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تعاریف جهانی شدن 

برردراانسانزندگیابعادتمامکهتعاریفی:اولدسته•
وعلمورودمیفراتراقتصادوسیاستمرزهایازگیرد،می

.گیردمیبردررازندگیشیوهوفرهنگ

.دارداشارهاقتصادشدنجهانیبهتنها:دومدسته•



(1)برخی دیدگاه ها در مورد جهانی شدن 

ی  تشدید روابط اجتماعی  در سراسر جهان که مکان ها:  گیدنز 
دور از هم را  چنان به هم مرتبط می سازد که رخداد های  هر 

وندد محل  زاده ی حوادثی است که کیومترها دور تر بوقوع می پی
.

ت جهانی شدن  هم کوچک شدن جهان  و هم به تقوی: رابرتسون
.آگاهی از جهان اشاره دارد 



(2)برخی دیدگاه ها در مورد جهانی شدن 

که ای که جهانی شدن یعنی شکل گیری شب: امانوئل ریشتر •
د در طی آن اجتماعاتی  که پیش از این دور افتاده و منزوی بودن

.وابستگی متقابل  و وحدت  جهان ادغام می شوند 

ست که جهانی شدن  نوعی جامعه شبکه ای ا:  مانوئل کاستلز •
در ادامه حرکت سرمایه داری ، پهنه ی اقتصاد ، جامعه  و فرهنگ

.را در بر میگیرد 



مقدمه  دوم

سیر تحول رویکرد های  روابط عمومی  



هدف روابط عمومی 

عمومیروابط:نطقیدکترتعریف•

کهاستمدیریتبرنامهرویازاعمالازیکی•

تفاهمتداوموتفاهمحفظتفاهم،منظورکسببهکه•
هدفبابرنامهرویازوموقعبهاطالعاتبالغاوسیلههب•

خاص
علمیروشبااطالعاتجذبازاطمینانحصولو•

(سنجیافکار)

سویهدوارتباطاتو«روشاصالحوخوردباز»•
.گیردمیصورت....و

بستر

روش

هدف

بازخورد



رویکرد  سنتی به روابط عمومی 

باارتباطبهاوّلروزهایدرکهعمومیروابطوظایف•
حوزهسهدرویافتتوسعهآرامآرامشد،میمحدودمطبوعات

:شدتعریفکلی

تبلیغات–جتشریفات–بفرهنگیخدمات–الف•

هماناکهدوّمنقشایرانی،عمومیروابطرشدهایسالدر•
.شدفربهباشدتشریفات

http://prr.ir/page/2795/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF/


کردیفتعروظایفیخودشبرایعمومیروابطکهکردپیداادامهآنقدررویهاین
.کردلتبدیاجراییواحدیکبهمشاوروریزبرنامهستادی،حوزهیکازآنراکه
دیدهموارداینباشیمداشتههاعمومیروابطمصوبوظایفشرحبهمروریاگر
:شودمی
هارسانهباارتباط-

نشریاتانتشاروچاپ-

سازمانعملکردوهافعالیتانعکاس-

پالکاردوپارچهنصب-

نمایشگاهبرگزاری-

افتتاحاتومراسمهماهنگی-آگهیرپرتاژتهیه-

،تبلیغاتیهدایاواقالمتهیه-

هامناسبتومراسمویژههایکمیتهوستادهامجامع،درشرکتـ

جرایدبریدهارسالوتنظیم-

...و



وظایف روابط عمومی

با رسانه هاارتباط -1
چاپ و انتشار نشریات-2
انعکاس فعالیت ها و عملکرد سازمان-3
نصب پارچه و پالکارد-4
برگزاری نمایشگاه-5
تهیه رپرتاژ آگهی-6
هماهنگی مراسم و افتتاحات-7
تهیه اقالم و هدایا تبلیغاتی-8
شرکت در مجامع، ستادها و کمیته های ویژه مراسم و مناسبت ها-9

تنظیم و ارسال بریده جراید-10
...و 



ودمداارائهسمینارها،برخیدرعمومیروابطوظایفازجدیدیتعریفاخیر،هایسالدر
ز،انداچشممأموریت،قالبدرراوظایفاجرایی،کارهایتبیینجایبهکردمتالش
برایرایگوناگوناجراییعملیاتبخواهم،کارشناسانومدیرانازوببینمبرنامهواهداف

