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  مهمقد
  روابط «  در عرصه  آن  شاهد وقوع  كه را بايد در تحولي»   ارتباطات انقالب « هاي  از چهره  يكي گمان بي

   را تا روزهاي  عمومي  روابط  تاريخي اند پيشينه  خواسته  برخي گرچه. جو كردو  جست هستيم»  عمومي
  ، به  آن  دهند اما سرگذشت ، گسترش  و متعالي  موجود اجتماعي ، اين  انسان  زندگي  پيدايش آغازين

، در   انساني  ارتباطات هاي يگر شاخه د  موازات  به  عمومي روابط.   ديگر است  اخير، حكايتي  در سده ويژه
 از   يكي  خود به  و سنّتي  ساده  از مفهوم  است  و توانسته  بوده  شاهد تغيير چشمگيري  گذشته هاي دهه

   خدمت  را به  انساني  علوم هاي  از ديگر شعبه  گردد و بسياري  تبديل  بشري  علوم ترين  و رايج ترين پيچيده
   كه  گرفته  صورت  جانبه  و همه  پرشتاب  چنان  گوناگون  كاركردهاي  و پذيرا شدن  تحول اين. گزيند
  .  است  دشوار نموده  را سخت  از آن  منطقي  بر معيارهاي  و منطبق  علمي  تعريفي  ارائه حتي

امدار بر  ن  و نويسندگان ، پژوهشگران  استادان  ميان  كه داري  دامنه وگوهاي  و گفت  علمي هاي چالش
 ثمر   به  براي  كه  است  آن  گوياي  درگرفته  عمومي  روابط  بنيادين  و وظايف  عناصر ماهوي سر تعيين
 ناگزير   راه  اين  و دشوار بودن  طوالني  رغم ، اما، به  داريم  در پيش  طوالني  هنوز راهي  نهال  اين نشستن

 و از   بلند نيست هاي گام و   شتابناك  جهش تأثير از اين  بي كشور ما نيز  زيرا از سويي  آنيم از پيمودن
 انكار  ، ضرورت  عمومي  روابط ، و از جمله  انساني  ارتباطات هاي  چهره  تمام  به  ويژه  ديگر توجه سوي

  .  كشور است  اهداف  سرلوحه  اينك  كه  است  و تمدني ناپذير توسعه
، اما   است  سرنگذاشته  را پشت ، عمر چنداني  آن  كنوني  و معناي وم مفه  در كشور ما، به  عمومي روابط

   دفاع  دوران  از پايان  و خصوصاً پس  شكوهمند اسالمي  انقالب  از پيروزي  پس  كه  ستايشي پوياييِ قابل
  .  است  نموده  را افزون  فعاليت  اين  توسعة  ضرورت  در كشور پديد آمده  و آغاز عصر سازندگي مقدس

،  ستها تالش  گونه  اين دار ساماندهي  عهده ها، كه  رسانه وسعه و ت مطالعاتدفتر    اساس بر همين
 و   ترجمه  بر دارد كه  زمينه ، در اين  خويش  و امكانات  با توان ، متناسب هايي گام   است  توانسته تاكنون

  .  آنهاست  حاضر، از جملة انتشار كتاب
      بـا عنــوان  كـاربـردي  از كتـابي  اسـت  بـرگـردانـي كــه»   عمـومي وابـط ر درسنــامــه«

 "A PUBLIC RELATIONS PRIMER"نويسندة  كه  است  عملي  و تجربه  علمي  كاوشها سال   ، حاصل   
 تحرير   رشته  به و هنر  با فن  علمِ آميخته  بر اين اي  مقدمه عنوان به   است  توانسته  آن  و كاردان زبردست
  .در آورد
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   براي  خوبي ، امكان  در دانشگاه  رشته  اين  و نيز تدريس  عمومي  روابط  بزرگ  بنگاه  كار در يك تجربة
 و   اجرايي هاي حل راه،   عملي ، مشكالت  جزئيات  به  نسبت  دقيق  تا با آشنايي  ساخته  فراهم نگارنده
  . گذارد  از خود برجاي  استفاده  و قابل  درخور تحسين ، اثري  بحث  اين  علمي  زواياي همچنين
،  اي  حرفه  اخالق ، تأكيد بر رعايت  عمومي  روابط  كارهاي  شدن  تخصصي  به  بر اينها، توجه افزون

  ل مسائ ترين  جزئي  به  و اهتمام  عملي هاي ها و تمرين  تكليف  اجرا، تعيين  و قابل  روشن هاي  شيوه ارايه
  تر اين  مهم  مستند را بايد از مزاياي يها نمايش يا ) بروشور( راهنما   دفترچه  تهيه مورد ابتال نظير چگونگي

  . بر شمرد كتاب
   و نيز از همه  محترم  از مترجمان  است  اثر، الزم  بيشتر اين  هر چه  سودمندي  آرزوي  ضمن در پايان

 و   مؤثر در ويراستن  نقشي  واقع  به  كه  عاصمي  محمدهادي  آقاي ژه وي  مركز، به  و كارشناسان همكاران
اند، تشكر و   شده  را موجب  كنوني  شكل  به  آن  سريع  و پيدايش  داده  اثر از خود نشان  اين پيرايش

  . گردد قدرداني
  

  ها  رسانه وسعه و ت  مطالعاتدفتر 
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  پيشگفتار 
   در رشته اندوزي  كار و تجربهها سال  در پي.   است  شده  نوشته  نياز فردي يك   به  در پاسخ  كتاب اين

   مقدماتي  درس  براي  مناسبي  كتاب ، در جستجوي  در دانشگاه  تدريس  به  بازگشت  و سپس  عمومي روابط
   روابط گزاري كار  و مستقل  بزرگ  بنگاه  در يك ام تجربه.   برآمدم  ليسانس  در دوره  عمومي روابط
   من را به»   واقعي جهان «  كارآمد در اين  عمومي  روابط  يك  اعمال  از نحوه  روشني  درك عمومي
   روابط ، تدريس  مقدماتي  در سطح  خصوص ، به  پهنه  در اين راستي ه ب  كه دانستم مي.  بود  داشته ارزاني
 موجود يا از  هاي اما كتاب.  دور باشد  به  آكادميك ايفرس انگيز و از فشار توان  شوق بايستي  مي عمومي

   در اين  موفقيت  براي  كه  و دانشيها مهارت   نوع تر بودند، و يا به تر و پيشرفته  مفصل حد مقصود من
  هاي فعاليت   بود كه  درسي  كتاب  يك  داشتم  الزم  كه چيزي.  بودند  نپرداخته بينانه قلمرو نياز بود واقع

   نحوي  به  پايه  عمومي  از روابط  مواردي ها را با بررسي  فعاليت  را ياد بدهد و اين  عمومي  روابط اساسي
   كند كه  عرضه اي  سازنده هاي  دهد و تمرين ها توضيح  باشد در كتاب  درك  قابل  سهولت  به كه

   وجود نداشت  كتابي  چنين چون. هند د  را انجام  آن  در كالس  نزد خود و هم  بتوانند هم دانشجويان
  ام كوشيده»   مرتبط  و تفكر و نگارش  عمومي  روابط مباني « با كتاب.   را بنويسم  تا خود آن  شدم برآن
   مباحث عمالً از طرح.  ديگر باشد  از نوعي  كه  بنويسم  عمومي  روابط  در زمينه اي  تازه  درسي كتاب
   كه  و پاگيري  دست  آماري  و اطالعاتها جدول، نمودارها،  ، و ارقام ام  جسته  دوري  علمي سنگين
  .  ام  داشته  نگه  مطلق اند در حداقل  را انباشته  عمومي  روابط  درسي  از كتابهاي بسياري

  ن با ميزا  منطبق  و هم  عملي  هم  كه  منابعي  را به  دانشجويان  كه  آمده ها تنها در جاهايي زيرنويس
 Public) عمومي  روابط  مجله  به  مراجع بنابراين. كند  مي  راهنمايي  است  رشته  آنها از اين شناخت

Relations Journal) هاي  روزنامه  سروكار دارد و نيز به  عمومي  روابط  كار روزانه  با اصول  كه اي  نشريه  
 نظر   به  كه ، نشرياتي (Wall street journal)  جورنال  استريت  و وال(Newyork Times) تايمز نيويورك

كند   مي  را بيان  عمومي  روابط  عمده  مباحث  در قبال  كرده  افراد تحصيل رسد طرز تفكر قاطبه مي
  . شود  مي حوالت

  ، به  محدود سازم  شكلشان ترين  و زنده ترين  ساده  را بهها مثالها و   توضيح ام  كرده  سعي  اينكه خالصه
   يك  زيربناي  كه  باشد و فرآيند تفكري  عمومي  كار روابط  واقعي هاي  اولويت كننده  منعكس كه طوري
  . دهد  را نشان  است  اثربخش  عمومي روابط
 در كار   موفقيت الزمه.   است  شده  انتخاب  كتاب  اين  براي  كه  است  عنواني  منطقي  علت  روش اين
 بايد   شخص  كه  است  معني  بدين  و اين  است  عمومي  تفكر روابط  ديگر به تي، پرداخ  عمومي روابط
  مطلع (  عمومي  روابط  اصلي  كاركردهاي  باشد و ماهيت  داشته نگرانه  كل  تفكري  خودش  محيط درباره
 بر  با تسلط. ندرا بفهم) (Integrating)  ساختن ، همبسته (Persuading) ، متقاعد ساختن(Informing)  ساختن

  . داد  تطبيق  عمومي  كار روابط  متغير و متنوع  خود را با نيازهاي توان  تفكر مي  شيوه اين
 دو  اين.  نيز بنويسد  طور اثر بخش  به  كه  است  فكر كند الزم  طور اثربخش  به  شخص  آنكه براي
   تفكر و هدايت  ساخت  به  كه نگارش. اند بط مرت هم ه ب  جدا از يكديگر نيستند، بلكه  كاركردهايي فعاليت

.  تفكر را پديد آورد  نوين هاي تواند شيوه  مي  اغلب  كه  است  جديدي  يا سبك كند، قالب  مي  كمك آن
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   خاص  قالب  كه در حالي. دهد  را ياد مي  عمومي  روابط  كارهاي  تمامي  فرآيندي  جنبه  همچنين نگارش
   كند، براي  رعايت  بودن  و طوالني  را از نظر سبك  خاصي آيد بايد عرف  در مي رش نگا  به  كه مطلبي

   روابط  مؤسسات  مشتريان  از طرف  نمايندگي  به  كه اي  بالقوه  عمومي  روابط هاي فعاليت  تعداد و نوع
   يابد كه  پايان  هنگامي  بايستي خود برنامه.  وجود ندارد  بگيرد حد و مرزي تواند صورت  مي عمومي
   سعي  آمده  در پايان  مختلف هاي  در مورد نمونه  كه هايي در تمرين.  را بخواهد  آن  توقف مشتري
   دانشجويان  طريق بدين.  كنم  با يكديگر معرفي  را در ارتباط  عمومي  روابط  نوشتاري هاي  صورت ام كرده
،   نيست  خود هدف  خودي  بروشور به ، يك  سخنراني يك،   مطبوعاتي  اعالميه  يك شوند كه  مي متوجه
  .  است  عمومي تر روابط  از فرآيند گسترده  بخشي بلكه

   و تنزل سازي  از كليشه ام  كوشيده  عمومي  روابط  تفكر و نگارش  و واقعي  عملي  با جزئيات نهايتاً همراه
 و   و تنوع  عمومي  هنر روابط  مفهوم  كه  نحوي ، به  كنم  اجتناب  قالبي  دستورهاي  صورت  به مطالب
  . شود  حفظ  است گيري  هنوز در فرآيند شكل  كه  در قلمرويي  آن  ذاتاً بالقوه خالقيت

.  دانم  مي(Drexel university)  دركسل  در دانشگاه  دانشجويانم  خود را مديون  كتاب  اين در نگارش
   به  اوليه  در مورد دستنويس  كردند و اظهار نظرهايشان  و ترغيب  تشويق  آن  نگارش  مرا به آنها بودند كه

 خود را  تشكر ويژه.  درآيد  كنوني  صورت  به  آوردم  عمل  به  در آن  كه  كرد تا با تجديد نظري  كمك من
رز  و پروفسور جرالدپاو(Gertrude penziner)زينر ، گرترود پنLand man) (Amos  لندمن  آماس به

(Professor Gerald pawers)كنم  مي  تقديم .  
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 1  
  ؟  چيست عمومي روابط

  
 در  ، اغلب  و ساير متخصصان ، حسابداران ، حقوقدانان  پزشكان ، برخالف  عمومي  روابط اندركاران دست
  هاي  صورت  گروه  كار اين شود كه  مي  از آنجا ناشي  مشكل اين.  دارند  كار خود مشكل  موضوع تعريف

   روابط  كه  است  ديگر اين دليل. شود  مي  را شامل  مختلفي هاي گيرد و زمينه  خود مي  به گوناگوني
 در   كه  كنيم  بشر اشاره  از آغاز تمدن هايي فعاليت   به توانيم هرچند مي.   است  نسبتاً جديدي  رشته عمومي

   روابط  بود كه  دوم  جهاني ، اما بعد از جنگ  است ود داشته وج  عمومي  روابط ها و راهبردهاي آنها انگيزه
 را  شهاي فعاليت   كرد و توانست شدن  جايگزين  به ها شروع  در ذهن  تخصص  يك  در مقام عمومي
ها و   نشست  براي  نمايد، تمهيداتي  كار خود وضع  براي  كند، استانداردها و معيارهايي بندي طبقه

   آموزشي هاي  ببيند و برنامه  كار خود تدارك  شيوه  براي ود بيافريند، معيارهايي خ هاي گردهمائي
  . كند  خود را تدوين  فعاليت حوزه

   بود كه  افرادي  نخستين ، از جمله  رشته  اين  از بنيانگذاران ، يكي(Edward Berneays)ادوارد برنيز
 داد   ارائه1952   در سال  وي  كه تعريفي.  كرد  تعريف ي و جد  اصيل  حرفه  يك عنوان به را   عمومي روابط

 از   يكي هنوز هم)   داشت  كمتري  بود و جامعيت  داده  ارائه1923   در سال  كه با تجديد نظر در تعريفي(
  : از  عبارتست  عمومي گويد روابط  مي وي.   است  رشته  اين  تعاريف ترين  دقيق  حال  و در عين ترين ساده
  .شود مي  داده  مردم  به  كه  اطالعاتي.1 
  . ها و رفتار مردم  منظور تغيير گرايش  به  ترغيبي هاي تالش .2 
 و ها نگرش خود و متقابالً   با مخاطبان  مؤسسه  يك  و اقداماتها نگرش  ساختن   در همبسته  كوشش.3 

  .  با مؤسسه  مخاطبان اقدامات
.   است  حاكم  عمومي  روابط  بر عمل  هستند كه  افعالي ايجاد همبستگي و  ، متقاعدساختن  ساختن آگاه

   گروه  با يك  سازمان  يك  بين ارتباط:  دارد  اجزاء با يكديگر داللت  و پيوند يكايك  بر ارتباط  افعال اين
، در   نيست طرفه يك   ارتباط  اين كند كه  مي  برنيز تصريح تعريف.   از مخاطبانش يهاي گروه يا  از مخاطبان

شود، در   مي  بازنگري  سازمان  يك  به  مربوط  ذهني هاي برداشت   و همچنين  عيني  اطالعات  كه  حال عين
 و   مورد نظر سازمان هاي گروه و   مخاطبان هاي يابد بايد نيازها و دريافت  انتشار مي  كه  آنچه تعيين

  به. (   تأثيرپذير است  تأثيرگذار و هم  هم  عمومي  روابط ب ترتي بدين.  قرار گيرد  مورد توجه همگان
  .) كنيد  نگاه1 ـ 1  نگاره

 خود   رسمي ، در بيانيه  است  زمينه  در اين  تخصصي  انجمن  يك  آمريكا، كه  عمومي  روابط انجمن
).  كنيد  نگاه1 ـ 1 تابلو  به( تأكيد دارد   عمومي  روابط  و تأثيرپذيري  تأثيرگذاري هاي  جنبه  به ويژه هب

 و تأثيرگذار   فعال5 و 4 ، 2   در مراحل  عمومي شود روابط  مي  مذكور مالحظه  در بيانيه كه  يطور همان
 وجود   را به  تأثير بگذارد و تغييراتي كوشد بر افكار عمومي  مي  عمومي  روابط  مراحل در اين.  است
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   شامل  مراحل اين. شود  مي پذيرد و آگاه  تأثير مي  عمومي بط روا3 و 1   مراحل اما از طريق. آورد
  .  و فرآيندها است  اطالعات  و ارزيابي ، تحقيق نظارت

 ها پيام از   برخورد دو دسته  در محل  آن  وضعيت  تجسم  عمومي  روابط  وظائف  ديگر بررسي روش
 در مورد   اطالعات  صورت  به  سازمانش كهكند   مي  را پخش ييها پيام از يكسو   عمومي روابط.  است

  ييها پيام  نندهك   ديگر پخش كند و از سوي  توليد مي  و غيره ، كارگزاران ، كارمندانها سياست،  عمليات
   كه  از مخاطبان  بخش آن ((Target publics)  مطلوب  از مخاطبان  يا چند گروه  يك  از حداقل  كه است

)   برخوردار است  زيادي  از اهميت  سازمان  براي  و نظراتشان  آنها است  به يافتن ت دس  در تالش سازمان
  .دارد  مي دريافت

 شايد  مؤسسه.  هستند  مختلف  و عالئق  منافع  طبيعتاً دارايها پيام   اين  افراد دوسوي  كه  است روشن
   كند و يا اينكه  را جذب  بيشتري رمايه بيافزايد، س  اعضايش  را باال ببرد، به  كاالهايش بخواهد فروش

 رشد   توليد مؤسسه  بخواهند كيفيت  است  ممكن  مطلوب مخاطبان.  را باال ببرد  توليد كارگرانش قدرت
 از سود   بيشتر شود، كاركنانش  و خدماتش  محصوالت  يابد، توزيع  كاهش  آن  كاال و خدمات كند، قيمت

   و منافع  عاليق  كه  است  از موارد ممكن در بعضي.  كار بهبود يابد  شرايطمند شوند و  بهره اي منصفانه
 خود را   بخواهد ساختار سازماني  اگر سازمان  مثال عنوان به.  يكديگر قرار گيرد  كامالً در مقابل طرفين

 خواهند   مخالفت  نظري  با چنين  كار خود بكاهد، مطمئناً كارگران  از نيروي  آن  تبع كارآمدتر كند و به
. شود  مي  ناشي  آن  مخاطب هاي گروه  قي عال  ميان  از تعارض  سازمان  از موارد مشكالت اي در پاره. كرد
  .آيد  مي  پيش  عقيدتي ها و نهادهاي ، باشگاهها انجمن   دهنده  تشكيل هاي گروه   در ميان  اغلب  حالت اين

   خوانده  عمومي روابط(Practitioners) كارورزان(مشغولند  كار   به  عمومي  در روابط  كه اشخاصي
   روابط  مسئوالن البته.  بپردازند ها و تضاد منافع  اختالف  از اين  ناشي  مسائل  و فصل  حل بايد به) شوند مي

 از  يول.  خواهند كرد  حمايت  متبوع  سازمان  نيستندو از منافع طرف ها بي  اختالف  اين  در ميانه عمومي
   سعي  عمومي  روابط ، مسئوالن  است  مشكالت  حل  و قدرت  سياست  داشتن  مستلزم  فعال  دفاع آنجا كه

   دوطرف  با خشنودي  كنند تا مناقشه  دخالت  متعارض هاي گروه   در اختالف  ميانجي كنند در مقام مي
  . برسد  حداقل  به  يابد، يا دستكم پايان

  

    عمومي  كار روابط  و تأثيرپذيري  تأثيرگذاري احل   مر1 ـ 1  نگاره
  ،   و ترغيبي  خبري يها پيام 

