نمودند. 

دکتر محمدمهدی فرقانی 
عض��و هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی، طی 
سخنانی به دو محور بسیار مهم اشاره و تاکید کردند: بنده در این جمع دو 
بحث را باز می کنم و از حضور دکتر دارابی که هم در روابط عمومی و هم 
در رسانه می توانیم از ایشان کمک بگیریم، یکی بحث بازنگری رشته های 
علوم انس��انی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو رشته روابط عمومی 
و روزنامه نگاری دانش��گاه عالمه طباطبایی ب��ه عنوان تنها متولی دولتی 
این دو رش��ته که دارای 46 سال س��ابقه بوده در واقع در شرف حذف از 
مقطع لیسانس اس��ت که با کمک روابط عمومی ها و رسانه ها و تشکیل 
کمپین��ی از حذف این دو رش��ته جلوگیری کنیم. نکت��ه دوم که هم در 
رشته روزنامه نگاری و رشته روابط عمومی با همکاری همه دوستان عزیز 
دو درس با عنوان کارآموزی پیش بینی کرده ایم و 4س��الی در حال انجام 
است که فایده دوسویه هم برای دانشگاه و هم برای روابط عمومی ها دارد، 
که بعد عملی روابط عمومی یک مقدار فقدانش در محیط های آموزشی و 
دانشگاهی جبران می شود و خواهشم از دوستان روابط عمومی همکاری با 
واحد کارآموزی و جذب کارآموز را جدی بگیرند که نیاز به مساعدت همه 

عزیزان است و نیاز به ترویج این موضوع می باشد.
در ادامه دکتر بش��یر با طرح تش��کیل کمیته رس��انه ای که اعضا هم 
احس��اس مس��ئولیت کردند تا جلوی حذف این دو رشته گرفته شود تا 
صدمات جبران ناپذیری به بدنه این رشته وارد نشود اعالم کردند و بحث 
پیگیری عدم تعطیلی رشته های دانشگاهی در این کمیته به صورت یک 

کار صنفی جدی پیگیری شود. 
دکتر محسن بنی هاشمی، رییس گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما به 
دو نکته اشاره کرد یکی جدیت همه اعضای کمیته علمی در مورد بازبینی 
و جلوگیری از حذف رش��ته دانش��گاهی روابط عمومی از دانشگاه عالمه 
طباطبایی و عنوان کرد: این بحث مربوط به یک دانشگاه خاص نیست و 
اگر در دوره لیسانس روابط عمومی کشور کوچکترین خللی ایجاد شود کل 
روابط عمومی های کش��ور به نقصان و بحران کشیده می شوند و پیشنهاد 

می شود به صورت سازمان یافته توسط همه دوستان به سرانجام برسد. 
نکته دیگر که دکتر هاش��می به آن اش��اره کرد همان بحث آموزش��ی 
است که در همین زمینه گفت: ما باید عماًل مسئله آموزش را حل کنیم، 
کارگاه هایمان را س��ر و شکل دهیم، جلسات بین سال را تقویت کرده، و 
دیگری بحث بازآموزی روابط عمومی ها و بحث استمرار مصوبات کنفرانس 

هرسال است که الزم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
دکتر علیرضا دهقان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تایید سخنان 
اعضای کمیته علمی به دو نکته اشاره نمودند یکی بحث دکتر فرقانی در 
خصوص جلوگیری از حذف رشته های روابط عمومی و روزنامه نگاری، که 
شخص دکتر دهقان هم در کمیسیون بازنگری وزارت علوم بودند عنوان 
کرد: از س��وی دانشگاه عالمه طباطبایی پیش��نهادی تحت عنوان طرح 
تجمیع این رش��ته ها به کمیسیون بازنگری وزارت علوم فرستاده شده تا 
رشته هایی که عناوین مختلفی دارند ولی نهایتاً یک هویت و محتوا دارند 
را یکپارچه کنیم. اما با مخالفت هایی که داشتیم درصددیم هر دو رشته 