:ازعبارتندوظایفاین.کنندطراحیهدفچندیایکبهدستیابی

1-اعتمادسازی

2-سازیبرجسته

3-سازیفرهنگ

4-رسانیاطالع

5-عمومیافکارمدیریت



رویکرد های  روابط عمومی  در ایران  

:کردتقسیمدسته3بهتوانمیراکنونتاعمومیروابطهایرویکردکلیبطور

رویکرد سنتی  ، رویکرد کارکردی   -1
رویکرد های کاسبکارانه  -2
م    رویکرد  جدید در عصر  جهانی شدن  تحت تاثیر مفاهی-3

جهانی شدن  



رویکرد سنتی  ، دیدگاه کارکردی  
قتشویهدفباکنندهترغیبهایپیام:سنتیرویکرددر

میارسالوتهیهسازماناهدافجهتدررفتاربرایمخاطبان
.گردد

برایعمومیروابطازدیگرنهادهایوهادولتها،سازمان
.نمایندمیونمودهاستفادهخودسازیبرجسته

هکشدهنگریستهابزارعنوانبهصرفادوهررسانهومخاطب
هدافابهدستیابیبرایانهااز،منابعومهارت،دانشدارندگان
.کنندمیوکردهاستفادهخودمتبوعسازمان



تئوری های  مورد استقبال 
رویکرد گرایی  سنتی  و  کارکردی  در 

(AGENDASETTING)سازی تئوری  برجسته -•

(  OPINION LEADERS)تئوری رهبران افکار عمومی  -•

(  THE  TWO STEPFALOW)ای دومرحله تاثیرگذاری تئوری -•

(  SELF EFFICACY)تئوری  خود کفایی  -•

•-



رویکرد کاسبکارانه 

ا ی تاثیر  تالش برای  یافتن تکنیک ها و روش ه: رویکرد های تحقیقاتی  •
یاسی    گذار  بهتر روی مخاطبان  هدف  در تبلیغات  ، کارزارهای تبلیغات س

.  و امثال آنها 



رویکرد جدید  تحت تاثیر  مفاهیم   جهانی شدن 

ری    روابط عمومی از ابزار صرف سازمانی  برای تاثیر گذا•
ه سوق  دادمعنا بخشی   بر مخاطب   به اهداف  به سمت 

.شده است 

:زیرا  •

ایی   ارتباطات جهانی شده است، این رویکرد  در ایجاد دنی•
بدون مرز   که حوزه عمل سازمان ها و دولت ها را فراتر   

از مرزهای ملی  گسترش داده است ، سازگارتر است 



دیدگاه هم آفرینی   : رویکرد  مدرن 

توسط    2006و در Taylor & Botanتوسط  2004مطالعه این دیدگاه در •
Hazlton & Botan به کار گرفته شد.

( :   Co Creational) دیدگاه هم آفرینی •
مخاطب  و سازمان به کمک هم، معنایی را برای یک•

حیط انتخاب پیام در م. محمل ارتباطی  خلق می کنند 
.مشترک صورت می گیرد 

مخاطبان هدف ، همسان  و همتراز  با روابط عمومی  •
ایند  به عنوان طراح پیام شناخته می شوند  که در فر

.معنا بخشی شریک اند 



چرا  رویکرد هم آفرینی  ؟

؟کیستشدنجهانیعصردرگیرارتباط

هنظریاساسبرکهاستموجودیعصرایندرگیرارتباط•
Information)یکپارچهاطالعات Integration Theory)،
(دریافتنه)کندمی(Accumulate)آوریجمعرااطالعات

مواجهاطالعاتیبااگراطالعات،سازماندهیتامرحلهایناز
چسببرباشد،اوباورهایکنندهحمایتوکنندهتاییدکهشود