   اطالعات آوري  جمع              شود  مي  و ارسال ساخته
   خام

  
    مؤسسه        عمومي  روابط كارورزان        مطلوب مخاطبان 
  

   و   مخاطبان هاي ش واكن  نتيجه  و استخراج  تلفيق       مخاطبان  واكنش  و گردآوري تهيه
    سازمان  مديريت  به  مشورتي  نظريه ارائه      

   تأثيرگذار
   تأثيرپذير
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 آمريكا   عمومي  روابط  انجمن  عمومي  مجمع  از تصويب  كه  عمومي  روابط  درباره  رسمي   بيانيه 1 ـ 1تابلو  
  .  است  گذشته1982 نوامبر 6  در تاريخ

  كند تا از طريق  مي  ما كمك(Pluralistic)   گراي  و كثرت  پيچيده  اجتماع  به  عمومي روابط
   مؤثرتر برسند و كاركردهاي  اتخاذ تصميمات  به  گروهها و مؤسسات  بين  متقابل  در تفاهم مشاركت
 را   و عمومي  فردي يها سياست   بين  هماهنگي  موجبات  عمومي روابط.  باشند  داشته بيشتري
  .دكن  مي فراهم

،   تجاري  مؤسسات  به  از جمله  در جامعه  و گوناگوني  متنوع  مؤسسات  به  عمومي روابط
 ، بنيادها، (Voluntary)  داوطلبانه يها انجمن،   دولتي هاي سازمان،   بازرگاني هاي اتحاديه

  هاي فهد   تحقق  براي  مؤسسات اين. كند  مي  خدمت  و مذهبي  آموزشي ، نهادهايها بيمارستان
  ، جوامع  و كارگران ، كارمندان ، اعضا، سهامداران مشتريان:   از جمله خود بايد با مخاطبانشان

  . برقرار كنند  ثمربخش  رابطه  جامعه  ديگر و با تمامي ، مؤسسات محلي
  هاي مندي ها و عالقه  خود بايد گرايش  مؤسسات هاي هدف   به يافتن  دست  براي مديران
   مؤسسه  آن  خارجي  محيط  را براساس  هر مؤسسه هاي هدف.  كنند  را شناسايي نمخاطبانشا

  .كنند  مي ريزي قالب
   را برعهده  مؤسسه  و مخاطبان  مديران  بين  مشاور و رابط  وظيفه  عمومي  روابط كارشناسان

ها و  مشي خط، ها سياست   به  مؤسسه  خصوصي هاي هدفكنند تا   مي  كمك  مديران دارند و به
  . شود  تبديل  همگان  و مورد قبول  منطقي اقدامات
  : از  عبارتست  سازمان  مديريت  از مسئوليت  بخشي عنوان به   عمومي  روابط وظيفه

   به  است  ممكن  كه  و مسائلي  ذهني هاي ، گرايش  و تفسير افكار عمومي ، تحليل بيني پيش. 1
  . تأثير بگذارد  سازمان هاي طرح و  يات بر عمل  يا نامطلوب نحو مطلوب

   در كليه  آنها و ارتباطات  اجراي مراحل ها، گيري  تصميم  در زمينه  اداري هاي  مشورت.2 
 و   اجتماعي ها و مسئوليت گيري  تصميم  اين  عمومي  عواقب  كه  نحوي ، به  سازمان سطوح

  . شود  در نظرگرفته  سازمان شهروندي
   تفاهم  به  دستيابي  براي  كه  و ارتباطي  اجرايي هاي  برنامه  و ارزيابي هدايت،   بررسي.3 

:  تواند شامل  مي  اجرايي هاي  برنامه اين.   است  ضروري  سازمان هاي هدف   و تحقق مخاطبان
،   و كارگران ، كارمندان گزاران ، سرمايه  مالي هاي گروه با   ايجاد رابطه  براي هايي ، برنامه بازاريابي

  . باشد  و دولت  اجتماعي هاي گروه
  يها سياست و يا تغيير   منظور تأثيرگذاري  به  سازمان هاي  برنامه  و اجراي ريزي  طرح.4 

  . عمومي
 ساير  ، تهيه  كارمندان  و آموزش ، استخدام بندي ، بودجه ريزي ، برنامهها هدف   تعيين.5 

 قبالً ذكر   كه هايي  برنامه  تمامي  اجراي  مورد نياز براي  منابع داره، ا  طور خالصه ، و به تجهيزات
  .شد

 عبارتند   مورد نياز است  عمومي  روابط  كارهاي  انجام  براي  كه هايي  و دانش  اطالعات نمونه
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  ل، اقتصاد، اصو  سياسي ، علوم شناسي ، جامعه  اجتماعي ، روانشناسي ، روانشناسي هنر ارتباطات: از
،   افكار عمومي  در زمينه  تحقيق  براي  علمي هاي  رشته  اين  بر دانستن عالوه.   و اخالق مديريت
،   مؤسسه ، تبليغ  پستي  ارتباطات ها، برقراري  با رسانه ، ارتباط  همگاني  مسائل  و تحليل تجزيه

   جايزه  و اهداي ، سخنراني  ويژه  يا مراسم  مسابقات ، برگزاري ، نوار ويديويي ، توليد فيلم انتشارات
  .  است  خود ضروري  در جاي  هر يك  و قدرداني  بزرگداشت  مراسم  برگزاري و همچنين

 و ها مهارت،   سازمان هاي مشي  خط  و اجراي  تهيه  به  در كمك  عمومي  روابط كارشناسان
   و بيرون  در درون  بخشي ت وحد گيرند و نقش  مي  خدمت  را به  مختلفي اي  حرفه هاي تخصص
  .كنند  ايفاء مي سازمان
   روابط  امروزه  كه اي  ميانجيگرانه  نقش اند كه  عقيده  بر اين  عمومي  روابط پردازان  از نظريه اي  پاره
   در آن  كه  جديد ما است  جامعه محيطي  زيست  فكري هاي  گرايش  دارند معلول ها بر عهده عمومي
   عمومي  روابط اي  جامعه آنها معتقدند در چنين.   است  ضروري  حيات  ادامه  براي قابل مت وابستگي

 ها مشتري   بهبود و رفاه  بايد به  حال  در عين  كند، كه  اعمال جانبه  خود را يك  مؤسسه يها پيامتواند  نمي
  اند كه يافته  دست  حقيقت  اين اً به متفق  عمومي  روابط  كارشناسان در حقيقت.  نيز بيانديشد  مردم و عموم

در .   سودآورتر است  مؤسسه تر و نهايتاً براي تر، اخالقي نوآورانه» ما « انداز وسيع  در چشم كاركردن
   رسمي انداز در تعريف  چشم  در شهر مكزيكو برگزار شد اين  كه  عمومي  روابط1978   سال  جهاني كنگره
 بودند   گرد آمده  از سراسر جهان  كه  رشته  اين  متخصصان  تصويب  و به منظور گرديد  عمومي روابط
  :رسيد
 آثار  بيني ها، پيش  گرايش  و تحليل  تجزيه  اجتماعي  هنر و دانشند از عبارت  كاربردي  عمومي روابط 

   و هم  مؤسسه افع من  در جهت  هم  كه  عملي هاي  برنامه  و اجراي  و تهيه  مؤسسات  با رؤساي آنها، مشورت
  . باشد همگان
   در حقيقت  عمومي  روابط  گذشته  معروف هاي فرض  از پيش اي  چرا پاره تر شود كه  بايد روشن حال
   بنگاه يك.   نيست(Press Agency)    مطبوعاتي  بنگاه  يك  عمومي روابط. اند  بوده  غلطي استنباط

 كارورز  كه حاليها ذكر شود، در  در رسانه  مشتري  نام  شده قيمت هر  كوشد تا به  مي  با تبليغ مطبوعاتي
   كه تري  گسترده  برنامه  را در درون  قصد دارد آن پردازد كه  مي  تبليغ  به  دليل  اين  تنها به  عمومي روابط
  .گيرد، بگنجاند  را مد نظر مي  و افكار عمومي  سازماني هاي هدف

در .  شود  آميخته(Advertising)    تبليغاتي  با آگهي  عمومي  روابط  كه  است  ديگر اين  متداول اشتباه
كند و   مي  خريداري ، راديو و تلويزيون ، مجله  را در روزنامه  يا وقتي  جايي  سازمان ، يك  تبليغاتي آگهي
   كه  است  معني  بدان ناي. گنجاند  مي  است  شده  داده  اختصاص  سازمان  آن  به  كه  خود را در جايي پيام
   عمومي  روابط يها پيام، بيشتر   تجاري  تبليغات برخالف.  قرار دارد  مؤسسه  كامل  كنترل  تحت پيام

 و   خبرنگاران گيرند از سوي ها قرار مي  در اختيار رسانهها پيام   چون  كه يعني.  هستند  كنترل غيرقابل
   عمومي  روابط يها پيامها در مورد   رسانه  ترتيب بدين. شوند يير مي تفسير و تغ ها دستخوش  رسانه دبيران

 برسانند مورد تجديد   مؤسسه  مخاطبان  به  از اينكه  آنها را پيش  است كنند و ممكن  مي  عمل  رابط عنوان به
  ) كنيد  نگاه1 ـ 2   نگاره به. ( قرار دهند نظر و يا تغيير كلي
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    و نشده  شده  كنترل يها پيام  1 ـ 2  نگاره
  

  )  تجاري تبليغات (  شده  كنترل يها پيام
  )  عمومي  روابط يها پيام (  نشده  كنترل يها پيام

  
 

    عمومي  روابط كارشناس                                         موردنظر                           رسانه هاي گروه
    
  يها پيام   همگاني هاي  و اطالعيه  بروشور، فيلم  از طريق  عمومي  روابط سان كارشنا  كه  هنگامي حتي
 از نظر ها پيام   اين دارند، محتواي  مي  مورد نظر ارسال  مخاطبان  خود را مستقيماً به  شده هدايت
 برخوردار   بيشتري ها از عينيت  در رسانه  آن  مشابه  تجاري  تبليغات  به ، نسبت  ارائه  و نحوه رساني اطالع
  ). كنيد  نگاه7   فصل به ( است

   روابط ه ك  هستند، در حالي  ارتباطات  سويه  يك  معموالً شكل  تجاري  و تبليغات(Publicity)  گري آوازه
  .) كنيد  نگاه1 ـ 2 تابلو  به (  است  دو سويه  ارتباط ، يك  آرماني عمومي

  
 
 
 

    ارتباطات   مدلهاي1 ـ 2تابلو 
 J.E.Gruning and)  هانت.  و ت گرانينگ.  اي.  جي هاي نام   به  عمومي  روابط دو نفر از مدرسان

T.Hunt)عمليات ها انواع  نمونه اين. اند  كرده  و تدوين  را تهيه  ارتباطات  از الگوهاي   چهار نمونه   
   كند شرح  مشخص  آن رچوب خود را در چا هاي فعاليت دارد   سعي  عمومي  روابط  را كه ارتباطي

   تشكيل  و دو سويه  سويه  يك  ارتباطات  بين هاي  را تفاوت  ارتباطي  الگوهاي  اين اساس. دهد مي
   ارتباط  يك  كه  ترتيب بدين.  قائلند  دو حالت  سويه  يك  ارتباط  براي  دو مدرس اين. دهد مي
  پرستانه  يا نفع  جانبدارانه گيري  سمت  كندكه نتقل م  مخاطبان  را به  پيامي  است  ممكن  سويه يك

   را الگوي  حالت آنها اين. ( باشد  شده  انديشيده  مؤسسه  منافع  باشد و تنها به  وجود داشته در آن
   است  ممكن  دوم در حالت.) نامند  ميOne-Way Asymmetric model)   نامتقارن  سويه  يك ارتباط
  متقارن  سويه  يك ارتباط. ( شود  منتقل  مخاطبان  به  عيني  اطالعات  سويه  يك  ارتباط در يك

 (One0Way Symmetric model) .( شده  تقسيم  دو حالت  به  سويه  نيز همانند يك  دو سويه ارتباط   
  آنها و هاي ، واكنش  مخاطبان  نظرات  از سنجش  با استفاده  كه  است  ارتباطي  اول حالت.  است

 خود   سوي  را بهتر به  مطلوب  مخاطبان توان ، مي  پيام  گيرندگان  درباره  تحقيق هاي روشديگر 
   براي  پيام  گيرندگان  درباره  تحقيق  دوم و در حالت).   نامتقارن  دو سويه الگوي( كرد  جلب

. شود  مي كار گرفته زد به سا  را بهتر برآورده  مخاطبان  نيازهاي  كه  آنها با سياستي  ساختن هماهنگ
  ).  متقارن  دو سويه  ارتباط الگوي(
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  الگوي. شوند  مي كار گرفته  به  كاربردي  عمومي  الگوها در روابط  اين  همه  كه  گفت توان  مي
   كه حالتي(كند  ها متبادر مي  را در ذهن  عمومي  روابط  ابتدايي  دوران  كه  متقارن سويه يك

   و پررونق  از عناصر متداول  يكي هنوز هم) داد  مي  جلوه  مشكوك  را در گذشته  شغل  اين شهرت
   غيرانتفاعي  مؤسسات وسيله ه امروز ب سويه  يك  متقارن  ارتباط حالت.   است  عمومي كار روابط

،  ايمني،   بهداشت  از قبيل  همگاني  با مسائلها سازمان  اين. شود  مي كار گرفته  به  همگاني آموزش
   آگاه  مسائل  را از اين كوشندافكار عمومي  سروكار دارند و مي  و غيره كنندگان  مصرف منافع
  هاي سازمان  وسيله ه ب  هستند كه اي  شده  كنترل يها پيام   شامل  نامتقارن  دو سويه ارتباط. كنند

   به  بازار است  دقيق  بر مطالعه ني معموالً مبت  كهها پيام  اين. شوند  مي  گرفته  خدمت  به انتفاعي
 آنها را   اجتماعي  و اميالها هدف سازگار باشند و   مخاطبان  با سليقه شوند كه  مي  طراحي نحوي

  . كنند برآورده
و ما .   است  ارتباط  نوع ترين  و روشنفكرانه ترين ، مسئوالنه  متقارن  دوجانبه  الگوي  كه  پيداست

  با اين.  دانيم  مي  شود مرتبط  عمل  و جامع  مدرن صورت  به  چنانچه  عمومي ابط رو  را با شكل آن
 آورد و آنها را مردود   حساب  به  ارتباطي  و نامتناسب  غلط هاي  ديگر را نبايد شكل وجود، الگوهاي

   رايج از روش   ديد آنها هنوز بخشي  خواهيم كه همچنان.  كنيم  مي ما آنها را تنها نارسا تلقي. شمرد
 آنها   از امكانات  متقارن  دوجانبه  زير چتر ارتباط دهند و اغلب  مي  را تشكيل  امروزه  عمومي روابط

  . بريم سود مي
   يك  باشند، ولي  عمومي  روابط  برنامه  در يك توانند ابزاري  مي  تجاري  و تبليغات گري هر چند آوازه

   كامل  با تعريف  كه ، هنگامي  عمومي روابط.  شود  ختم  دو عامل  اين  بهتواند  نمي  عمومي  روابط برنامه
 و   گستردگي  وجود، برغم با اين.  تر است  و ديد از اينها گسترده شود، از نظر وسعت  مي  در نظر گرفته آن

.   نيست ياستگذاري معموالً س شود، كار آن  مي  در نظر گرفته  عمومي  روابط  براي  كه هايي  مسئوليت تنوع
كنند   مي  و تقويت  را روشن  موجود سازمان  سياست  كه هايي  معموالً برنامه  عمومي  روابط كارورزان

   به  با مديريت  سازمان  سياست  و تعديل  اصالح  براي  است  ممكن  لزوم آورند، و در صورت اجرا مي به
  . بپردازند مشورت
. كند  مي  را تعيين  سازمان  مشي  خط  بندرت  هرگز، دستكم گر نگوئيم، ا  عمومي  روابط  مسئول يك

  .  است  سياستگذار سازمان  و يا ساير مقامات  مديره تئ، هي  مؤسسه  رئيس  عهده  كار به اين
  

    تاريخي بررسي 
 و  عارف كاربرد مت  همان  عمومي  روابط  دارند بگويندكه  دوست  عمومي  روابط  از كارشناسان بعضي
   اين كند، ولي  مي  مطرح  گفته  اين  كه  است تر از آن  پيچيده  رشته  اين اگرچه.   است  سليم  عقل معمول

   به  مردم  كه  است  متعارفي  و روش  و راه  خردگرايانه  بر فهم  مبتني  عمومي  روابط  دارد كه  حقيقت نكته
  اين. دهند  مي  نشان العمل  عكس  آن  به شناسند و نسبت  مي خود را باز  پيرامون هاي  پديده  آن ياري

از . سازد  متمايز مي  از ساير موجودات  انسان عنوان به ما را   كه  است  چيزهايي  از آن ، بخشي شناخت
 ارتقاء خود يا   را در جهت  شناخت  اين اندكه  بوده  افراد هوشمندي  همواره  بشر تاكنون  تاريخ ابتداي

  .اند  كرده  اعمال  را در كارهايشان  عمومي  روابط اند و نوعي كار گرفته  به يگراند
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   عنوان  تحت  عمومي  روابط  خود پيرامون  كالسيك   در كتاب(Edward Berneys)ادوارد برنيز 
 با   مرتبط ايه  انديشه دهد كه  مي    شرح(Cystallizing publlic opinion) »  افكار عمومي  به  بخشيدن شكل«

 خود را  هاي  حرف  يافتند آزادانه  اجازه  مردم  كه  شكوفا شد، دوراني  دوران  در خالل  عمومي روابط
   گرفته  رم ، از جمهوري  دموكراسي هاي  دوره در تمامي.  كنند  مشاركت  اقتصادي هاي رقابتبزنند و در 

   بر افكار عمومي  قصد سلطه  به  خطابه هاي ها و ديگر قالب ها، سخنراني ها، مقاله  ما، رساله  كنوني تا نظام
اند؛ اما   گرفته  خدمت  ابزارها را به  اين  هم  غيردموكراتيك  كشورها و نهادهاي البته. اند  شده كار گرفته به

 را با   آن ما  و شنود نيز كه  گفت  سوي  به  تعالي  و انتقاد وجود ندارد، امكان  بحث  امكان  كه در جايي
تواند وجود   نمي دانيم  مي  مرتبط اش  اجتماعي  شكل ترين  و جامع ترين  در مسئوالنه  عمومي  روابط وظيفه
،   ياد شده  مدرسان  اصطالح به (  دو طرفه  هميشه  عمومي  روابط هاي فعاليت   طور مسلم به.  باشد داشته

  ييها پيام   درباره  ، افراد در تعبير، تفسير و بحث دموكراتيك  اما در جامعه.   است نبوده)   متقارن دوسويه
   به  و نسبت  كرده  مخالفت  دريافتي يها پيام با   تمايل توانند در صورت  مي دارند آزادانه  مي  دريافت كه
  . دهند  خود را نشان  دلخواه العمل  عكس آن

   انقالب ، جريان  پيشبرد دموكراسي  براي عمومي   روابط هاي مهارت از   استفاده  بسيار خوب  نمونه
،   بزرگ  از مبلغان   دوتن(Samuel Adams)آدامز    و ساموئلpiane) (Thomas  پين توماس.  آمريكا است
 افكار   توجه  جلب  براي  بودند كه  انقالب  اين دهندگان  و سازمان گران ، مناظره ، سخنرانان نويسندگان

  .كردند  مي  را خلق  جديدي  و مراسم يع وقا  حتي عمومي
)  آمريكا  انقالب در زمان(  (Boston tea party)»   در بوستن  چاي ميهماني «  ويژه  مراسم مثالً برگزاري

.  آشنا نباشد  با آن  كه  يافت  توان  را نمي  دبستاني  كودك  نيز هيچ  امروزه  حتي  تأثيرگذار بود كه چنان
 با ايجاد شور   كه  و مفاهيمي  شعارها، مضامين  پيدايش  به  انقالب  نيز در اين  و تبليغات رات انتشا متخصصين
  ها به  انگليس تكيه.  كردند  كشاند، كمك  مردم  همه  ميان  كرد و به  را همگاني  استقالل  جنگ و هيجان
   بودند كه  عواملي  با انقالبيون  جدي بله مقا  و عدم  افكار عمومي  گرفتن ، ناديده  نظاميشان  و برتري قدرت