Positive)مثبتواالنس Valance)چنینفاقداگرو
.دهدمیمنفیواالنسبرچسبباشد،حمایتی



مدل ارتباطات

اختالالت
محتوای مقصودمحتوای مشهود

تاثیر مقصودتاثیر مشهود

پیام فرست رمزگذار پیام مجرا رمزگشا 
(وسیله گیرنده) مقصد



معیار  برچسب های اطالعات  

(   Information Weight)معیار برچسب های اطالعات، وزن اطالعات است  •

.استافرادنگرشتابعوزن•

دهندهوزنباورهایوعقایدبرتاثیرشباشد،بیشتروزنچههر•
.استبیشتر

نآپیامشود،میارسالکهنیستآنپیام:2008درهاسلینگ•
.شودمیدریافتکهاست



21جایگاه روابط عمومی  در قرن 

ثر در فناوری  قدرت را از مولفین، انتشاراتی  ها و سایر عناصر مو•
.حوزه مطبوعات گرفته است

ات امروزه فناوری های جدید قدرت را به مردم داده و کنترل انتشار•
.به دست آنهاست

.مخاطبین به تبلیغات اعتماد ندارند95٪•

رد مخاطبین به آنچه که سازمانها، شرکت ها، کمپانیها در مو8٪•
.خودشان می گویند اعتماد دارند

پس مخاطبین به چه اعتماد دارند؟ •

آنها به اظهار نظر کاربران شبکه های  اجتماعی اعتماد دارند •



نقش روابط عمومی
در عصر اطالعات 

مخاطبین و بازار در حال دگرگونی
(Net Society)

ایجاد ارتباط دوسویه مخاطبین و سازمان
به منظور حداکثر نمودن منافع سازمان

تحوالت تکنولوژی ارتباطات و
اطالعات این روند و فضای تعامل را 

تغییر ماهوی و شکلی بخشیده



فرصت های  رسانه های  اجتماعی در روابط عمومی  

اشتراک گذاری  اطالعات •

سازماندهی گروه های  مخاطب •

بهره مندی  از فصای  چند رسانه ای  •

ترکیب فناوری های رسانه ای  •

گفتگو با مخاطبین و نقد شدن •

دنبال کردن موضوعات مورد عالقه •

باز انتشار مطالب مهم •



نقش روابط عمومی  در رویکرد  هم آفرینی  

غییر  در این رویکرد روابط عمومی  فرایند هماهنگ کننده ت•
اد  در روابط  عمومی  و روابط میان آنها، هسته مرکزی ایج

معنای مشترک  

.اهمیت فرایند  ارتباط ،به اندازه خود ارتباط است•

یستند  مخاطبان   ابزاری برای دستیابی  به اهداف سازمان ن•



ادامه  

استفاده از خرد جمعی  •

فصای جهانی اندیشیدن •

امکان سفارشی سازی  •

جستجو شدن و جستجو کردن •

اطالع رسانی و خبر رسانی  •

رسانه های جایگزین رسانه سنتی •

شفاف شدن و مطرح شدن •

بستر ابتکار و خالقیت •

استفاده  از قدرت سرمایه اجتماعی •



تئوری ها  در  هم آفرینی 

(  Community Theory) تئوری انجمن ها  -1•

-Co) تئوری تمایالت  مشترک  -2• Orientation)
(Accommodation Theory) تئوری تسهیالت   -3•

تئوری  گفتگوی  دو جانبه -4•

 (Relation Communication Theory)



«پنجره و آینه»رویکرد هم آفرینی  و  تعبیر  آنالوژی 

از،کهکندمیعملایپنجرههمچونعمومیروابط:پنجره•
باوندکدرکبهترراآنهاتاکندمیدیگرنگاههایفرهنگبهان

وهاشباهت،بهفرهنگآندرخودهایپرسشپاسخیافتن
فراهمخودجامعهبرایمفیدیواطالعاتبردمیپیهاتفاوت

.کندمی

درراخود«فرهنگ»هارویهبازتابعمومیروابط:آیینه•
یهاداورپیشوفرضیاتکند،میدریافتدیگرانبامقایسه

برایواییشناسرادارندماازدیگرانکهتفکراتیسایروفرهنگی
.کندمیتالشآنهاتصحیحیاتقویت



.کنیممیاستفادهآفرینیهمدیدگاهبرای،«آیینهوپنجره»آنالوژیاز•

گفرهندرامرهمانباتواندمیمعنا،یکازفرهنگیدرونآفرینیهم•
.شودمقایسهدیگر

.استیدمفنیزمحلیوقومیفرهنگیتنوعباکشوریدردیدگاهاین•

•Botanراجهانیوالمللبینعمومیروابطاصطالح1992در
.نامیدفرهنگیمیانعمومیروابط



هم آفرینی  چه می کند ؟

هم آفرینی  معنای مشترک  میان سازمان  و مخاطبان •

 The framework) ،با توجه  به جهار چوب  مرجع 

of Reference   ) ایجاد می کند.

(گفتگو  ) دیالوگ  : ابزار اصلی  •



مؤلفه های جهانی شدن در دیدگاه هم آفرینی  

مؤلفه های  جهانی شدن در دیدگاه هم آفرینی  که در  •

:کار کرد روابط عمومی  مؤثرند عبارتند از  

فناوری های جدید ارتباطی -1•

تبادل سریع و گسترده اطالعات  برای  افزایش -•

.فرصت ایجاد معنای مشترک 

(دانش بنیان ) اقتصاد های  در حال ظهور  -2•

تشکیل بلوک های  تجاری منطقه ای -3•



پیشنها د ها

به پژوهشگران  عرصه روابط عمومی پیشنهاد می •

:نمایم روی موارد زیر برای ایران   پژوهش کنند

و مطالعه و اکتشاف پیچیدگی های فرهنگ ، روابط-1•

:سازندگان معنا ، چون 

استرابطه پدیده های اجتماعی  پیچیده ، پویا  و چند بعدی•

زار رابطه بستگی دارد به ماهیت فرستنده ، گیرنده ، اب•

ارسال ، قالب های ذهنی فرهنگ ها  ، نظام های معنایی 

...   و



ادامه پیشنهادها

مطالعه روابط بین سازمانی -2•

کنشگران امروزه به طور) مطالعه روابط با کنشگران  -3•

(جنجال آفرینی  خبر سازی می کنند  

مطالعه روابط میان دولت ها  و سازمان ها با محوریت  روابط عمومی -4•



می بررسی تاثیر های  جهانی شدن بر کارکرد و نقش  روابط عمو

چالش ها و فرصت ها -1•

چگونگی  تعامل  میان روابط عمومی  با محیط ، انسان ها  و سازمان های جهانی-•

.شیوه های  کارکرد های روابط عمومی  در عصر جهانی شدن -•

چالش های پیش روی  روابط عمومی ها  و الزامات  جدید انها -•

چهار چوب های نظری -2•

!جهانی شدن  با مدرنیسم همزمان است : آنتونی گیدنز  -•

هانی سه مفهوم ک فشردگی  زمان و مکان  ، از جا کندی  و باز جاگیری به تبیین ج•

(نحوه گسست  از جامعه سنتی  به جامعه مدرن  .) شدن کمک می کند 

یکپارچه سازی  اقتصادی  و فرهنگی  توطئه نظام :  انگلس  + کارل  مارکس  -•

برای درک باید تاریخ سرمایه داری  را شناخت  . سرمایه داری است 



....ادامه  تاثیر جهانی شدن بر  

محل جهانی شدن یعنی  تقویت مناسبات اجتماعی  جهانی ، که: گیدنز  •

های  دور از هم را چنان به هم ربط می دهد ،که هر واقعه ای ، تحت 

تاثیر  رویدادی 

.که فرسنگ ها فاصله دارد شکل می گیرد 

:پنج تعریف را با برداشت از جهانی شدن باید تفکیک کرد

( Internationalization) بین المللی شدن -

( Liberalization) آزاد سازی  -

(به تمام جهان ...فرایند انتشار  اطالعات و تجربیات  ) (Universalizationجهان گستری -

(Modernization)یا ( Westernization) غربی  کردن یا نو گرایی -

Deterritorialization) قلمرو زدایی   و  فوق قلمروگرایی  - - Supraterritoriality)