  . كرد  كمك  انقالب  مبلغان  اين به
  هاي  گرديد، در پيشبرد جنبش  اوليه  در مناطق  آن  ما و توسعه  تولد ملت  منجر به  كه  از فنوني سياريب

  آوري  جمع  نهضت  آن  از مشهورترين يكي.  شد كار گرفته  به19   قرن طلبانه  اصالح هاي  و نهضت اجتماعي
 در   زنان  حقوق  احقاق  جهت  ديگري برنامه.  بود  سياهپوستان  در القاء بردگي  افكار عمومي  و بسيج اعانه
.  نشدند  رأي  حق  كسب  به  موفق1920   و اجرا گرديد؛ هرچند زنها تا سال  تهيه  مقطع همين

،   طالق  در مورد حق  اصالحاتي  باعث  فراواني هاي سخنرانيها و  ها، نوشته ها، دادخواست گردهمايي
  . گرديد  خانواده  در اموال  زن  و حق  اطفال سرپرستي

 را   تبليغات  نيز ارزش  مقامات  و صاحبان  سياسي  مشاغل ، نامزدهاي  در غرب  نوزدهم  قرن در خالل
ــ دفاتر   (Political press Agent)»  اسي سي  مطبوعاتي آژانس« شاهد تولد   تاريخي  دوره اين. دريافتند

   درباره  جامعه  افكار عمومي  و بازنگري  سنجش  به  كمك  كارشان  كه  ــ است  امروزه مطبوعاتي
   مختلف  در نقاط  انتخابات  نامزدهاي هاي سخنراني، ها مسافرت   سازماندهي  و همچنين  سياسي موضوعات

  .شود  مي  تشكيل  انتخاباتي هاي رقابت   مناسبت  به ه ك  است هاي گردهمائيكشور و 
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   مطبوعاتي هاي آژانس و   اجتماعي  اصالحات  مبلغان  نوزدهم  قرن  شدن  با سپري  كه  نگذشت ديري
   و امكاناتها فرصت   تجارت دنياي.  خود يافتند  براي  و بازرگاني  اقتصادي  در عرصه  رقيباني سياسي

  يابي  جهت اين.  آورد انگيزتر فراهم  جديد و هيجان  تبليغاتي  فنون  و تكميل  توسعه براي را  پايدارتري
 Circus)   سيرك هاي بازيآور   نام كننده   ترويج (P.T.Barnum)بارنام. تي.  پي  در روش جديد تجاري

promoter)  از   ادوار است  همه لغان مب ترين  از خالق  يكي كه»  بارنام«.   است  متجلي  نوزدهم در قرن ،
   شد به  بعداً زبانزد همگان  مورد كه در يك.  كرد برداري  بهره هايش  برنامه  تقويت  براي مطبوعات
كردند   مي  چاپ هاي گزارش او   سيرك  زن  از بازيگران  يكي  هويت  در تأييد يا تكذيب  كه هايي روزنامه

   كه  بود، ادعايي  شده  معرفي  واشنگتن ، پرستار جرج  سيرك هاي رنامه بازيگر در ب اين. (  نوشت هايي نامه
   را به  زن  اين  هويت موضوع»  بارنام « هاي نامه.) رساند  مي  سال161   او را به ، سن  صحت در صورت

  صورت   سيرك  نمايش  براي  بيشتري  تبليغات  شد كه  و سبب  ساخت  بدل  و عام انگيز خاص  جدل مسئله
   از جانب  سردبير ـ هرچند كه  به  نامه امروزه. ( بروند  نمايش  اين  ديدن  به  زيادتري  گروه گيرد و درنتيجه

   منظور مطرح  به  باشد ـ ابزار و معيار متعارف  شده  نوشته  هر دو طرف  از جانب  و نه  دعوي  از طرفين يكي
   نگاه  هشتم  فصل به. ( انگيز است  يا بحث  عادي  موضوع  يك  درباره  مؤسسه  يك  مقاصد و نظرات ساختن
   برگزاركننده ، در مقام  با وجود اين وي.  و سروصدا بود  جنجال انداختن  راه  صرفاً به  بارنام نقشه) كنيد
  ان كارورز  اكنون  كه  دشواري تواند با مسائل  مي  كه  را نداشت  اين ، هرگز ادعاي  سيرك هاي بازي
 بود، و   توجه  و برانگيختن كردن  آشكارا سرگرم  كند؛ هدفش  روبرو هستند مقابله  با آن  عمومي روابط

  . بود ترديد كامالً درخشان بي»  فرشتگان «  و خالق  بديع  در داستان موفقيتش
   تبليغاتي يها بنگاه در 1930   بعداً در دهه كه»  بارنام« ابتكارآميز   تبليغاتي هاي فعاليت با آغاز  همزمان
   اقتصادي  ميدان تدريج به   كه  آمريكايي  زندگي  خود رسيد، در شيوه  كمال  هاليوود به پر رونق
  شيرون.  داد  روي هايي ، نيز دگرگوني داشت  مي  عرضه  عمومي  روابط هاي فعاليت   را به تري گسترده
   عمده  گرايش  سه اند كه   يادآور شده(M.L.Defleur) دوفلور. ال. و ام   (Shearon Lowery)  الوري

 Industrializations, Urbanization and)   و نوسازي ، شهرنشيني  شدن  ـ صنعتي  نوزدهم  در قرن اجتماعي

Modernalization)صنعت توسعه.   است  داشته  تنگاتنگ  پيوندي  عمومي  روابط  و پيشرفت   ـ با تكامل   ،
 ها پيام   گرديد كه  باعث  مؤسسات  اين  به  بخشيدن  داد و نياز شكل  را گسترش  ـ تجاري  صنعتي نهادهاي

 در شهرها   مردم هاي  توده  شهرنشيني با گسترش.  شود  خارج  بوروكراتيك گيري  تصميم از تنگناهاي
.  برقرار شود  ارتباط  مخاطب  عظيم ه تود تر، با اين  اثربخش  طريقي  به  افتاد كه  اين متمركز شدند و نياز به

  تري  گسترده  يابد، بازار مصرفي  در توليد راه  و نوآوري  تنوع  شد كه  موجب  نوسازي ، جريان سرانجام
  كننده  مصرف  گوناگون هاي گروه   قادر باشد به  كه ييها پيام   ايجاد و ارسال  شود و ضرورت فراهم

  .يدوجود آ  پيدا كند به دسترسي
   واندربيلت  كريليوس اينك.  عيار شد  تمام داري  سرمايه  يك  پيدايش ها ضمناً موجب  جريان اين

(Corelius Vanderbilt)دوشادوش آهن  راه  در قلمرو خطوط  و ثروت  پول  خداوندان گولد اين   و جـي ،  
  در قلمرو (John D. Rockefeller)راكفلر . دي.   در قلمرو فوالد و جان(Andrew negie)  آندروكارنگي

كردند   مي  را اعمال يهاي روش   داشتند و آزادانه  را در دست  صنعتي  عظيم هاي  امپراتوري  كنترل نفت
   اين  ناصواب هاي روش.  بود  مردم  عامه  افكندن  مخاطره   و به  استثمار كارگران  اغلب  آن  حاصل كه

  هيئت در   مخالفي  ايجاد نيروي شدند سبب  مي   خوانده1 يغماگر هاي بارون   زر و زور كه خداوندان
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  (Ida Tarbell)    و آيدا تاربل(Upton Sinclair) سينكلر   نظير آپتون افشاگراني.  پژوهشگر شد نگاران روزنامه
 كردند  يب را ترغ  بستند و مردم گذشت  مي  از آنچه  مردم  ساختن  آگاه  خدمت  كمر به ظهور كردند كه

  . شوند  تغيير اوضاع  خواهان كه
   افشاگر سبب نگاران  يغماگر و روزنامه هاي بارون   ميان  از مقابله  ناشي  اصطكاك  كه  گفت توان مي

   عمليات  به  اعتراض  قدرت  فهميدند كه مردم.  را پديد آورد  نوين  عمومي  روابط  شد كه اي ايجاد جرقه
 نيز   بزرگ  تجاري مؤسسات.  شوند توانند خواستار بهبود و تغيير وضع  را دارند و مي ي تجار استثمارگرانه
 آورند، در   حساب  خود به هاي  آنها را در برنامه هاي  و خواسته  مردم  مجبور هستند عموم دريافتند كه

   به مندي  عالقه  خواهد شد و كارگرانشان  آنها تحريم  شده  عرضه  و خدمات  محصوالت  صورت غيراين
   روابط  مانند برنيز از پيشاهنگان كه  (I.V.Lee) لي.  وي.   آي1906  در سال.  خواهند داد كار را از دست

   به  كارگرانش  با اعتصاب  رويارويي  را براي سنگ  ذغال  معدن  يك آمد، مديريت  مي  حساب  به عمومي
  شد به  مي  تلقي  و كاركنان  مديريت  بين  در رابطه خود انقالبي   سهم  به  كه او در اقدامي.   گرفت عهده

   با آنها به  كارگران ها الؤس   به  از پاسخگويي  رفتن  طفره  جاي  به  كرد كه  توصيه  معدن  اين گردانندگان
 مشاور  سپس»  لي«.  كنند  آنها تشريح  را براي  شركت هاي ها و برنامه  مشي  و شنود بپردازند و خط گفت
   متقابل  رابطه  با كارگران  كرد كه  آنها توصيه  راستا به  راكفلر شد و در همين  خانواده  عمومي روابط
 تأكيد   نكته  بر اين  مدام وي.  كنند  پيروي پرده  و بي  روشن  از سياستي  باشند و در كارهايشان داشته
   و كارگر خدمت  زحمتكش  مردم  منافع  به  حال  در عين ، كه  موكالنش  عظيم  منافع  تنها به  نه كرد كه مي
   منتقدان اين.   است  قرار گرفته  از منتقدان  مورد ترديد برخي دوستانه  انسان  ادعاهاي  اين البته. كند مي

 اجرا   به و خود نگرفته ه ب  واقعيت هرگز صورت»  لي « دوستانه  انسان  ادعاهاي كنند كه  مي  استدالل چنين
 Corporate)   مشترك  اجتماعي  مسئوليت  مفهوم  بود كه  فردي نخستين»  لي «  هر حال به.   است درنيامده

Social resposibillity)است  امروزين2  و كار بزرگ  كسب  عمومي ناپذير روابط  تفكيك  بخش   را كه   
  .  ساخت مطرح

   اجتماعي شد، از تغييرات  پيشبرد امور اتخاذ مي  براي  كه هاييها و راهبرد ، فعاليت  بيستم با آغاز قرن
  با وارد شدن. آمد  مي  حساب  به  عمومي  روابط  جامع  از مفهوم  بخشي عنوان بهها،   تا سرگرمي گرفته

    (Committee of public Information)  عمومي  اطالعات  كشور كميته ، در آن  اول  جهاني آمريكا در جنگ
  آوري  جمع  از طريق  مردم  پشتيباني  و جلب  ملي  روحيه  تقويت  در جهت  كميته اين.  شد تشكيل

،  نگاران  روزنامه  از ميان اي  افراد زبده آوردن  با گردهم  كميته  اين رئيس. كرد  مي  فعاليت اطالعات
.  داد  تشكيل  عمومي  روابط  متخصصان وانعن به را  حريفي  فن  و همه ، كادر ورزيده  و دانشگاهيان ناشران
  . داد لقب»   مطبوعاتي هاي آژانس «  جنگ  را نخستين  جنگ  تايمز اين  نيويورك  كه  نيست  تعجب جاي

   بازار و راهبردهاي  پژوهش  توسعه  در آمريكا موجب  اقتصادي ، رونق  اول  جهاني بعد از جنگ
   در اين و ديگران» برنيز«، » لي«.  كاالها شد  در تميز ميان ندگانكن  مصرف  آموزش  براي تري پيچيده
   عمومي  روابط  كردند و خود را مشاوران  مطرح  شغل  يك عنوان به را رسماً   عمومي  روابط دوران

   تأسيس  نيويورك  در دانشگاه1920   در دهه  كه  عمومي  روابط  آموزشي  دوره برنيز در نخستين. خواندند
   تبليغات هاي آژانس از  اي  وجود آمد و پاره  به  هم  عمومي  روابط  شركت تعداد زيادي.  كرد شد تدريس

  . دادند  خود را گسترش  عمومي  روابط  خدمات  ارائه هاي توانائي معتبر نيز  تجاري
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  هاي  انگيزه  آن  خورد و پيامدهاي  شكست  بازار بورس  ركود اقتصادي  لحاظ  به  ميالدي1929در 
   متقابل  ارتباط  فراتر رود و يك  صرف  و انتشارات گري  از آوازه  اينكه  را براي  عمومي موردنياز روابط

  آئين«،  (Depression)» ركود « در دوران.  برقرار كند پديد آورد  و كار و مخاطب  كسب  ميان راستين
   نيروي  يك  به  آن  ساختن   و تبديل (Public Interest)  ومي عم  منافع  تثبيت  به  روزولت   فرانكلين3» نو

   بازسازي  روبرو بودند براي  مخاطبان  با بدگماني  كه  بزرگ هاي شركت.  رساند  ياري  اجتماعي مهم
 نياز   عمومي  روابط  به  روزولت هاي  برنامه  در قبال  از خويش  خود و نيز دفاع  رفته اعتبار از دست

 بايد از  يشها سياست   تقويت  براي  بود كه  رسيده  نتيجه  اين  نيز به  دولت  اينكه  ويژه تند، بهداش
  . كند برداري  بهره  عمومي  روابط هاي روش

 Office of war)   جنگ  اطالعات  اداره  نام  به  بزرگ  اداره  يك  دوم  جنگ در طول

Information)(OWI)  عمومي  روابط اندركاران  دست  براي  مهمي  آموزش  محل ه ادار اين.  شد تشكيل   
  . بعد گرديد هاي سال

   عمومي  روابط هاي روش و   فنون  گرديد كه  باعث اش  گستردگي  سبب  تنها به  جنگ  اطالعات  اداره
 مورد  غير دولتي و   دولتي  ساير مؤسسات  در ميان  عمومي  روابط  شود و مفهوم  شناخته تري در ابعاد وسيع

 كار   منظور ايجاد استانداردها و ضوابط  آمريكا به  عمومي  روابط  انجمن1948  در سال.  قرار گيرد توجه
   و اطالعات  تجارت  و مبادله  كارشناسان  اجتماع  براي  محلي آوردن  فراهم  حال  و در عين  عمومي روابط

   در تاريخ  مهمي  آمريكا واقعه  عمومي  روابط  انجمن گيري شكل.  شد  تشكيل  رشته  در اين جديد تخصصي
  .  است  خود رسيده  بلوغ  دوران  به  سرانجام  عمومي  روابط  داد كه  بود و نشان  حرفه اين

  توسعه.   گرفت  صورت اي العاده  فوق هاي پيشرفت   عمومي  در قلمرو روابط1950   دهه از اواسط
  تر كرد و آنان  را آگاه  تجارت كنندگان ، مصرف  منافع  حافظ هاي گروه تعداد  ايش و افز  دولتي مقررات

  هاي روش و  فنون.  كند  مسئوليت  احساس  مخاطب  گوناگون هاي گروه   در قبال  كه را ناگزير ساخت
 و   مردم  به  خدماتشان  را در شناساندن  مؤسسات  اين  از پيش ، بيش  غيرانتفاعي  دربخش  عمومي روابط
   خوش  آنها روي  به  مورد نظرشان  و قوانين  مقررات  كرد و با تصويب  كمك  مالي هاي كمك  آوري جمع
  . داد نشان

   نامزدهاي  درآمد و به  ابزار مهمي  صورت  روز به  نيز روزبه  سياسي هاي  در زمينه  عمومي روابط
 داد تا   ياري  و قانونگذاران  دولتي  مقامات  برود و به  پيش  خوبي  به هايشان  كرد تا برنامه  كمك انتخاباتي
 (To sell). » كند قالب« مورد نظر   مخاطبان  خود را به  پيشنهادي  و قوانينها سياست
   به  در پاسخ  عمومي روابط «  كه  است ، برآن  آمريكايي  عمومي  روابط   ، مدرس(A.A.Raucher) راچر
  يها پيام مملو از  و در جهان»   است  درآمده  حرفه  يك  صورت  ما به  زمان  يافته  و گسترش  پيچيده مسائل

   ميان  كند و رابط بندي  را تفسير و طبقهها پيام   اين  كه  نياز است  كسي ، به تنيده  و درهم گوناگون
   تخصص كنند، به  مي ها پيشرفت  رسانه  كه  تدريج به.  دارند  مختلفي ها ارزش و   زبان  باشد كه يهاي گروه
   راه  بهترين  كند و از نحوه  را شناسايي  در دسترس  ارتباطي هاي راه   كه  نيز نياز است اي ويژه

   ناميده  عنصري  عمومي  عملكرد روابط  تكامل  باشد، و سرانجام  داشته  آنها آگاهي  بر روي گذاري سرمايه
  اين.  كند  را ياري  بيستم   در قرن(Welfare Capitalism)»   رفاه داري رمايهس «  سوي  گذار به شد كه
  هاي  با دخالت  كنار آمدن  به  ملزم  كه  خصوصي  بخش  بزرگ  و مؤسساتها شركت   بود كه دوراني
  را متوقف خود  گسيخته  لجام  اقتصادي هاي برداري  بودند بهره  عمومي  از منافع  منظور حمايت ، به دولت
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  اي  پديدار شد، وظيفه  مديريت  وظيفه  يك  در مقام  عمومي ، روابط  و احوالي  اوضاع در چنين. كردند
   از حق  ما كه  پيشرفته  جامعه  گوناگون  مخاطبان  ميان  را دارد كه  آن  صالحيت بديل  بي  نحوي  به كه

  . برقرار كند اند ارتباط اظهارنظر برخوردار شده
  

   امروز  عمومي وابطر
    4  عمومي  روابط بنگاه
 ديگر   مؤسسات  به  عمومي  روابط  پشتيباني  خدمات  عرضه  به  كه  است اي  مؤسسه  عمومي  روابط بنگاه
   روابط  كارهاي  اجراي آيند و بنگاه  مي  حساب  به  بنگاه هاي مشتري   در حقيقت  مؤسسات اين. پردازد مي

  .شود دار مي  عهده آنها را عمومي
 از  يا در برخي  (Account Executive)   كارگزاري  كارشناسي  معموالً در مقام  عمومي  روابط كارورزان

   جزء به كارگزاران. شوند  ميها بنگاه  وارداين  (Junior Accout Executive)، كارگزار جزء ها بنگاه
   داخلي  مراتب  در سلسله  كه  است دهند ممكن  مي نشان  اندوزند و از خودشايستگي  مي  تجربه  كه تدريج
  در برخي(  و (Vice President)   كل  رئيس    تا معاون(Account Supervisor)  از كارگزار ارشد  كه بنگاه

 ارتقاء   باالتري  مقامات يابد به  مي   ادامه(Senior Vice President)   كل  ارشد رئيس معاون) ها بنگاهاز 
  .يابند

 را   كارگزاري ارشد كه  كارشناس  يك  بر دستكم ، مشتمل  گروه  از يك  بنگاه هاي كارگزاري از  هر يك
كند   مي  و فتق  را رتق  روزانه  و امور اجرايي ريزي  برنامه  ديگر كه  يا چند كارشناس كند و يك  مي اداره
 از  اي  مجموعه دهد به  مي  اختصاص  مشتري يك   كارگزار به  يك  كه  زماني مدت.   است  شده تشكيل
 Billing)   تبليغ پردازد، نرخ  مي  بنگاه  به  هر مشتري  كه مقدار پولي:  عبارتند از  دارد كه  بستگي عوامل

rate)و نظر مديران5)كند  مي  محاسبه  كار با كارگزارانش  هر ساعت  بابت  بنگاه  كه نرخي(   كارگزار    
  .  كارگزاري  يك  به  رساندن  در ياري  كارشناسان  توانايي  مورد ميزان در بنگاه
  

  
    كوچك  عمومي  روابط  بنگاه  يك    نمودار سازمان1ـ3نمودار .