عوامل مشترک  تاثیر کذاری  بر روابط عمومی  و-3•

: جهانی شدن  

ظهور جامعه شبکه ای-ظهور جامعه اطالعاتی      -•
عالیت های ف-اقتصاد جهانی  -اقتصاد اطالعاتی  -: با ویژگی هایی که کاستلز می گوید  •

ای فرهنگ  واقعیت ه–تحول در اشتغال   ظهور قطب های متقابل -اقتصاد شبکه ای  

...  زمان بی زمان و –سیاست بر بال رسانه -مجازی  

چالش در مفاهیم هویت  معانی و هنجارها -•





شهروندان از روابط عمومیانتظارات 

شودآنهاویژهسالیقونیازهاتوجهبامناسبرفتاریآنهاباوشونددرکاینکه

(ارائهدرصدق)مشخصوکاملدقیق،شفاف،اطالعات

کاراومناسبسریع،خدمات

مراجعهاولیندرصحیحاطالعاتدریافت

قرارگرفتنفکریکنترلتحتیاوهجوممورداحساسعدم

حقوقرعایتواحترام

عاطفیوفکرینزدیکیاحساس

شخصیاطالعاتبودنمحرمانه



 سازمان محور

ارائه مبتني بر موقعيت سازماني

 محوريت بروكراس ي و مقررات

مخاطب آن عموم است

ايستا با تغييرات تدريجي

فرآيندگرا

تمركز

ساختار بخش ي و وظيفه اي

هزينه مدار

تك  قطبي

 شهروند محور

 رهبري، هدايت و كنترل

محوريت قانون و مردم

 مخاطب آن شخص است

پويا با تغييرات وسيع

نتيجه گرا

عدم تمركز

ساختارغيربخش ي و خدمات رساني

درآمد مدار

رقابتي

روابط عمومي سنتي  روابط عمومي نوين

روابط عمومی در عصر اطالعاتبازآفرینی 



مراسم
ويژه

ابزار نوشتاري 

ابزار معرفي
سازمانها سخنراني ها

اخبار

ابزار صوتي
و تصويري 

اصلی روابط عمومیابزار 

فعاليت در زمينه
خدمات عمومي

سايتهاي
اينترنتي



جه مفاهمه  و  هماهنگی با مخاطب  که نتی
اش فروتنی در مقابل مردم و فرهنگ  

.آنان است 
:  به جای 

نگاه تزریقی ، ارتباط یک جانبه  
انگاره کنترل مدار    



مخاطب ، مقصد پیام است  و آمادگی او-
برای همراهی ، با ایجاد و به روز رساندن

.دانش رسانه ای فراهم می شود

ی ها    نه  نگاه قالبی حاکم بر  رسانه ها و روابط عموم

با توجه به  : بلکه 
مشکل سواد رسانه ای و نیاز به ارتقای

.سطح آگاهی های مخاطب 



: نکته 
گسترش رویداد محوری در روابط عمومی 

ورروابط عمومی علمی فرآیند محور است، نه روند محور و نه رویداد مح

.ط در رویداد ها حاضر استقف: رویداد محور

.همواره مدافع سازمان است، بدون توجه به افکار عمومی: روند محور

وجه دارد به چگونگی شکل گیری افکار عمومی ت: فرآیند محور
.و ارتباطات را جریانی می بیند



مهمترین نکته در ارتباط روابط عمومی 

یب  و مهمترین نکته در ارتباط روابط عمومی  عبور از اقناع، ترغ
.رسیدن به تفاهم است

ه  و تفاهم  اعتماد  ایجاد می کند، گسترش اعتماد  رابطه حسن
.  رابطه حسنه عالی ترین تجلی زندگی اجتماعی است

m.motaharynejad@gmail.com



مؤلفه های  تفاهم 

تفاهم در کلیات. تفاهم در اجزا میسر است نه در کلیات-1
.وظیفه فالسفه و نظریه پردازان است 

ات تفاهم در امور عینی  میسر است نه در امور ذهنی و اعتقاد-2
و باورها 

تفاهم  تنها و تنها با ارتباط  حاصل -3

.می شود

m.motaharynejad@gmail.com



از توجه شما متشکرم 

مطهری نژاد. م

m.motaharynejad@gmail.com