  
شود و   مي  خارج  بنگاه  از فهرست  قديم  مشتريان  رسيد، نام  پايان  بهها طرح   كار اجراي  كه زماني
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  .گيرند  را مي  آنان  جاي  جديدي مؤسسات
  هايي  نمونه1ـ5 و 1ـ4 و 1ـ3  نمودارهاي.   است ، با يكديگر متفاوت  عمومي  روابط يها بنگاه  سازمان
  .دهند  مي  را ارائه  عمومي  روابط يها بنگاه  از سازمان

  

  
    متوسط  عمومي  روابط  آژانس  يك   نمودار سازماني1ـ4نمودار 

  
  )In-House Public Relations(  ماني ساز  درون  عمومي روابط 

   بر عهده  بزرگ  سازمان  يك  در داخل  عمومي  روابط  كه  است اي  وظيفه  سازماني  درون  عمومي  روابط
   آن  براي  كه  است  دارد و آن سازماني  مشتري  تنها يك  سازماني  درون  عمومي كارگزار روابط. دارد

   به  اشاره  منظورمان كنيم  مي  صحبت  سازماني  درون  خصوصي  عمومي روابط از  كه هنگامي. كند كار مي
اما . كند  مي  فعاليت  انتفاعي  شركت  يك  در چارچوب  كه  است  عمومي  روابط  و اداره  مشورتي بخش
  كرد روابط عمل  به  معطوف ، نظرمان زنيم  مي  حرف  غيرانتفاعي هاي سازمان   عمومي  از روابط  كه زماني

   غيرانتفاعي  يا ديگر نهادهاي اي  حرفه ، اتحاديه ، مدرسه  بيمارستان  يك  در چارچوب  كه  است عمومي
  .گيرد  مي صورت
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    بزرگ  عمومي  روابط  آژانس  يك    نمودار سازماني1ـ5نمودار 
  

 يا دو نفر كار   از يك  بيشاه سازمان   داخلي  عمومي  در واحدها و دفاتر روابط  پيش  در چند دهه
  هاي بخش  اند و خود داراي  پيدا كرده  گسترش  مؤسسات  عمومي  دفاتر روابط  امروزه كردند، ولي نمي

   6.  است گوناگون
   را در سلسله  عمومي  دفاتر روابط  قرارگرفتن  از نحوه  كلي هاي مثال 1ـ9، 1ـ8، 1ـ7، 1ـ6  نمودارهاي

  هاي  حوزه  به  است  ممكن  عمومي  عملكرد روابط  كه  داشت بايد توجه. دهد  مي نشان   مؤسسه  يك مراتب
  و يا اينكه.  شود  تقسيم  كار و غيره ، روابط  كاركنان ، روابط  مالي  نظير روابط  جزءتري تخصصي

 نيز   عمومي  روابط يعملكرد كل.  وجود آورد  به  تجاري ، تبليغات ، امور پرسنلي  نظير بازاريابي يهاي بخش
 Public)    يا امور همگاني(Public Information)   عمومي  اطالعات  چون  جديدي  عناوين  است ممكن

Affairs)دارد    دريافت .  
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    خصوصي  سازماني  درون  عمومي  روابط  عملكرد يك   نمونه1ـ6مودار ن

  
  
  
  
  

  
    سازماني ون در  خصوصي  عمومي ،  روابط1ـ7نمودار 
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    همگاني اطالعات)   قرارداد ساليانه براساس( مستمر  ارتباط

   دارد  ارتباط  مستقل  عمومي  روابط  آژانس  با يك  كه  سازماني  عمومي   نمودار دفتر روابط1ـ8نمودار 
  

  ، روابط  غيره و  صنفي يها انجمن، ها دانشگاه و  ، مدارسها بيمارستان نظير   غيرانتفاعي در مؤسسات
   از مؤسسات اي پاره.  سربرآورد  مالي هاي كمك  آوي  جمع  براي  تالش ، از درون  است  ممكن عمومي
   صورت  را به  نمايند و آن  خود تلفيق سازماني  مراتب  را با سلسله  عمومي كنند دفاتر روابط  نمي سعي

   عمومي  دفاتر روابط  كه  اختياري ميزان. دهند  قرار مي ي و  يا معاون  مؤسسه  مقام  زيرنظر باالترين دفتري
 از   شناختي  چه  مؤسسه  مقام  باالترين  دارد كه  آن  به  برخوردارند، معموالً بستگي  از آنها سازماندر 

ور  منظ  دراز مدت هاي  را در برنامه  عمومي  روابط خواهد مفهوم  مي  اندازه  دارد و تا چه  عمومي روابط
  .كند
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    غيرانتفاعي  مؤسسات سازماني  درون  عمومي   نمودار روابط1ـ9نمودار 
  

    عمومي  روابط آينده
    عمومي  روابط  كارهاي  شدن  تخصصي
  هاي  و رشتهها بخش   به ، ولي  درآمده  و يكپارچه  منسجم  حرفه  يك  صورت  به  عمومي  روابط اگرچه

 عملكـرد   در فهرست  امروزه  كه  مختلفي  امر را در اسامي اين.   است  شده يه نيز تجز  جديدي گوناگون
 از   استفاده ، اكنون  ترتيب بدين.  كرد  مشاهده توان  مي  وضوح ها وجود دارد به  عمومي روابط
 Corporate)   شركتي  ، روابط(Corporate Communication)   شركتي  نظير ارتباطات يهاي عنوان

Relations)و امور همگاني  همگاني  ، اطالعات   (Public Information)متداول  عمومي  روابط    براي   
   اين گذاري  در نام  كه اي افكنانه  تفرقه هاي ، از گرايش  رشته  اين  برجسته   مدرس7 سنتر اچ.  آلن.  است
ما حاضر «: گويد  مي وي. خواند مي»  ا كلمات ب بازي« را   دارد و آن خورد شكوه  مي  چشم  به  بالنده حرفه
 كار   عملكرد به  يك  توصيف  براي  كه يهاي نامتعدد . »  برويم  اداري  زير بار تكثرگرايي  سادگي  به نيستيم

پردازد   مي  آن  اصوالً به  عمومي  روابط  كه  مباحثي  فهم كشاند كه  مي  جايي  كار را به رود در واقع مي
  . دشوارتر شود اي رد غيرحرفه ف براي

 و   سالمت دهنده نشان،   امروز است  عمومي  روابط هاي ويژگي از   كه  چندگانگي ، همين با وجود اين
   صرفاً به  كه  است  گوناگوني  زيورهاي  عمومي  روابط هاي نام بسيار از  كه  در حالي.   نيز هست رشد آن

 و   منظور توضيح  به  كه  است  اصيلي هاي نگرش ديگر منشاء  ، برخيشود  مي  بسته سان  يك  انديشه يك
  .گيرد  مي  صورت  عمومي  عملكرد روابط موشكافي

  ، روابط  رفته  بيشتر پيش  تخصص  سوي ها به  و ديگر حرفه تر شده  ماپيچيده  جامعه  كه  تدريج به
   كه  است  ضروري  اكنون  عمومي  روابط  برنامه  يك ريزي در طرح.   است  برداشته  گام  نيز با آن عمومي

 شوند  دهند شناخته  مي  را تشكيل  سازمان  يك  مخاطب هاي گروه   كه  گوناگوني هاي  و اليه اقشار مختلف
 و   مؤسسه  بين  رابطه  فرايند برقراري  تسهيل براي.  گردد  آنها معين  و افتراق  اشتراك  وجوه  دقت و به

 در  امروزه.   است  يافته  گسترش  عمومي  روابط  در رشته  كاركردي ، تخصص  مطلوبش هاي گروه
   است  ايجاد شده يهاي بخش   از جمله سازماني  درون  عمومي  روابط  و ادارات  عمومي  روابط يها بنگاه
  مالي،  روابط(Employee relations)  كاركنان،   روابط(Community relations) ،  محلي  روابط  به كه

(Financial relations)صنعتي  روابط   (Industrial relations)المللي  بين   و روابط  (International relations)  
:   از قبيل  ارتباطات  تخصصي هاي فعاليت   به  وجود دارد كه  عمومي  در روابط  هم يهاي بخش. پردازد مي

   تنها به  كه ييها بنگاهدر .   است  يافته  اختصاص  و غيره ، انتشارات گارش، ن پراكني  سخن ، ارتباطات پژوهش
، يا   و مد، بهداشت ، زيبايي ، مسافرت  نظير آموزشها سازمان از  اي  ويژه ، يا نوع  خصوص  به  صنعت يك

.   است رفته جلوتر   هم  از اين حتي ها تخصص  پردازند، كار تقسيم  مي گذاري  و سرمايه  مالي روابط
  هاي شركت  راهنماي«  در كتاب  كه  است هايي تخصص از   تنها برخي  برديم  از آنها نام  كه هايي رشته
   درباره  اطالعات  عمده  منبع كه (O'Dwyer Directory of public Relations Firms) » اوداير  عمومي روابط
  .  است  آنها آمده  فهرست  است  عمومي  روابط يها بنگاه

 و   نيست  حوزه  در اين  غالب  گرايش  يك  هيچوجه  به  شدن  تخصصي  سوي  به ، حركت با وجود اين
  (Generalist)نگر   كل  هستند كه  و بزرگي  كوچك  سازماني  درون  و همچنين  مستقل يها بنگاه  هنوز هم
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، از باال   عمومي  روابط هاي  زمينه مندند در همه  عالقه  كه  جديدي يها بنگاه   روزه همه.   است  مانده باقي
  .يابند  مي  كنند گشايش ، فعاليت  مؤسسه  يك  نام  تا گسترش  گرفته  سوپرماركت  يك  فروش بردن

اند   مانده  باقي كاره  همه اند، در اصل  بيشتر گرائيده  تخصص  به  كه  و اداراتيها بنگاه  حتماً كارشناسان
. بينند  تنها اجزاء را مي  ديگران كه حالي كنند، در   را مشاهده تري  را دارند تصوير بزرگ ن اي و توانايي
   را عرضه  نيرويي  اثر حتي  جنبه ترين  در تخصصي  عمومي ، روابط  كنيم  استدالل  ديدگاه  از اين چنانچه

 دارد   جريانها تخصص  تقسيم و   وظايف  ما در مورد خرد كردن  در اطراف  كه  با گرايشي كند كه مي
  .  است متعارض

 در  (AMAX)   آماكس  تجاري  تبليغات  عمومي  روابط مدير مؤسسه (Arthur Reef) ، آرتورريف
   كرد كه  برگزار شد اعالم  در لندن  كه  عمومي  روابط  جهاني  كنگره  در هشتمين نيويورك

 تا   گرفته  امور از روند امور اجتماعي  همه ندگانتفسيركن«  بايستي  عمومي  روابط اندركاران دست
   كه  و حقوقي  مالي  بايد از متخصصان  عمومي  روابط  داد كه  توضيح وي» . باشند  مالي هاي ترازنامه
  . باشد  ضرورتاً محدودتر خواهد بود مستقل شان حوزه

   اطالعات كننده تر، تركيب  بزرگ  تصويري  ـ مشاهده  عمومي  روابط  وظايف  تعميم حقيقتدر 
   نامطلوب  تأثيري  عمومي  روابط  بر مفهوم  از مواقع اي  ـ در پارهها تعارض   و سازگار ساختن مختلف
   كه  است كنند اين  وارد مي  عمومي  روابط اندركاران  دست  به  كه انتقاد متداولي. گذارد  مي برجاي
   تدريج  به خوشبختانه.  دارند  زيادي هاي موضوع در مورد  مي ك  هستند و اطالعات  سطحي هايي انسان
  نگري  كل يابند، ويژگي  امروز را در مي  تخصصي  در جامعه  جامع  بينش  و اهميت  ارزش  مديران كه

   به  وضعيتي در چنين. گيرد  قرار مي  بيشتري شود مورد احترام  نيز ارزشمندتر مي  عمومي  روابط مسئوالن
 و  شناسانه  بوم حالتي«  عمومي اند روابط  گفته  كه پردازان  از نظريه  برخي  توصيف رسد اين  مينظر

  مصداق» سازد  مي  افراد و اشياء را متعادل  متقابل  وابستگي  زمان  با گذشت  كه  است  از ذهن اجتماعي
   مرتبط  پيرامونش  را با جامعه  مؤسسه  يك  كه  الگوها و فرايندهايي  و درك  ديدن توانايي. يابد  مي عيني
  .  است  آينده هاي سال در   عمومي  منحصر بفرد روابط كند وظيفه مي

   را عرضه  عمومي  عملكرد روابط رود كه  مي  تا آنجا پيش  عمومي  روابط  اهميت  سنتر در بيان آلن
   رفيع  جايگاه  به  رسيدن  در راه  پرش سكوي« را   عمومي او روابط. داند  مي  رهبري  براي انداز الزم چشم

   روابط  كارشناسان  يافتن  دست  شاهد احتمالي  اينكه ، براي با وجود اين. كند  مي توصيف»  مديريت
  .  بايد صبر كنيم  مدتي  فردا باشيم  بلند اجرايي  مقامات  به عمومي

  
    تجاري  تبليغات هاي آژانس با  درآميختن 

   ادغام  تجاري  تبليغات  با مؤسسات  و مستقل  بزرگ  عمومي  روابط  از مؤسسات  اخير تعدادي يها سالدر 
   متقابالً از منابع  كه  است  را داده  امكان  هر دو آنها اين  امر به اين. اند  شده  آنها خريداري وسيله بهيا 

 از   بخشي  كرد كه  تشويق توان  را مي مختلط   مؤسسات  اين هاي مشتري  اكنون.  كنند برداري يكديگر بهره
 هر   داد كه  آنها اطمينان  دهند و به  اختصاص  عمومي  روابط  را به  و بخشي  تبليغات  خود را به بودجه
 برخوردار   مشتركي  و عناصر گرافيكي روند از مضامين  مي  با يكديگر پيش  هماهنگ ها كه  برنامه  اين دوي

  .خواهند بود
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   تجاري  تبليغات كنند و ادغام  مي  صحبت  استقالل  از مزاياي  عمومي  روابط يها بنگاه از  اي نوز پارهه
   ادلمن  نظر دانيل  به  طور مثال به. دانند  مي  حرفه آميز در اين  اشتباه  اقدامي  عمومي را در روابط

(Daniel Edelman)تجاري  و تبليغات  عمومي  روابط سسات مؤ ، ادغام  نام  همين  به    مدير شركتي   
  .كند دار مي  را خدشه  عمومي  دفاتر روابط  اجتماعي  ويژه  و نقش فرد بودن همنحصر ب»  آزادي«

  
    سازماني  درون  عمومي  دفاتر روابط تكامل 

 را از   استقاللشان اري تج  تبليغات يها بنگاه در   با ادغام  عمومي  روابط يها بنگاه از   بسياري كه  در حالي
 خود با   سنتي  رابطه  قطع  از طريق  سازماني  درون  عمومي  روابط  از ادارات دهند، بسياري  مي دست

   تغييري چنين. آورند  مي  دست  به  بيشتري ، خودمختاري  پرسنلي  و يا ادارات ، بازاريابي  تجاري تبليغات
 كاركرد   تشخيص  را ناگزير بهها سازمان   كه هايي بحران با  وقات ا ، گاهي  مؤسسات در ساختار سازماني

  يابند كه  درمي  تدريج  به ، مديران وانگهي.   است  پيدا كرده  بيشتري  شتاب  ساخته  عمومي  روابط مستقل
   تبليغاتي رنامه ب  اين  كه اي  از هزينه  جزيي  بهاي  تنها به ، نه  عمومي  روابط  برنامه  يك  و اجراي تدوين
 را خواهد   با مخاطبان  ارتباط هاي راه   حال  در عين  خواهد شد، كه  تمام  دربرخواهد داشت  قياس قابل

   آن  قادر به  تجاري  تبليغات  كه اي  شيوه  به  آينده  و شنودهاي  گفت  را براي  الزم هاي گشود و زمينه
  .  خواهد ساخت  فراهم نيست

  
    نوين ز تكنولوژي ا استفاده 

 و   متأثر بوده  نوين  تكنولوژي هاي پيشرفت شديداً از   از ارتباطات اي  رشته عنوان به   عمومي روابط
 زير  فهرست.   است تر كرده تر و اثربخش تر، اقتصادي  را آسان  عمومي ، كار روابط  آن دستاوردهاي

  :دهد  مي  نشان  عمومي  روابط  جاري يها روش جديد را در   كاربرد تكنولوژي ترين باارزش
 طور   تعداد زياد و به ها را به نامه ها و دعوت  نامه  و ارسال  تدوين  كه(Word Processing)  .پردازي واژه
   كردن  هنگام  و به  طوالني هاي  نامه   و بازنگري(Compiling)   امر تدوين اين. سازد  مي  ممكن انبوه

  .كند  مي  را تسهيل  مراجعين و  مطبوعات فهرست
  هاي موضوع   روي  تحقيق  سيستم  اين(On-Line Data Retrieval Systems).   متصل  اطالعات  بازيابي سيستم
ها و    روزنامه(Index)  هاي  از نمايه  بسياري از آنجا كه. كند  مي  را تسهيل  يا صنعت  مشتري  يك  به مربوط

   فراخواندن  امكان  سيستم  اين  است  اطالعاتي  در اختيار پايگاههاي  اكنون عي موضو هاي  نمايه همچنين
  هاي  مقاله  كامل ها اخيراً متن  از روزنامه اي پاره. كند  مي  نياز فراهم  را در صورت  كتابشناختي اطالعات

   كرده  و سريع  آسان العاده  را فوق  اطالعات  به  ابتكار دسترسي اين. اند  سپرده  اصلي  حافظه خود را به
  . است

   كره  هر نقطه  رويداد به  يك اي  ماهواره  انتقال  شامل  سيستم  اين(Teleconferncing). دور  راه كنفرانس
   تكنولوژي اين. شود  مي  مخابره  سراسر جهان  به  مراكز پخش صدا و تصوير از طريق.   است زمين

   در نقاط  آن  مخاطبان  كه  اداري هايي  يا نشست  مطبوعاتي هاي فرانسكنسازد   راقادر ميها سازمان
  . دهند اند تشكيل  پراكنده  جهان مختلف
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  ها را تسهيل  برنامه  ارزيابي  سيستم  اين(Computerized statical Evalutions) . كامپيوتري  آماري ارزيابي
، هرچند   است  عمومي  روابط هاي فعاليتاندارد از  است  بخش ها يك  برنامه  پيشرفت ارزيابي. كند مي

.   دشوار است  عمومي  روابط  برنامه  يك  يا شكست  موفقيت  عددي  سنجش  كه  داشته  شهرت هميشه
   يك  كه آيد، متغيرهايي  مي  دست  به  صفحه  در پايان  سنجش  نتايج  ديگر كه هاي فعاليت   ارزيابي برخالف
   حاصلها سال   در طول  كه  بر سودي  است سازد ممكن  مي  همراه  را با موفقيت  عمومي  روابط برنامه
 و   عمومي  روابط هاي تالش   ميان  رابطه  واقعاً بتوان  كه  راهي  هيچ همچنين. باشد  نداشته  تأثيري شده

   كه  تبليغاتي  پيام رديابي   روش ، اكنون با وجود اين.  كند وجود ندارد  را رديابي  از آن فوايد حاصل
 Ketchum publicity Tracking Model publicity)»   كچام  تبليغاتي  پيام  رديابي الگوي «  نام بيشتر به

tracking method)از  گيري ، با بهره  است  شده  تدوين  كچام  عمومي  روابط وسيله به دارد و    شهرت 
   بسته  عمومي  روابط گيري  اندازه  مسئله  و فصل  حل ها كمر به  داده ت بازياف  و فنون  كامپيوتري محاسبات

  . است
اند   شده بندي  دارند طبقه  كه ييها پيام   نوع  براساس  كه  مشتري  به  مربوط هاي ، گزارش  روش در اين

   در آن  كه اي  رسانه شناختي  جمعيت هاي ويژگيها با   گزارش  اين سپس. شوند  مي  كامپيوتر داده به
   كلي  و جلوه  پيام كارآيي»  شاخص«آيد  مي  دست  به  كه اي نتيجه. گردد  مي شوند منطبق ظاهر مي

  . خواهد بود  در رسانه مشتري
 عنصر   يك  جاي  همچنان كند، ليكن  مي  حوزه  اين  به  مهمي  كمك  گرچه  كلي گيري  اندازه فنون
   مطلوبش هاي مخاطب   و عقايد ذهنيها برداشت   به  عمومي  روابط  آنجا كهاز.   است  خالي  در آن عددي
  .  محدود است  آن  آماري گيري شود، اعتبار اندازه  مي مربوط

  ، و از آنجا كه  است  ارتباط  شكل ترين  سريع الكترونيك  و پست  ويديويي هاي فيلم  اي  ماهواره انتقال
 كشور ديگر   از كشور به  شهر ديگر، كه  شهر به  تنها از يك  نه ارتباطي  هاي فعاليت   ساختن هماهنگ
   از ادارات بسياري. يابد  بيشتر مي  ارزش  عمومي  روز در كار روابط  روزبه  سيستم ، اين  است ضروري
نيز در    دفاتري  كه  عمومي  روابط يها بنگاه از   و تعداد زيادي  چند مليتي هاي شركت   عمومي روابط
 و   و پاگيرتر پستي  كندتر و دست  وسايل  ضميمه تدريج به را   پيشرفته  تكنولوژي  از كشور دارند اين خارج
  .كنند  خود مي تلكس
  

    عمومي  روابط آموزش 
   سازمان1920   خود را در دهه  عمومي  روابط نگار بود، بنگاه  روزنامه  قبالً يك  كه لي  آيوي بعد از اينكه

 تنها   مطبوعات  تحريريه هيئت،   زمان در آن.  كرد  انتخاب  سابق نگاران  روزنامه  را از ميان اد، همكارانشد
  هاي  حرفه  نيز اغلب  گذشته  تا چند دهه حتي.  بود  عمومي  روابط  كارگزاران  براي  تجربه  كسب محل
  گونه هيچ قلمرو شوند   وارد اين  از اينكه شخاستند و پي  برمي نگاران  روزنامه  از صنوف  عمومي روابط

.   است  شده  چيز دگرگون  همه  اكنون ولي.  بودند  نكرده  كسب  عمومي  روابط  در زمينه  رسمي آموزش
اند و   گذرانيده  را در دانشگاه  عمومي  روابط  دوره  يك  حداقل  عمومي  روابط  معموالً كارگزاران اكنون
   آموزشي هاي  دوره  بحث به. ( هستند  رشته ارشد در اين  يا كارشناسي  كارشناسي درجه   داراي بسياري
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   8) كنيد  نگاه10   در فصل  رشته اين
 سراسر كشور  هاي يابد، دانشكده  مي  افزايش  عمومي  روابط  در رشته  آموزش  تقاضا براي  كه تدريج به
   روابط  رشته  درسي برنامه. اند  بخشيده  بيشتري كنند غناي  مي  عرضه  زمينه  در اين  كه يهاي درس  نيز به

  عنوان به  نگاري  همتراز با روزنامه  بود، اكنون نگاري  روزنامه  فرعي هاي درس از   در گذشته  كه عمومي
   عمومي  روابط هاي درس.   است  متمركز شده  ارتباطات  نام  به  ديگري  آموزشي  در گروه  مستقل اي رشته

  .شود ها مي  دانشكده  و بازرگاني اداري  علوم هاي  رشته  درسي هاي  وارد برنامه تدريج به
   رشته  نيز در اين  تحقيقي ، كارهاي تر شده تر و گسترده  غني  عمومي  روابط  آموزش  كه  تدريج به

   ، بررسي(Public Relations Journal)  عمومي  روابط  نظير نشريه  تخصصي مجالت.   است  يافته افزايش
 ، در (Public Relations Quarterly)  عمومي  روابط  و فصلنامه(Public Relations Review)  عمومي روابط

   روابط  نيز پيرامون  مقاالت چاپ. شود  منتشر مي  زمينه  در اين  گوناگون ها و نشريات  خبرنامه كنار انواع
 حضور   اضافه  به  آثار تحقيقاتي اين.   است  آغاز شده  و ارتباطات  تجاري الت در مج  طور منظم  به عمومي
   بهبود تصوير روابط  برخوردارند به  بيشتري  و دانش  از اطالعات  كه اي  حرفه  از كارشناسان گروهي
  .  است  كرده ها كمك  در رسانه عمومي

  ديدند، به  مي  آموزش طرفانه  و بي  عيني هاي گزارش   نگارش  نيت  به  كه نگاراني ، روزنامه در گذشته
،   است  بر جانبداري  مبتني  كه  تخصصي  چگونه  كنند كه  را درك  مطلب توانستند اين  مي دشواري

   بودند به  آورده  روي  عمومي  روابط  به  كه  از همكارانشان  دسته  آن آنها به. تواند بامعنا و معتبر باشد مي
  فروخته« بيشتر   تميزتر و حقوق  دفاتري خود را در ازاي»  چيز همه « نگريستند كه  مي كساني  چشم
   خاص  عملي  و معيارهاي  آموزشي  با دوره  قلمرويي  و به  يافته  تكامل  عمومي  روابط  كه اكنون» .بودند

در . يابند  را درمي  آن  و انگيزه عمومي   كار روابط  نحوه  تدريج  به نگاران ، روزنامه  است  شده خود تبديل
   سرعت  پويا و به اي  در جامعه  خبري  باارزش هاي  گزارش  و رديابي  شناسايي  كه  تدريج  به واقع

   سريع  پاسخ  و دادن  اطالعات  در بخش  عمومي  روابط  كارگزاران شود، توانايي تغييرپذير، دشوارتر مي
  .كند  پيدا مي  بيشتري ها ارزش  رسانه  براي  نياز، مدام مورد  اضافي  اطالعات به
  
    عمومي  روابط  اجرايي مسائل 

   حد تاچه  وعده
  ، عملياتش  لمس  قابل  محصول  يك  عرضه  و نه  است  خدمت  يك  عرضه  عمومي  عملكرد روابط از آنجا كه

   عمومي  روابط هاي تالش   حاصل توان  نمي، هرگز در نتيجه.   استوار است  گوناگوني  ذهني بر متغيرهاي
مثالً .  نباشد  مناسب  شده  انتخاب  زمان  است  ممكن  از مواقع اي پاره.  كرد بيني  پيش  طور كامل را به
   جلوتر چاپ  چند هفته  آن  نشود، زيرا مشابه  چاپ  روزنامه  به  ارسالي  خوب  گزارش  يك  است ممكن
برانگيز و پر سر   جنجال  خبرهاي  لحظه  در آخرين  وجود دارد كه  احتمال  اين يشه، و يا هم  است شده

 برسد و   سفيد از راه  كاخ  از جانب  ناگهاني  اعالميه  يا انتشار يك  طبيعي  فاجعه  يك  نظير وقوع وصدايي
 خود قرار  الشعاع شود تحت برگزار   مشتري  براي  قرار است  را كه اي  ويژه  يا مراسم  مطبوعاتي كنفرانس

  .رود  مي ها از ميان تر رسانه انداز حضور گسترده  چشم ، ناگهان  صورت در اين. دهد
   احتمال آيند، ولي  مي  پيش هر چند بندرت.  هستند  عمومي  روابط  كارگزاران هاي اينها كابوس

 و  شود بايد با قيد احتياط  مي  داده ي مشتر  به  كه هايي  وعده  وجود دارد، در نتيجه  آنها هميشه وقوع
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   از كارگزاران اي  پاره  در ميان  تصوري هر چند چنين.  باشد  در برنامه  و تعديل  جرح  احتمال  به مشروط
 از   بعداً بخشي  چيزها را بدهد، ولي  همه  وعده  مشتري تواند به  مي  شخص  وجود دارد كه  عمومي روابط

   مشتري يك.   است  رسيده  اثبات  به  اكنون  روش  اين  بودن  نابخردانه ليكن.  سازد رده را عمالً برآو آن
   آنكه  جاي مثالً به.  خواهد داد  تشخيص  صادقانه  را از سخن  توخالي هاي  مسلماً وعده مطلع
 شما  ز اخبار سازمان ا  ژورنال استريت  تايمز و وال  نيويورك هاي  روزنامه  كرد كه  خواهم كاري« بگوئيم
 نشر   براي  خوبي هاي فرصت  كنم فكر مي«:  كنيم  بيان  چنين  خود را محتاطانه  وعده بهتر است» .پر شود
  ». موجود باشد  معتبر نيويورك هاي  از روزنامه اي  شما در پاره مطالب

  يافتني  و دست بينانه  واقع  انتظارهاي  كننده  منعكس شود بايستي  مي  داده  مشتري  به  كه هايي وعده
 و   مهم  خبرهاي شوند كه  مي  فراخوانده يهاي سازمان   كمك  به  عمومي  روابط معموالً كارگزاران. باشد

   نوع  مقدار و چه  چه  دارد كه  بستگي  تصميم  اين  به مسئلهدر اينجا . كنند  توليد نمي پر سر و صدايي
خواهند   نميها مشتري   همه  باشيد كه  خاطر داشته به.   انتظار داشت توان مي  بينانه  را واقع  خبري پوشش

   وجود دارد كه  بيشتري احتمال.  شوند  تايمز مطرح ها و يا در نيويورك  رسانه  سراسري در شبكه
   بدبختانههر چند،.  دهند  گوش  تلويزيون  اخبار محلي  كنند و به  را مطالعه  تجاري  آنها نشريات مخاطبان
 كار خود دارند يا دچار   در مورد اهميت بينانه  غيرواقع  احساسي شوند كه  مي  يافت  مشترياني همواره

   اول  درجه هاي  رسانه  به  اسرارآميزي  دسترسي  عمومي  روابط  كارگزاران  هستند كه زدگي  توهم اين
   كشور چاپ  سراسري هاي  روزنامه  اول حات آنها را در صف توانند خبرهاي  خود مي دارند و خود به

   چگونه  شود كه  داده  توضيحها مشتري از   دسته  اين  براي  كه  است  موارد الزم  قبيل در اين. كنند
 آنها  كنند و براي  مي  و تدوين  خود را انتخاب  مطالب  و راديو و تلويزيون  نشريات  و دبيران سردبيران

   است  اين  روش  بهترين البته. كنند ها كار مي  با رسانه  چگونه  عمومي  روابط گزاران كار  شود كه روشن
زيرا .  نشود  منتفي  احتمال  كند، باز اين  جلوه  غيرممكن  مهم  جاي  يك  به  يافتن  دست  كه  هر قدر هم كه

  ، باعث  صفحه  پركردن  به  خبرنگاري ه باشد و يا عالق  مهم اي  از ديد رسانه شده  تهيه  كه  مطلبي  است ممكن
   ارزش  توضيح  خود را متوجه ، حواس  تأكيد بر غيرممكن  جاي  به  هميشه اما بهتر است.  شود انتشار مطلبي

  . پذير است  امكان  آن  به  دسترسي  كه  كنيم جاهايي
  

   اي  حرفه اخالق 
   در مقام  عمومي روابط.  ايم  نگفته  گزاف  به  سخني  بگوئيم  هر چه  عمومي  در روابط  اخالق از اهميت

  كوشد تصويرهاي  مي  كهها اتهام   در برابر اين  ويژه ، به  و دفاع  بر جانبداري  مبتني اي حرفه
  اي  ويژه  ناگزيرند توجه  عمومي  روابط ، كارورزان بنابراين.  پذير است  دهد، آسيب  ارائه اي كننده گمراه

  . باشند  داشته  و دقيق  منصفانه  اطالعات  عرضه به
 در   حرفه  اين  دارد، چـون اي  ويژه  ارزش  عمومي  در روابط  و روشن  و برخورد صريح رفتار صادقانه

   كه  در زماني حتي.   است  بسيار مهم  آن  براي  از اعتبار و امانت  برخورداري كند كه  مي  فعاليت قلمرويي
 در كار   و دقت  صداقت  لزوم كرد، ادوارد برنيز داليل  مي  خود را سپري  ابتدايي ان دور  حرفه اين

   يا مخدوش  تحريف  اطالعات  در تشخيص  مطبوعات  اينكه اول: داد  مي  توضيح  را چنين  عمومي روابط
د اميدوار باشد توان  باز شود، هرگز نمي  مچش  گفتن  دروغ  يكبار هنگام  كه كارگزاري.  استادند شده
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   يك  چيز براي ترين  با ارزش  و درستي ايمان«: گويد  مي وي.  كند  را جبران  رفته  اعتبار از دست كه
  ».  است  عمومي كارگزار روابط

  نامه  آئين  عمومي  در روابط  شخصي  اخالق  تأكيد بر رعايت  آمريكا براي  عمومي  روابط انجمن
كند،   مي  ضميمه  انجمن  تأسيس  تقاضانامه  فرم  را به  عمومي  روابط  قانوني هاي شرو و  اي  حرفه معيارهاي

 از   يكي كه صورتيدر ).  كنيد  نگاه1ـ3 تابلو  به( كنند  را رعايت  آن  ضوابط خواهد كه  مي و از متقاضيان
   دادرسي هيئت   به د، متخلف را صريحاً زير پا بگذار نامه  آئين  آمريكا اين  عمومي  روابط  انجمن اعضاي
 و   پرونده  به  نهايي رسيدگي. (  قرار خواهد گرفت  مورد بررسي  وي  احضار خواهد شد و پرونده انجمن

  ).  آمريكا است  عمومي  روابط  انجمن  مديره هيئت   در صالحيت  متهم  عضويت  وضع  درباره صدور حكم
  

    عمومي  روابط  قانوني هاي روش  اي ه حرف  معيارهاي نامه   آئين 1ـ3تابلو 
   است  آمريكا رسيده  عمومي  روابط  انجمن  عمومي  مجمع  تصويب  به  كه نامه  آئين اين

شد و در   اجرا مي  اخالقي  ضوابط  در مورد رعايت1950   از سال شود كه  مي  مقرراتي جايگزين
  هاي  بيانيه  اصول  فعلي اي  حرفه معيارهاي  نامه آئين.   مورد تجديدنظر قرار گرفت1954  سال

،   مجدد قرار گرفت  مورد بررسي1983، 1977، 1963 شد و در   تصويب1959 در   را كه پيشين
  .شود  مي شامل
  
  
  
  
    انجمن مرامنامه 

  ها ارزش   براساس  خود كه اي  حرفه  اصول  آمريكا با اتكاء به  عمومي  روابط اعضاء انجمن
   بشر به  از حقوق  برخورداري  پايبندند كه  عقيده  اين  به  است  بنا شده  فردي  و حيثيت بنيادين
  .  است  ضروري  عمومي  كار روابط  براي  مطبوعات  و آزادي  اجتماعات ، آزادي  بيان  آزادي ويژه

   به يدن رس  خود را وقف ، تالش  و كارفرمايان  مشتري  منافع  به  تا در خدمت ما برآنيم
   جامعه  مختلف ها و نهادهاي  افراد گروه  بين  و تفاهم  همكاري  بهتر، گسترش  ارتباطات هاي هدف

  .  كنيم  عمومي  روابط  برابر در حرفه  اشتغال هاي فرصتو 
  :  كه بنديم  مي  پيمان

  هاي وانائيت.   كنيم  خدمت  همگان  خود به  در حرفه  و مسئوليت نظري ، بي ، دقت با حقيقت
   و به  ببريم  را پيش  خويش  و مهارت  و دانش  كنيم  پيگير اصالح  و آموزش  خود را با تحقيق فردي

  هيئت   تصويب  به  كه  عمومي  روابط  قانوني هاي روش و  اي  حرفه  استانداردهاي نامه مواد و آئين
  .  پايبند باشيم  است  رسيده  انجمن  اين مديره
  
   اي  استاندارد حرفه نامه ئينمواد آ 

   عمومي  خدمات  عالي  از معيارهاي  و پاسداري  منظور تقويت  آمريكا به  عمومي  روابط انجمن
  :  است  كرده  مواد را تصويب  اين  اعضايش  در ميان  اخالقي  اصول و اشاعه
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 با   خود و همچنين القوه يا ب ، كنوني  پيشين  يا كارفرماي  با مشتري  است  عضو موظف  يك  .1 
  . رفتار كند  عادالنه  مردم  و عامه ساير كارگزاران

  . كند  اداره  عمومي  با منافع  خود را هماهنگ اي  حرفه  بايد زندگي  هر عضوي.2 
  . پايبند باشد  عرفي  و معيارهاي ، دقت  صداقت  بايد به  هر عضوي  .3 
   وجود دارد معرفي  يا مرافعه  رقابت  بر سر آن  كه نافعي م  عضو نبايد خود را نماينده  هيچ  .4 

،  بعالوه.  باشند  داده  رضايت  بدان  حقايق  كامل  درگير بعد از افشاي هاي طرف  كند، مگر اينكه
   تعهد در برابر مشتري  عضو ديگر وجود دارد، يا احتماالً ناقض  منافع  كه نبايد خود را در موضعي

  . درگير افشا كند هاي طرف   همه  براي  تمام  را با صراحت  منافع  اين  مگر اينكه قرار دهد، است
 و   اشخاص  اين  خود و نام  و فعلي  قبلي هاي مشتري   محرمانه  بايد از اطالعات  هر عضوي  .5 

دهد  مي قرار   در اختيار وي  عمومي  روابط  حرفه  با فعاليت  مرتبط  محرمانه  اطالعات هر مورد كه
   يا انتقال برداري  افشا، بهره  موجب  است  ممكن  كه  كاري  از پذيرفتن  است  كند و موظف حفاظت
   يا بالقوه  حاضر، پيشين  يا كارفرمايان  مشتريان  منافع  به  زدن  و لطمه  منظور سوءاستفاده اسرار به

  . ورزد شود خودداري
 يا امور   ارتباطي هاي كانال   استحكام  شود كه  متوسل  اعمالي  ازاعضا نبايد به  يك  هيچ  .6 

  . را فاسد كند دولتي
   بپردازد و موظف كننده  و يا گمراه  غلط  اطالعات  انتقال  از اعضا نبايد عمداً به  يك  هيچ  .7 
  . دارد  مبذول  كافي  توجه كننده  گمراه  يا اطالعات  نادرست  از ارتباطات  اجتناب  به است
   نوعي  وي  از جانب  را كه  يا كارفرمايي  مشتري  بايد نام  لزوم  در صورت  هر عضوي  .8 

  . كند دهد آشكارا اعالم  مي  صورت  تبليغاتي فعاليت
   را به  وي  شده  اعالم ، اركان  يا سازماني  شخصي  از ادعايي  نبايد با استفاده  عضوي  هيچ.9 

، اما   است طرف  و بي  شود مستقل  مدعي  دهد، يا اينكه  جلوه  آن ه گيرد يا خود را نمايند خدمت
  . كند  يا كارفرما خدمت  عضو، مشتري  يك  يا خصوصي  ويژه  پنهاني  منافع  به در عمل

 را   عمومي  كارگزار ديگر روابط  يك اي  و حرفه  شغلي  نبايد عمداً حيثيت  عضوي  هيچ.10 
   اعمال  به  عضو ديگري  كرد كه  حاصل  عضو اطمينان  يك هك صورتيدر . دار كند خدشه

 را زيرپا  نامه  آئين  مفاد اين ورزد و از جمله  مي  اقدام ، غيرمنصفانه ، غيرقانوني غيراخالقي
 12   قرار دهد تا برابر ماده  انجمن  حائز شرايط  خود را در اختيار مقامات گذارد، بايد اطالعات مي

  . قرار گيرد رسيدگي، مورد  قانون
 احضار  نامه  آئين  مفاد اين  اجراي  به  رسيدگي  شاهد در جريان عنوان به   عضوي  هرگاه.11 

 از  هيئت   مورد تأييد اين  داليل  با ارائه مگراينكه.  حاضر شود  دادرسي هيئت  شد، بايد در محل
  . شود  معاف  رسيدگي حضور در جريان

، كارمزد   اجرت  دريافت ، حق  يا كارفرما است  مشتري  يك  به  خدمت  سرگرم  كه عضوي. 12 
كند   كار مي  مورد با آن  در اين  كه  يا كارفرمايي  جز از مشتري  به  باارزش يا ديگر دستمزدهاي

 او را   كند و رضايت  خود فاش  يا كارفرماي  مشتري  را برايها واقعيت   ابتدا همه ندارد، مگر اينكه
  . آورد  دست  مورد به  ايندر



 
 

32 

   مشتري  براي  از اختيار اوست  خارج  را كه  نتايجي  به يافتن  از اعضاء نبايد دست يك  هيچ.13 
  . كند  خود تضمين و كارفرماي

 مغاير باشد، اعضاء موظفند   انجمن نامه  با مواد آئين  با فرد يا سازماني  رابطه كه صورتيدر . 14 
  . كنند تر قطع  سريع  هر چه را  رابطه اين

 يا مغاير با   موافق  چيزي  چه  اينكه ، تشخيص  عمومي  روابط  كار روزمره ، در جريان با وجود اين
 در   كه  كساني  همه  كهطور همان.   نيست اي  كار ساده  است  عمومي  روابط  انجمن  اخالقي نامه آئين

   است  غلط  چيزي  يا چه  درست  چيزي  چه  كه  سئوال نند، ايندا اند مي  كار شده  به  دست  عمل ميدان
  هاي قضاوت   متضمن  عمومي  روابط  از كارهاي  بسياري  كه  حقيقت اين.  ندارد  و مشخصي  ساده پاسخ

   دليل  همين به.  دارد  زيادي هاي پيچيدگي نيز   آن  اخالقيات ، مسئله  است  مختلف  و منافع گوناگون
ها   بر موقعيت بيشتر بايد مبتني«  عمومي  روابط  رشته اندركاران  از دست  نظر يكي  بنا به  اخالقيات لهمسئ

  .»ها باشد تا نظريه
   مورد قبول  و همكاران  رشته  اين  با پيشكسوتان  مشورت  حال  و در عين  شخصي  استانداردهاي حفظ
   چهارگانه هاي درس. دهد  مي  دست  به بخشي  رضايت  كارها نتيجه  تازه ، معموالً براي و احترام

   است  رشته  در اين  بر اخالق  مبتني  مسئوالنه  رفتارهاي  درباره   كه(Chester Burger)چستربورگر 
  ) كنيد  نگاه1ـ4   شماره  تابلوي به(دهد  مي  دست  به  زمينه  در اين  مفيدي رهنمودهاي

  
، با مجوز، از   شده بازنويسي(  بر اخالق  مبتني  مسئوالنه  رفتارهاي  بورگر درباره ايه درس  1ـ4   شماره تابلوي 

  )  عمومي  روابط  مجله1982 دسامبر  شماره
  
  
  

    يكم درس
.  خود اعتماد كنند  مخاطبان  سليم  و عقل  تشخيص  قدرت  موارد به  بايد در اغلب  گران ارتباط

   اعتماد بر حق  خواهند داد كه ها، نشان  و انگيزه  مدعيان و شناخت   مسائل  دقيق  با درك مخاطبان
،   زيركانه هاي عنوان كنند نبايد   خود را مؤثرتر ابالغ  پيام  اينكه  براي گران ارتباط.   است بوده

   را دست  مخاطبان ذكاوت.  كاربرند  و ترفند به  يا دروغ  شده  تحريف ، مفاهيم  توخالي شعارهاي
  . نگيريد كم

  
    دوم درس 
  بنابراين. كنند  مي  توجه  آن  به  دارند و يا بسيار كم  اندكي  شما آگاهي  معموالً از مسائل مردم 

،   مخاطبانتان  منافع  و با رعايت  صادقانه اي  شيوه ، به  مسائل  و باز نمودن كردن ناگزيريد با ساده
  . سازيد  را آگاه آنان

  
    سوم درس 
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 را از   مسئوليت  اينكه براي. دار نكنيد  خود را خدشه  اخالقي  معيارهاي  با ديگري  كنارآمدن براي
   نياوريد، به  باور نداريد بر زبان  را كه سخني.  نگيريد  را در پيش  راه ترين سر خود باز كنيد آسان

از خود . را ندارد  ارزشش.  درندهيد  تن انديشي پنداريد، از سرمصلحت  مي  خطايش  كه كاري
اگر . كرد  پيدا مي  صورتي  شود چه  گزارش  محلي  فردا در روزنامه بپرسيد اگر قرار بود كارتان

 عذر شما   كسي  بود، چه  گفته  من  به  رئيسم  كه  يا كردم ، گفتم  نوشتم  دليل  آن  را به گفتيد اين مي
  ؟ پذيرفت را مي

  
    چهارم درس 
   يا نه  و سفيد، آري  سياه  ميان  انتخاب  ندرت  به گران  ارتباط  براي  و غلط  صحيح  بين انتخاب 

در .   است  متفاوتي نظرهاي  و نقطه  ظريف هاي ، تفاوت  درجات  داراي  اخالقيات مسئله.  است
   رفته خطا كه حالي، در  ام  را يافته  صحيح  پاسخ  داشتم  اطمينان  كه  است  آمده  بسيار پيش زندگيم
  .  است  شايسته  ترديد و فروتني  اندكي  اوقات  گاهي  اخالقي  مسائل در بررسي. بودم

  
   كه  عمومي  روابط يها بنگاه از  هستند تعداد كمي.   است  بنگاه  اخالقيات  مسئله  است  مهم  كه چيز ديگري

عمدتاً . دهند  مي  ادامه  همكاري  به  است  مشغول  غيرشرافتمندانه  كارهاي  به  كه  مشكوك  مشتري با يك
   براي  خاصي  سياسي  چارچوبها بنگاه از  اي پاره.  دارد  آن  نظر مديران  به  بستگي  بنگاه  تحمل ميزان
   دارد، همكاري  اساسي  با آنها تفاوت  ديدگاهشان  كه  سياسي  دارند و با كشورها و نامزدهاي خويش

   با آنها دارند، ولي  مخالفي  مواضع شانهاي مشتري هر چند   كه ييها بنگاهتند  هس كنند، و در مقابل نمي
   عمومي  روابط  كه  است  اخير اين  دسته استدالل. كنند  دارد با آنها كار مي  صحيحي  روال  كارشان چون

   را دارد، ولي  خوب  عمومي  روابط  يك  داشتن  حق هر سازماني.  كند  عمل  رسمي اي  حرفه بايد مثل
   سازمان  كار آن  به  بنگاه گيرد كه  مي  صورت اي  مؤسسه  براي  عمومي  كار روابط  معتقدند بهترينها بنگاه

   مشتري  يك  عمومي  روابط  كارهاي  پوشش  بايد براي  كارمنداني  كه  است  دليل  همين به. معتقد باشد
   عمومي  روابط يها بنگاه از  اي  پاره بنابراين.  باشند  داشته ا قبول ر  و كار آن  مشتري  آن  شوند كه انتخاب
   بنگاه  سطوح  در همه  كارمندان  به اند كه  كرده  پژوهش هيئت يا   اخالقي  كميته  يك  تأسيس  به اقدام
  . دهند  خود را ارائه انگيز، داليل  بحث  مشتري  يك دهد در مورد پذيرش  مي اجازه

 خود بيشتر   عقايد اخالقي كنند به  رشد مي  كه  تدريج ، به  نيز نظير اشخاصها بنگاه  در مجموع
  .شوند  مي متكي

  
    دفاتر مشاور حقوقي نقش 

  ، قوانين  مالي در روابط.   است  حقوقي  از مسايل  با انبوهي  درگيرشدن  متضمن  عمومي  روابط كار عملي
 Security and Exchange) بهادار و تسعير  امور اوراق يسيون تغيير كم  در حال  و مدام پيچيده

Commission) (SEC)و   مؤلف  و حقوق  حرمت  هتك  قوانين  و تبليغات  انتشارات در زمينه.   وجود دارد 
  ، همه  بر اين عالوه.  هست  Federad Trade Commission(FTU))   فدرال  تجارت  كميسيون نيز مقررات



 
 

34 

 از كار   بخشي  كه  موارد و نظاير آن در اين.   و انعقاد قرارداد است  تنظيم  متضمن ازرگاني ب معامالت
  .  است  بسيار بااهميت  حقوقي  دفتر مشاوره ، كمك  است  عمومي  روابط روزمره

   نزديك  همكاري  دادگستري  و وكالي دانان  با قانون  ندرت  به  عمومي  روابط  كارورزان متاسفانه
نظر و  ، وجود اختالف در حقيقت.   است  دو عملكرد پديد آورده  را ميان هايي  امر سوءتفاهم اين. دارند

   و معمول  عادي ، امري  سازمان  يك  حقوقي  و مشاوران  عمومي  روابط  كارگزاران برخورد عقايد ميان
   حادثه  اين هاي  جنبه  تمامي  كه د مادامكن  مي  توصيه  روبرو شود، وكيل  با بحران مثالً اگر شركتي.  است

   خودداري  اظهارنظري از هرگونه  است  نگرديده  تنظيم  در مورد آن  دقيقي  و اعالميه  نشده كامالً بررسي
،   بروز بحران  در آستانه  سريع  واكنش  يك  دادن  نشان داند كه  مي  عمومي  روابط  كارشناس اما يك. شود

  ها براي  احياناً رسانه  خواهد شد كه  اين  خواهد كرد و مانع  را جلب نيت  حسن  داراي افكار عمومي
  . روآورند  ديگر و شايد بيگانه  منابع  خبر به كسب

 كارگزار   كه  است  اين  راه ، بهترين  خطر باال است  احتمال  كه  از برخورد، در هنگامي  اجتناب براي
  چنانچه.  كند  خود حفظ  مشتري آميز خود را با مشاور حقوقي  و تفاهم ستانه دو  مناسبات  عمومي روابط

  يها سياست   كنند و متقابالً منطق  را درك  عمومي  روابط  سياست  عقلي  داليل  داريم  را برآن حقوقدانان
 بروز هر   در پي را كه   واكنشي تواند كارآيي  مي  كه ايم  كرده  كمك  توافقي ، به  آنها را بياموزيم حقوقي
  حقوقدانان.  خواهد بود  سود هر دو طرف  واقعاً به  تفاهمي ، چنين بنابراين.  داد باال ببرد  بايد نشان بحران

 را در   عمومي  روابط توانند كارگزاران ، مي  عمومي  روابط  عمليات  خود درباره  معمول در جوار مشاوره
 در كار   كه  دولتي  از قوانين  ناشي  حقوقي هاي  گرفتاري  چون پايي و دير  ظريف  مسائل  و فصل حل

   توانند قانوندانان  خود مي  سهم  به  هم  عمومي  روابط اندركاران دست.  كنند  ندارد كمك  تاثيري مشتري
   را به قي حقو  باشد مسائل  الزم  كه  شوند، و هنگامي  كار خود مؤثرتر واقع  در حوزه  كنند كه را ياري
  . دهيد  توضيح  ساده  زبان  را به  آنان  فني هاي  برسانند و گفته  از سازمان  خارج  يا مخاطبان كاركنان

  
     منفي پاسخ 

   الزم آيد كه  مي  پيش  سروكار دارد معموالً زماني  با امور اجرايي  كه  شخصي اي  حرفه  زندگي در طول
   نه دارد كه  را وامي  شخص  يك  كه عواملي.  رد كند  يا شخصي خالقي ا  داليل  را به  مأموريتي است

   از پذيرفتن  است ، ممكن  است  الكلي  مردي  كه  بنگاه  يك كارشناس.  فرد است هبگويد غالباً منحصر ب
   يك  كه ليل د  اين  به  جواني زن.  كند  امتناع  الكلي هاي  توليد نوشابه  مؤسسه  يك  عمومي  روابط كارهاي
در .  استعفا دهد  مهمي  از مقام  است شود ممكن  مي كند و مزاحمش  مي  تلفن  وي  به  مدام مشتري

  گذارد و هر دو از آن  مأمور تأثير مي  شخصي  زندگي ، بر روي  شغلي  و احوال  موارد اوضاع گونه اين
 دارند، كار   معذورش  مأموريت  از اين كند كه كارمند تقاضا   اگر اين  وضعيتي در چنين. بينند  مي آسيب
 نابهنجار   شخصيتي  داراي  مشتري يك.  تر است  پيچيده  كه  هست موارد بسيار ديگري.   است  كرده معقولي
 ديگر   شود دارد، يا يكي  كارهايش  بايد صرف  كه  در مورد زماني  نامعقولي  ديگر تقاضاهاي ، مشتري است
 از ها مثال   اين ، تمام  است  نشده  تهيه  با دقت  آن  متن  را منتشر كند كه  رويدادي خواهد گزارش مي

اند آزار   كار شده  آن  به  مأمور پرداختن  را كه  كساني  فكر و روح  است  ممكن  هستند كه  مواردي جمله
   كارگزار روابط  از يك كند كه  مي  آمريكا تصريح  عمومي  روابط  رشته اي  استاندارد حرفه نامه آئين. دهد

 منظور  رسد يا به  مي  نظرش  به  قانون  و خالف  مشكوك  كه  در اقداماتي  نبايد انتظار داشت عمومي



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

35 

   با يك  كارشناسي  هرگاه  كه  نيست  معني  بدان اين.  كند گيرد، مشاركت  مي  صورت  شخصي سوءاستفاده
 از  اي پاره.  سرباز زند  آن  به  خود را كنار بكشد، و از توجه ابزده روبرو شد شت  مشتري  مشكوك تقاضاي
   به گفتن. وجود آورد  به  تغييراتي  در رفتار مشتري توان  مي  و اقناعي  ترغيبي هاي استدالل با  مواقع

   به  است ن، ممك  سازگار نيست  دليلي  چه  به  عمومي  روابط  درست با روش  كارها  ظاهرسازي  كه مشتريان
   ارائه  براي ، يا تغيير سياستشان  بيشتر در برخورد با مخاطبان  صداقت  كار بردن  آنها در به متقاعد كردن

 ابتدا بايد با   موارد و موارد مشابه  اين  در همه  هر حال به. كند  مي  از خود، كمك  مطلوب تصويري
 با   است آنها ممكن.  نظر كرد  هستند تبادل  بيشتري انديشي و دور  تجربه  داراي  كه  باالتر بنگاه مقامات
  . پا بگذارند  پيش  مناسبي هاي حل راه،   همكاران  و رويه  گذشته  تجارب  به توجه

  
  ها تمرين 

   خود را بيازمائيد  داوري
   كدام عمومي  كاركرد روابط  و تأثيرپذيري  تأثيرگذاري  مراحل  كنيد كه  از موارد زير تعيين در هر يك

  رساني  اطالع ، ارتباط  مراحل  كنيد آيا اين  باشد معلوم  مطرح  تأثيرگذاري  وضعيت چنانچه.  است
(Informative Communication)اقناعي  يا ارتباط   است  : (Persuassive Communication)  

 از   نمايد يكي ند تا اعالنك  برگزار مي  خبري  كنفرانسي  مواد دارويي  توليدكننده  شركت  يك. 1
  . كند  پوستي  حساسيت  ايجاد نوعي  است  ممكن  شده  بازار عرضه  به  كه  شركت  اين  توليدي داروهاي

   برنامه  از اجراي  خود پيش التحصيالن  درآمد فارغ  و ميزان  شغل  پيرامون  تحقيقي  دانشگاه  يك.2
  .آورد  مي عمل   به  ساالنه  مالي هاي كمك  آوري جمع

   همبرگر شهر را به  بهترين كند كه  در شهر ادعا مي هايي  اعالميه  جديد با پخش  رستوران يك. 3
  .كند  مي  خود عرضه هاي مشتري

   شب  از مشترهاي  بخشي  چه خواهد بداند كه  مي  نظرسنجي  يك  به  با مبادرت اي  زنجيره  فروشگاه  يك.4
  .اند را داشته» د خري انگيزه « بيشترين

 بهبود   براي يهاي راه  دهد چه  مي  توضيح كند و در آن  ايراد مي  سخنراني  سياسي  انتخابات  نامزد يك.5
  .  است  كرده ريزي  طرح  اقتصادي وضع

  
    عمومي  روابط كارگاه

   داشته احياناً امكان   كه هايي فعاليت   كنيد و درباره  را انتخاب  تاريخي  يا چند رويداد مشخص  يك.1 
  . كنيد  بحث تان هاي  گيرد با همكالس  صورت  آن  و تبليغ  معرفي  براي  عمومي  روابط  در زمينه است

 بايد آنها را   عمومي  روابط  برنامه  يك ريزي  طرح  شما در هنگام  دانشگاه  كه  گوناگوني هاي گروه .2 
   باشند و چرا؟ بايد بيشتر مورد توجه   قشري  قرار دهد كدامند؟ چه مورد توجه

 را   عمومي  روابط  كنوني  آشكار يا پنهان  از مسائل  يكي  كه اي  مقاله  يافتن  را براي  يوميه هاي  روزنامه.3 
  هايي حل راه.  كنيد  مطرح  را در كالس مسئله   از اين اي خالصه.  بزنيد كند ورق  مي  شما مطرح براي
  هاي حل راه   درباره  است  موظف ، كالس مسئله  بعد از طرح.  پيشنهاد كنيد  آن برداشتن   از ميان براي
  .نظر بپردازد  و تبادل  بحث  به آن
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 (PR case studies)   عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعات 
   معضل  اين  حل ي برا  دهيد كه  بنويسيد و شرح  چند جمله  شده  ارائه هاي وضعيت از   هر يك  براي.1 

  : داريد  پيشنهادهايي چه
 و   از جديدترين  يكي  درباره  شده از شما خواسته. كنيد  كار مي  عمومي  روابط  بزرگ  بنگاه  در يك.  الف

     كه(Benton cigaretle company)  سيگار بنتون  شركت  نام  به  بنگاه  اين هاي مشتري  ترين بزرگ
   سفر بهها ماه   و مستلزم  است  دشواري موقعيت.  كنيد  كند مطالعه  بازاريابي خواهد در فرانسه مي

   نداريد در شرايطي ايد و دوست  كرده  را ترك  سيگار كشيدن  كه  اينجااست مشكل.   است پاريس
  . بدهيد  را از دست  عادت  اين  كردن  شود و افتخار ترك  سست تان  اراده قرار بگيريد كه

   اخيراً هنگام  شركت  از هواپيماهاي يكي.  در جورجيا هستيد  هواپيمايي  خطوط  شركت مدير يك .  ب
   موفق  لحظه  در آخرين  خلبان خوشبختانه.(  است  گير كرده  آن  و دنده  شده  فني فرود دچار نقص

   هواپيمايي  شركت  اين دانيد كه مي.)  بنشاند  زمين  كند و هواپيما را به  را برطرف شود گير دنده مي
   هواپيما پيش برد و معتقديد كه  سر مي  به  خود در مضيقه  زميني هاي بخش در    شاغل از نظر كاركنان

 دستور   فدرال  كشوري  هواپيمايي  سازمان دانيد كه مي.   است  نشده  فني  كامالً بازرسي از برخاستن
 خواهند  مسئله   كندوكاو عميق  به كرد، يا مطبوعات صادر خواهد   زمينه  را در اين تحقيقاتي
  . شود  گرفته  ناديده مسئله   است  ممكن  نداشته  تلفاتي  حادثه  اين از آنجا كه.  پرداخت

 نداريد   قبولش  كه  زيرنظر ناظري  است  شما را مامور كرده  هستيد كه  بنگاهي  كارگزاري  كارشناس.  ج
  كنيد كه  مي دانيد و احساس  مي  غيرصالح شهاي قضاوت و در   را نامطلع  شخص شما اين. كار كنيد

   از مقامات  هم  پيش  ماه  بد، شش از بخت. زند  مي  شما لطمه  به  و روحي اي كار با او، از نظر حرفه
ما  ش  شكايت  دومين اين.  كند  معاف  ديگري  شما را از كار با كارگزاري  كرديد كه  خواهش آژانس

  .  است  سال در كمتر از يك
 و كار از آنها   كسب  در دنياي  اغلب  كه  داراست  كليشه  از جمالت  خواهد آمد فهرستي  در پي  آنچه.2 

 را   جمله سه.  قرار دهيد  را مورد بررسي  جمالت  از اين  هر يك  اخالقي هاي داللت. شود  مي استفاده
   يا تجارب  خبري  رويدادهاي  به  با توجه  را كه  مشخصي هاي ضعيتو كنيد و   انتخاب  فهرست از اين
  : كنيد دهد توصيف  يا تغيير مي  را نفي اي  كليشه  جمالت  خود شما، اين شخصي

  .  است  قبول  قابل ، پس  است  قانوني  چون.  الف
  . سروصدا ايجاد نكنيد.  ب
  .  است  با مشتري  هميشه  حق.  ج
  . شما باشد  راهنماي جدانتان بگذاريد و. د
  . دهيد گويند انجام  شما مي  به  را كه  آنچه  هميشه.  ـ ه
  . دهيد  جلوه  را خوب  ظاهر مشتري  كه  است  شما اين  شغل. و
  . شويد  مطمئن  آن  نكنيد مگر از جبران  هرگز محبتي. ز
  .كند  مي را درمان   دردي كنند، چه  مي  تقلب  همه كه حالي، در   بودن  درست. ح
  .تواند بفروشد  را مي  هر چيزي  قابل  فروشنده  يك.  ط
  .ها باشيد  بهترين  مواظب  هميشه. ي
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  نوست پي
  
1 .Robber Barrons شد كه با  داران بزرگ اطالق مي داران و زمين  يغماگر به آن دسته از سرمايههاي بارون

 قانوني به دولت، هاي مالياتچنين سرباز زدن از پرداخت رحمانه، ستمگري و هم دست زدن به استثمار بي
آهن  برداري از خطوط راه يكي از آنها واندربيلت بود كه تنها از طريق بهره. اندوختند اي مي انهسهاي اف ثروت

  م.  ميليون دالر در زمان خود سود خالص نصيبش شد100شرق آمريكا بيش از 
2 .big business داري و نقش   اصطالحي است كه در مورد مرحله خاصي از رشد سرمايه»كسب و كار بزرگ« يا

گسترش اختيارات بخش خصوصي . رود ساز بخش خصوصي اقتصاد در اين گونه از كشورها به كار مي سرنوشت
ريزي دقيق دولت را به سود عامه مردم از آن سلب كند و سياست داخلي و  به نحوي كه قدرت ابتكار و برنامه

گيري  هاي ملي را با اعمال نفوذ و اشغال مواضع مديريت و تصميم ر و نحوه توزيع سرمايهخارجي كشو
  م. كسب وكار بزرگ استهاي ويژگي خود متمركز سازد يكي از هاي دست

3. New Deal»به منظور 1939 تا 1933، سياستي بود كه فرانكلين روزولت رئيس جمهور آمريكا از سال »آئين نو 
آئين «. هاي اصالحات اجتماعي و اقتصادي كشورش در پيش گرفت  اقتصادي واجراي برنامهمبارزه با برحان

روزولت از جمله هدفش ايجاد اشتغال، كاهش ارزش دالر به قصد توسعه صادرات، حمايت از بيكاران، » نو
اقتصادي  با بحران 1929آمريكا از سال .  تجاري، مؤسسات مالي رهني و وام مسكن بودهاي بانكنظارت بر 

اين كشور در .  شهرت دارد روبرو شده بود Big Depression» ركود بزرگ «عنوان بهعظيمي كه در تاريخ 
  م.ي روزولت به اجرا درآمد كمابيش بر اين ركود بزرگ غلبه كرد»آئين نو«پايان دوراني كه 

رگاني يا تجاري وجود دارد و مردم بيش از نيم قرن است كه در ايران آژانس، دفتر، بنگاه با مؤسسه تبليغات باز. 4
ليكن بنگاه يا آژانسي كه انحصاراً به ارائه خدمات روابط عمومي بپردازد هنوز در كشور . اند نيز با آن خو گرفته
  م.اي كمي نامأنوس باشد به همين دليل اين اسم شايد براي پاره. ما تأسيس نشده است

و (اند  فرستند غالباً نرخ ساعات كاري كه كارشناسانش انجام داده   در صورت حسابي كه يك بنگاه براي مشتري مي. 5
با وجود اين گاه به جاي اين . گردد محاسبه مي) شود در بودجه به آن اشاره مي» كارپرسنل «عنوان بهاغلب 

  .اي از اوقات يك نرخ ساعتي محاسبه شود كار يك نرخ منظور يا پاره
ها هر يك داراي بيش از   و وزارتخانهها بانك براي مثال دفاتر روابط عمومي . در كشور ما نيز اكنون چنين است.6

  م.باشد چندين بخش تخصصي جداگانه مي
7. Allen H.Center روابط عمومي مؤثر« اين شخص همراه با دو نفر از اساتيد مشهور اين رشته كتابي به نام «

خالصه اين كتاب توسط آقاي دكتر . شده استتأليف كرده است كه بيش از ده بار در آمريكا تجديد چاپ 
انتشار يافته » روابط عمومي« از سوي دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي تحت عنوان 1350اميني در سال 

  م.است
 به ل عالوه برطي دوره روابط عمومي و اخذ مدرك در اين رشته، كارگزاران روابط عمومي چنانچه پنج سا.8

 وسيله بهه كاركرده باشند، از طريق گذرانيدن يك امتحان كتبي و شفاهي كه صورت تمام وقت در اين رشت
آنهايي . توانند گواهينامه رسمي روابط عمومي دريافت كنند گيرد، مي انجمن روابط عمومي آمريكا صورت مي
سمي در داراي گواهينامه ر«توانند در كارت مشخصات خود از عنوان  كه از اين امتحان موفق بيرون بيايند مي

  .استفاده كنند» روابط عمومي
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2  
  ارتباطات داخلي:   پايه  ارتباطات هاي مهارت  موزشآ
  
   خارجي ارتباطات  مألوف  اشكال  در آغاز متوجه انديشيد، معموالً ذهنتان  مي  عمومي  روابط  به كه نگاميه

  هاي ها، نمونه  اين البته. شود  مي 1 ويژه  و مراسم ، سخنراني  مطبوعاتي ، اطالعيه  خبري نظير كنفرانس
.  دارند  زيادي  قضايا فاصله  با كل  حال  در عين  هستند، ولي  عمومي  روابط هاي فعاليت از  گيرتريچشم

   ارتباطات  سهم  ميان دهد و در اين  مي  روي  مختلف هاي  در سطح  عمومي  روابط  در حوزه ارتباطات
   كم  چندان  است  و ديگران بلندپايه  ، مديران ، سرپرستان  با همكاران  ارتباط  شامل  كه  سازماني درون
  . نيست

 كار   عملي  روش  براي را مبنايي  ، زيرا آن كنيم  آغاز مي  داخلي  ارتباطات ما كار خود را با بررسي
   ابتكارآميز روابط هاي انديشه.  كنيم  مي شود تلقي  مي  سپرده  فراموشي  دست  به  اغلب  كه  عمومي روابط
 شوند و در   زاده  مستقل  بنگاه  يا يك  عمومي  روابط  سازماني  درون  اداره  يك  چارچوب بايد در عمومي

   از اينكه اگر پيش.  يابند  گيرند پرورش  را در پيش  خويش  زندگي  راه  از اينكه  بايد پيش  كه همانجا است
 فراتر از   قادر باشند حتي  كه ست بعيد ا  وقت  خود رها شوند، آن  حال  يابند به  رسند و قوت  كمال به

   نوعي  منزله  به  عمومي  روابط  هر فعاليت  براي  داخلي ، ارتباطات بنابر اين.  پرواز كنند شان آشيانه
  .  پرواز است  و تمرين  جوجه پرورش

   كاركنان   يا روابط(Internal Relations)  داخلي  روابط  با عنوان  اوقات  گاهي  كه  داخلي ارتباطات
(Employee Relations)روابط  رسمي  تخصص  يك  صورت  اخير به هاي سالدر . برند  مي  نام   از آن   

 از   با استفاده  داخلي هاي گروه با   ارتباط  شامل  مفهومي  با چنين  داخلي ارتباطات.   است  درآمده عمومي
  هاي گروه( ديگر  هاي گروه در مورد   كه  است يابي، اجرا و ارز ريزي ، برنامه  تحقيق هاي تكنيك  همان

   نوع  اين  به  ويژه  به  فصل  در اين  موارد برگزيده  از مطالعات يكي. گيرند  قرار مي مورد استفاده)  خارجي
   به  يافتن  دست  اساسي هاي روش   عمدتاً به  آينده  ما در صفحات  هر حال به. پردازد  مي  داخلي ارتباطات
   است  شده  فراهم  سازمان  يك  در چارچوب  ديگران هاي  از انديشه گيري  با بهره  نو كه هاي انديشه

  هاي مهارت   فرا گرفتن  متضمن  سازماني  درون  ارتباطات  نظر آموختن از اين.   پرداخت خواهيم
  .  است  الزم  عمومي  روابط هاي فعاليت   مجموعه  براي  كه  است اي  پايه  تجاري ارتباطات
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   مؤثرتري  ارتباط  آن  در درون كند كه  مي  شما كمك  به  كار مؤسسه  از نحوة  از هر چيز، آگاهي قبل
 و خطا   آزمايش  مراحل  برخي  تنها از طريق  دارد كه  قواعد پنهاني  هر سازماني كه حاليدر . برقرار كنيد
   به  و اشاراتي  تنها قراين  است  متكي  آن  به  اطالعات  كه راهي   درباره  در خارج ، اغلب  است آموختني

  .خورد  مي چشم
 را باز   اطاقشان  درهاي  دارد و مسئولين  و آزاد رواج  غير رسمي  لباس  كه اي  در مؤسسه  مثال براي

   اين  برقرار باشد، به ندان كارم  بيشتر بين  نوشتاري  با ارتباط  در مقايسه  فردي دارند، شايد ارتباط  مي نگه
 وجود آورد و   به  رسمي  ارتباطات  مراتب  سلسله دهد كه  مي  نشان  كمتر عالقه  مؤسسه  اين  كه شكل

  . برقرار كنند  ارتباط  بلندپايه توانند آزادتر با مديران  مي  پائين  سطوح كارمندان
 دفاتر  طرح«.  تأثير بگذارد  داخلي  ارتباطات تواند بر آئين  مي  مؤسسه  ساختمان  معماري  سبك حتي

   براي  پرطرفداري  در، طرح  و بدون  ثابت  ديوار گچي  بدون(The Opn Pffice Plan)»  باز
 بر سر  تر بودند كه ، راحت  ارتباط  برقراري  براي  بود، زيرا كارمندان1970   در دهه  اداري هاي ساختمان

   با صداي  اداري  باز سالن و يا تنها در فضاي. ( كنند  مورد نظر را مبادله امميز يكديگر حاضر شوند و پي
  ). برقرار كنند  ارتباط بلند با همكارانشان

 و   است  از يكديگر جدا شده  طور دقيق  به  آن  اداري  فضاهاي شويد كه  مي اي  وارد مؤسسه در مقابل
شود و شما   نمي  داده ها پاسخ  تلفن در اينجا هرگز به. كنند  از راهروها عبور مي  با عجله كارمندان

   گيرد و يك  صورت  مكاتبه  بايد از طريق  آن  شكل ترين  ساده ، حتي  داخلي  ارتباطات  همه يابيد كه درمي
سير  م  الزاماً بايد اين  داخلي  ارتباطات  و همه  حكمفرما است  بر مؤسسه  مراتب  بر سلسله  مبتني  خشك نظم

  . كند را طي
  هاي مالقات  ( 2 گفتاري  ارتباطات  شامل  را كه  رابطه  از اين ها، عناصري ، بيشتر مؤسسه با وجود اين

  مكاتبات ((Written Communication)   نوشتاري و ارتباطات)   تلفني  و ارتباط  گروهي ، جلسات شخصي
   فراوان  و مطالعه  در خور دقت  سازماني  درون  ارتباط  دو نوع اين. اند  كرده  در خود جمع است)  اداري
 بر   كه  اما مهمي  از قواعد ساده  برخي  به  بايد نظري ، نخست  آن  به  از پرداختن  پيش ، ليكن است

  .  بيفكنيم  است  حاكم  گفتاري ارتباطات
  
    گفتاري ارتباطات 

    شخصي هاي  مالقات
 و   تبسم  با يك  كه  است اي  و نهفته  فوايد معنوي  به  يافتن  رو در رو دست اي مالقاته  مزاياي ترين بديهي
   دريافت  براي  راه ترين  و سرراست ترين تواند سريع  مي  شخصي مالقات. شود  مي ، حاصل  دادن دست
   و حسن توافقتواند   مي  شخصي  مالقات يك.  باشد  اقدامي  اجراي  با نحوه  يا موافقت  سؤال  يك پاسخ
   را با سهولت  شايد بتواند طرحي  شود كه  جديدي  ايجاد انديشه  را برانگيزد و يا باعث  مقابل  طرف تفاهم

اند، و   را دريافته  و حضوري  شخصي هاي  مالقات  مزاياي  عمومي  روابط يها بنگاهاكثر .  ببرد  پيش بيشتري
   گرد هم تكلف ، بي  همكاران  در آن   را كه(Brainstorming)»  نوآفريني« يا   خالقه  منظم هاي نقش
، در   با وجود اين3 .دهند  مي  كنند تشكيل  يكديگر ابداع  مشتريان  را براي اي  تازه هاي راهآيند تا  مي
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ر و  همكا  دفتر يك  به سر زدن.   است  پيشرفت  و عمالً مانع  نامناسب  شخصي هاي  از موارد مالقات اي پاره
 باشد،   رابطه  يك  به  بخشيدن  خود و گرمي  شناساندن  براي  سودمندي  راه  است  ممكن  با وي زدن گپ
   آزاردهنده تواند روشي  مي  و معمولي  جزيي يها پيام   رساندن  براي  دفتر همكاران  زياد به  مراجعه ولي

   پيام  يك  تشكر يا رساندن  يك  ـ ابالغ  است  احترام  صرفاً اداي  قصدتان  كه هنگامي.  باشد و غير مسئوالنه
   كه ، و هنگامي  خواهد داشت  بيشتري  مختصر معموالً اثر بخشي  كتبي  يادداشت  يك  ـ ارسال شخصي

   يادداشت  يك  كه  است آورد معموالً بهتر آن  مي  را پيش  شخصي  مالقات  يك ، ضرورت  مهم  پيام يك
   هر دو به  كه  داريد تا وقتي  خود ارسال  طرف را براي  كنيد و آن  تهيه  مالقات  اين از  پيش داخلي
  . كنيد  رجوع  آن  به  باشيد كه  داشته  نشستيد مطلبي مذاكره

  :شود  مي  ارائه  چهره  به  چهره هاي  مالقات  چند براي در اينجا رهنمودهايي
 خواهد   شما كمك  امر به اين.  كنيد  شود يادداشت  مطرح تتان مايليد در مالقا  را كه  مطالبي  رئوس.1

   از ارسال  پس  كه مالقاتي.  دهيد  آنها را سر و سامان  كرده بندي  را دسته  افكار و نظراتتان كرد كه
  . شود تر تلقي رسد جدي  نظر مي گيرد به  مي  صورت  كتبي  پيام يك

 را   يادداشت هنوز اين. ( بگذاريد  با سرپرستتان  رسمي ر مالقاتي، قرا  يادداشت  اين  ارسال  در پي.2
   قرار مالقات  تعيين هنگام.)  شويد  او مطلع  از واكنش  نبريد كه  هجوم  دفتر سرپرست  به  نكرده ارسال
  تا با وقار و  خواهيد داشت  كافي  فرصت  ترتيب بدين.  كنيد بيني  را پيش  آن  زمان  احتمالي مدت

  . كنيد  را مطرح  پيامتان  خيال فراغت
 يا   صبحانه  صرف  براي  او پيشنهاد كنيد كه توانيد به  هستيد، احتماالً مي  خودماني اگر با سرپرستتان

 از دفتر   شدن  خارج  خصوص  كار، و به  از محيط  شدن خارج.  برويد  كارتان  از محل  خارج ناهار به
 بتوانيد   آن  كند تا در سايه تر و آزادتر شما را ياري  راحت ند در ايجاد فضايتوا  باالتر، مي كار مقام
  . سازيد  را روشنتر مطرح گو كنيد و منظورتانو تر گفت صميمي

 در   را كه  نظمي  كنيد همان  سعي در مالقات.  كنيد  تمرين خواهيد بگوئيد از پيش  مي  را كه  آنچه.3
   در حين  بخواهيد كه تان توانيد از سرپرست مي.  كنيد د مراعاتاي  كرده  لحاظ تان يادداشت

 در   بياوريد تا چنانچه  را همراه تان  از يادداشت  اضافي  نسخه يك. ( كند  مراجعه  آن  بهوگو گفت
  .) قرار دهيد  نباشد در اختيار سرپرست دسترس

  هايي  سؤال  همه  به  دادن  پاسخ  ضمن  و در آن بفرستيد  سرپرستان  براي ، يادداشتي  مالقات  از اين  پس.4
  . تشكر كنيد  گذاشت  در اختيارتان  كه  وقتي  شود از او براي  مطرح  نشست  بود در اين  ممكن كه

  
  )Group Meetings(   گروهي جلسات 

   گروهي ل متقاب هاي  كنش شود از طريق  مي  انجام  سازمان  در يك  كه  از كاري انگيزي مقدار حيرت
(Group Interaction)دارد، زيرا در   بيشتر مصداق  عمومي  روابط  امر در كارهاي اين. گيرد  مي    صورت 

 آنها در   شود و از تخصص  آورده  حساب  بايد به  فكرها و نظراتشان  هستند كه  قلمرو افراد گوناگوني اين
  هاي  منظماً در زمان اي  ويژه هاي كميته.  شود استفاده   مشتري  براي  مناسب  عمومي  روابط  برنامه تهيه

   بر مبناي  دائمي هاي  كميته  كه شود، در حالي  مي آيد تشكيل  مي  پيش  كه  مسائلي  بررسي  براي معيني
   دائمي  مشكالت  برداشتن كند و از ميان  مي  نظارت  مسائل  طور مستمر به  به  وجود دارد كه  جاري مسائل

، تعداد   اندازه  به  با توجه  است  ممكن  كار جلسات  و نحوه طرح. دهد  قرار مي ا مورد توجهر



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

43 

   قرار گيرد، تفاوت  مورد بررسي  جلسه  در آن  قرار است  كه ، و موضوعاتي  جلسه ، بانيان كنندگان شركت
   در اين  كه  معيني  قواعد اصولي كار كنند، بايد از  طور مؤثرتري خواهند به  مي  كه يهاي گروهكند، اما 

 و  اندازي  را راه  گروهي  جلسه  بايد يك  هستيد كه اگر شما در موقعيتي.  نمايند  وجود دارد پيروي زمينه
   و زمان  با مكان  دستور كار همراه اين.  سازيد  فراهم  آن  براي  كنيد، ناگزير بايد دستور كاري اداره
در .  شود  ارسال  از پيش كننده  شركت  اعضاي ، براي  قبول  قابل  زماني  فاصله يك، بايد در   جلسه تشكيل
 كنيد، تا در   هدايت  را در مسير مناسبي گوها و مباحثاتو  گفت  جريان  باشد كه  شايد الزم  جلسه طول
   مؤثر سرانجام  گروهي هدايت.  قرار گيرد  مورد بحث  دستور جلسه  نكات  همه  شده  تعيين  كه زماني

   هدايت  توافق  به  يافتن  دست  سوي  را به  مخالف نظرهاي ، نقطه گوها باال بردهو  شما را در گفت توانايي
  .كند  مي  را تأمين  گروه  اعضاي  برابر همه  و مشاركت كرده

  ، ولي  است  گروهي  در جلسات  نقش ترين  و برجسته  مطمئناً چشمگيرترين  گروه هر چند رهبري
. رود  شمار مي  به  مهارت شود نيز يك  مي  هدايت  ديگري  شخص  توسط  كه  مؤثر در گروهي مشاركت
 خود   نظرات  يا تحميل  بر مباحثات  يافتن  سلطه  براي  كوشيدن  جاي  به  كه  معنا است  مؤثر بدين مشاركت

   شود، مشاركت  اداره  خوب  گروهي اگر جلسه.   كنيم  كمك  مورد بحث  مهم  مسائل  و فصل  حل ، به  آن به
 همديگر را جويا  گذارند و عقايد و نظرات  مي  يكديگر احترام  اعضا به  در آن آيد كه  پديد مي متعادلي

  .شوند مي
   منشي عنوان به نفر   برسد، بايد يك  ثبت  به  را دارد كه  اين  ارزش  مباحثات  نتايج  كه اي در جلسه

   خود تهيه  مذاكرات  نهايي  جلسه  از صورت  كتبي  سندي  باشد كه  ملزم  گروه كه صورتيدر .  شود تعيين
   گزارش  كه  است معروف.  قرار دارد  اهميت  اول  كار در درجه  اين  براي  منشي  يك كند، انتخاب

 را از   اصالتشان  در آن شده   مطرح  فكرهاي  كه  نحوي  هستند، به  شده بندي  سرهم  شدت ها به كميته
 بايد   گروه  دست  از اين هاي گزارش   در دام  از فرو افتادن  اجتناب براي. اند  شده  يا تضعيف  داده دست
.  برسد  ثبت  به  جلسه  در سند نهايي  روشني  به  از عقايد مورد حمايت  افكار و نيز شماري  دهد كه ترتيبي
 و   را بازنويسي  نفر بايد آن  شود يك  نوشته  افراد مختلف  توسط  سند نهايي  گوناگون هاي بخش  چنانچه
  . باشد  و هماهنگ  يكدست  نگارش  و سياق  از نظر سبك  كند تا سند نهايي ويرايش

  
   تلفن 

 و در  سرعت.   است  عمومي  روابط  مورد نياز شديد حوزه  شفاهي  ارتباطات  ديگر از وسايل  يكي تلفن
   بعد از يك توان  مي  تلفني در تماس.   است  سازماني  درون  در ارتباط  تلفن  از امتيازات  بودن ترسدس

   فوري  سؤال  بدهيد، يك  من  را به  وقتتان  لحظه يك «  از قبيل  جمالتي  با گفتن  كوتاه  و تعارف سالم
  .  پرداخت  مطلب مستقيماً به»   آمده  پيش برايم

  هاي  صحبت  خود را صرف  روزانه  بيشتر وقت  عمومي  روابط  كارمندان ، از آنجا كه نبا وجود اي
  كنند، برقرار كردن  ميها مشتريها و   روزنامه  مختلف هاي بخش  ، دبيران ، نويسندگان  با خبرنگاران تلفني
   مكالمه  يك  حتي  است  ممكن  بر اين عالوه.   نيست  آسان  هم  چندان  همكاران گونه  با اين  تلفني تماس

   تلفني  را دارد مزاحمت  كارش  كردن  قصد تعطيل  خط  سوي  در آن  كه  كسي  براي  تلفني بسيار كوتاه
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  چند دقيقه «  وي  خود در آغاز بپرسد كه  از مخاطب كننده  تلفن كند كه  مي  حكم  معاشرت آداب. شود
  » دارد؟ وقت

   غامض  موضوع اگر پاي.   و دشوار نيست  پيچيده هاي موضوع  گو پيرامونو فت گ  براي اي  وسيله تلفن
 قرار بگذاريد تا در   بفرستيد و با وي  مخاطب  براي  مقدماتي  يادداشتي  بود، نخست  در ميان و حساسي

  . قرار دهيد تر مورد بررسي  را عميق ، مسئله  حضوري  مالقات يك
  
    نوشتاري ارتباطات 

    سازماني  درون هاي اشت يادد
   در ارتباطات  كه  است يهاي روش  ترين  از رايج  يكي  مؤسسه  يك  مختلف  ادارات  ميان  يادداشت مبادله
   رشته  يك  اجراي ها به  يادداشت اين. گيرد قرار مي)  و سوء استفاده (  مورد استفاده  سازماني درون
   بعداً به  كنند، يا اينكه  آنها روشن  از طرح  را پيش  مباحث توانند رئوس كنند، مي  مي  كمك وظايف
   كل  جايگزين  حتي  است  ممكن  در مواردي  سازماني  درون هاي يادداشت.  بپردازند  نتايج بندي جمع

   با يكديگر متفاوتند، ولي  داخلي هاي  يادداشت  به بودن  از نظر وابسته هر چند مؤسسات.  شوند مذاكره
   قالب  از اين  اوقات  خود برخي  داخلي ، فكرها و پيشنهادهاي  مراودات  رساندن  ثبت  به  آنها براي مهه

   اول خواهيد سر از صفحه  مي  را كه  مطلبي  كه  قديمي المثل  ضرب  اين در واقع. كنند  مي استفاده
 در   داخلي هاي  از يادداشت  استفاده  كاغذ بياوريد با اصل  درنياورد نبايد بر روي  خبري هاي روزنامه

 غير   شيوه  يك  جهت را بدين آن.   است  غير رسمي  نوشتاري  قالب  يك  اداري يادداشت.  تضاد است
 در   اداري هاي يادداشت. را منظور نظر ندارد»  خارجي «  مخاطب  كه كنيم  مي  تعريف  ارتباطي رسمي
  در موارد بسيار بعيد طرح. ها شود  پرونده تواند ضميمه  مي ، چرا كه  است  نوشتاري  ارتباطات  حال عين

شما »  داخلي «  شود و يادداشت  كشيده  دادگاه  به  است ها ممكن  پرونده  اين ، پاي  در دادگاه دعوايي
  ادداشت ي  در نوشتن  كه  وقتي ، ميزان وانگهي.  گردد  عمومي  و كنجكاوي  مورد تحقيق  موضوع  به تبديل

 را   داخلي  يادداشت  از اين  آيا قصد داريد رونوشتي  باشد كه  نكته  اين  به بريد بايد با توجه  كار مي به
  .  داريد يا نه  خود ارسال  جدا از مخاطب  صالحيتي  افراد صاحب براي

   و مختلف  متنوع ان سازم  يك  امور داخلي  اندازه  به  سازماني  درون هاي  از يادداشت موارد استفاده
  :  كنيم  تقسيم  كلي  دو نوع  آنها را به  منظورمان  براي  دارد كه ، امكان با وجود اين.  است

 (Informational memo)   خبري يادداشت. 1
  (Idea memo)   نظري يادداشت. 2

 خواهد   در پي  كه ييها مثال  كنند، ليكن  مي  معموالً در يكديگر تداخل  دو نوع  اين  در عمل اگر چه
  .دهد  مي  را نشان  يادداشت  دو نوع  از اين  هر يك  صورت ترين  و ساده ترين آمد اصيل

  
   يادداشت

   4  ـ اي ، جي  ـ اف جي:   به رونوشت.  پ. ا:   به
  .ر.  ل:  از

  » ل « هاي فروشگاه   مد لباس  نمايشگاه  برگزاري تاريخ:   موضوع
  1980   مارس19:   تاريخ
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   مد لباس  نمايشگاه  برگزاري  تاريخ  كه  شدم  خود متوجه  كار روزانه  تقويم  در بررسي
 دو   اين از آنجا كه.  است»  م «  بازار مواد غذايي  برگزاري  با تاريخ مقارن»  ل « هاي فروشگاه
   برگزاري يير زمان تغ  كه  باشيم كند شايد مايل  مي  خود جلب  را به  مشتركي  مخاطبان نمايشگاه
   برگزاري  و محل  وقت  به  با توجه  جايگزين تاريخ.   قرار دهيم  را مورد بررسي  لباس نمايشگاه
  : زير باشد  پيشنهادي هاي  از زمان تواند يكي ، مي  لباس نمايشگاه

    آوريل  اول. 1
    مي  اول.2
    ژوئن  نهم. 3

  ؟ گو كنيمو  گفت  باره ر در اين بعد از ظه3   در ساعت توانيم  آيا مي  
  

 از  هايي  و رونوشت فرستاده»  پ« خود   سرپرست  را براي  داخلي  يادداشت اين» ر «  كنيد كه  توجه
   قرار است  كه مدير امور اجرايي»  اف« و نيز   در امور كارگزاري  بنگاه  رئيس  معاون به»  اي « را براي آن

   مطول  عبارت  جاي  به  يادداشت موضوع.   است  داشته  كند ارسال  همكاري باس مد ل  نمايشگاه در بر پايي
   نمايشگاه  برگزاري تاريخ« طور مختصر  به» .  ل  فروشگاه  مد لباس  نمايشگاه  برگزاري پيشنهاد تغيير زمان«

 با   پيشنهادي هاي يخ تار  كنيد كه  توجه  هم  اين به.   است  شده عنوان» .  ل هاي فروشگاه  مد لباس
  خورند، و سرانجام  مي  چشم  كامالً به  كه  شكلي  به  است  شده  نوشته  مجزا و عمومي  صورت  به برجستگي

 در اينجا   بعد از ظهر، و اكنون  سه  ساعت  در نشست مذاكره: شود  مي  مطرح  روشن  پيشنهادي  آن در پي
  :شود  مي  ارائه  نظري  يادداشت  يك نمونه

  
  

   يادداشت
  » س«:  به
  » پ«:  از

    مشترك گذاري  سرمايه ـ تضمين»  جي « كامپيوترهاي:   موضوع
  1980   ژانويه16:   تاريخ
  اي  گسترده  جاذبه  كه  نحوي به»  جي «  براي گذاري  سرمايه  از تضمين  صحيحي  نوع  يافتن درباره
  گوهايو  كند گفت  كامپيوتر مطابقت  يعني از ميدان پيشت در مقام»  جي «  باشد و با وجهة داشته
   عمومي  برنامه  رشته  يك توانيم مي:   است  رسيده  خاطرم  به اي فكر تازه.  ايم  كرده زيادي

  اين.   كنيم پردازد تهيه  مي  و تكنولوژي ، دانش در هنر، تجارت»  ابداع «  موضوع  به  كه تلويزيوني
   خود را به  اصلي  باشد، اما بايد توجه  فاني  يا ستارگان  كيهان  به تواند راجع مي   مسلسل هاي برنامه

   در پي  كه  داليلي به.   كند  امروز معطوف  پيشرفته  نوآور در جامعه هاي  و نظريه  فنون موضوع
  : خواهد بود  مناسب العاده فوق»  جي «  مشاركت ها براي  برنامه  رشته خواهد آمد اين

  .كند  مي  وعده  طور غير مستقيم كامپيوتر به را در قلمرو ميني»  جي «  پيشگامي.1
 از   بخشي عنوان بهتواند  سازد و مي  مي  مرتبط  نوآور تجاري هاي  را با استراتژي  شركت  اين  نام.2

  . قرار گيرد برداري مورد بهره»  جي «  كاركنان  روابط برنامه
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  هاي  و فستيوال  هنري هاي نمايشگاه   مجموعه  جاري  ابتكارات  و شهرت  تقويت تواند به  مي.3
  . كند كمك»  جي « موسيقي

:   است  عظيم العاده  آيد فوق  دست تواند به  مي  سريالي  چنين  از يك  كه اي  كننده  حمايت وسايل
   سريال  اين هاي بخش از  هر يك.   موزه هاي نمايشگاه و   نوار، فيلم ، و انواع  آموزشي هاي كتاب

  . كند  تبليغ  و جدا از ديگري تواند مستقل  خود را دارد و مي  مطلوب مخاطبان
  ورود آن.   است  نكرده  فعاليت  تلويزيوني  عمومي هاي  برنامه  در زمينه تاكنون»  جي « مؤسسه

  . خواهد بود انگيزي  هيجان  قلمرو، اقدام  اين به
»  ج« پيشنهاد را با  اين.   كنيم  بحث  قضيه  اين  به  راجع  روز جمعه د بتوانيم؟ شاي نظر شما چيست

  . گذارم  مي  مالقاتمان  براي  و قراري كنم  مي بررسي
  

. دهد  مي  ارائه  وضوح  فكر او را به  كه  شده  نوشته  شكلي  و به  موجز است  يادداشت يك»  پ « يادداشت
،   طرح  اين  تشريح  و ضمن  نوشته  رئيس  براي  و جور و كوچك اد جمع پيشنه  نوعي  در حقيقت وي

  وار به  و چكيده مند باشد برشمرده  عالقه  اقدام  اين  به  است ممكن»  جي «  آن  بر اساس  را كه داليلي
 طور   به  خود آورده  در يادداشت  كه  از نكاتي يك هيچ.   است  كرده  اشاره  ديگر آن  از مزاياي برخي
دهد   مي  نشان  روشني را به  آن  عقلي  مورد نظر و داليل ، مفهوم  نوشته  كل ولي.   است  نشده  تشريح عميق

  اينكه. سازد  مي  كند مطرح دنبال»  س« خود با   بعدي تواند در مالقات  مي  را كه  مطالبي و رئوس
رسد، زيرا   نظر مي  به  درخوري  روش  نشده  ارسال ه بنگا  ديگر همكاران  براي  يادداشت  از اين رونوشتي

   موافقت  از جلب ، پيش  از سر خودنمايي  شود كه  گرفته خرده»  پ« بود بر   ممكن  صورت در غير اين
 كنيد   توجه  هم  نكته  اين به.   است  كرده  بازار گرمي  فكرش  براي  يا مديران  همكاران ، در ميان رئيسش

گذارد و   نمي  دست  روي  دست  ميزش پشت»  پ«.   است  شده  ارائه  صراحت  نيز به  بعدي هاد گام پيشن كه
   دست  را به ابتكار عمل.  بيايد  سراغش  به  يادداشت  اين  درباره  بحث  براي  رئيسش ماند كه منتظر نمي

  .كند تر مي  آسان  كار را بر رئيسش بدهد،  را خودش  جلسه  تشكيل  ترتيب  پيشنهاد كه گيرد و با اين مي
 و   متمايز نيست  خبري  واقعاً از يادداشت  نظري كنيد، يادداشت  مي  مشاهده  مثال  در اين كه همچنان
   از اطالعاتي گيري  را با بهره  تلويزيوني  در توليد سريال پيشنهاد مشاركت»  پ«.   است  بر آن صرفاً مبتني

   به  گرايش  مهم هاي  يادداشت  اعظم  بخش شويد كه  مي متوجه. كند  مي ارد تدويند»  جي «  به  راجع كه
 جديد   فكرهاي  پشتوانه عنوان به  ها از اطالعات  يادداشت اين.  پيدا كنند  تركيبي هاي  قالب  دارند كه اين
  .كنند  مي  استفاده  اطالعات  تشريح  براي  تازه گيرند و از فكرهاي  مي بهره

  :شود  مي  مؤثر ارائه  داخلي هاي  يادداشت  نوشتن  براي هايي در اينجا راهنمايي
   استفاده  جاي به.  جوئيد  دوري  طوالني  عبارات  كار بردن از به.  كنيد  استفاده  و ساده  كوتاه  از جمالت.1

  . كار ببريد  به  و كوتاه  ساده  بلند، دو جمله از جمالت
وار   آنها را فهرست  شده بندي  يا شماره  كنيد، فشرده  رديف  هم  را پشت  طوالني  جمالت  اينكه  جاي  به.2

  . بخورند  چشم  به  دهيد كه  ارائه  نحوي  كنيد آنها را به سعي. بياوريد
شيد بكو.  نكنيد  استفاده  آمرانه نويسيد، از لحن  مي  داخلي  باالتر خود يادداشت  مقام  براي  كه  هنگامي.3

  . باشيد داشته»  پيشنهادي« و   خودماني لحني
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 ننويسيد  اي  شيوه نويسد، و هرگز به  مي  مشتري  براي  رئيستان  بنويسيد كه  را طوري  يادداشت  هميشه.4
  .نويسد  مي  رئيستان  براي  مشتري كه

   خود را رعايت سازمان   اداري  مراتب فرستيد سلسله  مي  خود يادداشت  سرپرست  براي  كه  هنگامي.5
   مقام  را براي  مطلبي چنانچه.  خود بفرستيد  بالواسطه  سرپرست  را براي  يادداشت هميشه. كنيد

 خود   سرپرست  براي  يادداشتي را همراه  از آن اي  جداگانه نويسيد، رونوشت  مي  در سازمان باالتري
   مراتب  شما سلسله  مورد نظر خواهد رسيد و هم خص ش  شما به  يادداشت  هم  ترتيب  اين به. بفرستيد
  .ايد  را زير پا نگذاشته اداري

  . برسانيد  اثبات  را به  عام  كنيد احكام  سعي  موجز و روشن يهاي مثال از   با استفاده.6
  ربط  و بي  اضافي  اطالعات از طرح.  نشويد كنيد خارج  مي  مطرح  در يادداشت  كه  فكري  از دايره.7

 باشد يا   مرتبط  يادداشت كنيد بايد با مقصود كلي  مي  عنوان  كه  جديدي نكات.  كنيد خودداري
  . يابد  اختصاص  آن  به اي  جداگانه يادداشت

  . برسانيد  اثبات را به  آن  بودن  برحق  يا داليلي كنيد، با ذكر دليل  مي  را مطرح  اگر تقاضايي.8
  .دار شويد  را خود عهده  بعدي  اقدامات  انجام مسئوليت.  كنيد  را مشخص  بعدي  اقدام  جزئيات.9

   است  شده  گنجانده  بعدي هاي فصل در   كه  خواهد آمد و نيز مطالبي  در پي  كه اي  موارد گزيده نمونه
اگر .  شود ر بسته كا تواند به  نحو مي  چه  به  فصل  در اين  شده  بيان  و مفاهيمها مهارت  دهد كه  مي نشان
 موارد  اما اين.   است  شده  و پرداخته  ساخته  منظور آموزش  موارد به  در اين  مندرج  خصوصيات چه

   مواردي با اين.  مواجهند  با آن  عمومي  روابط  كارورزان  امروزه  هستند كه يهاي وضعيت   انواع نماينده
  هاي كوشش   در فرآيند تكاملي  گام  به  شما را گام توانيم مياند   شده ريزي  طرح  شكل  اين  عمداً به كه

 دارد   عمده  توجه  نياز به  كه  عمومي  روابط  عملي  از شيوه هايي  جنبه  و بر آن  ببريم  پيش  عمومي روابط
  . تأكيد ورزيم

  
  )Model Case Studies(   موارد برگزيده  مطالعات الگوي

     سازماني  درون ومي عم  عملكرد روابط تعريف 
   را در درون  عمومي  روابط  كارهاي  اعظم  يا بخش  همه  و غير انتفاعي  انتفاعي  از مؤسسات بسياري
   يا بنگاه  مشاور خارجي  از كمك  طور دائم  آنها به  كه  معني كنند، بدين  مي  و فتق  خود رتق سازمان
   نوع  به  بستهها سازمان   اين. گيرند  نمي  خودياري  خدمات في يا معر  فروش  افزايش  براي  عمومي روابط
 را در ساختار   عمومي  عملكرد روابط  كه  باره  ناگزيرند در اين  مورد نيازشان  ارتباطي هاي فعاليت  و دامنه
   خوبي ا به كار ر  اين  بزرگ هاي شركت از  بسياري.  بگيرند  كنند تصميم  نحو ادغام  چه  خود به سازماني
   تأسيس5 ) عمومي هاي  يا آگاهي امور عمومي (  عمومي  روابط هاي فعاليت   براي  اداراتي  داده انجام
  .زنند  پهلو مي  مستقل يها بنگاه با   و كارآيي يافتگي  در سازمان اند كه كرده

. اند  وجود آورده  به مي عمو  روابط  دفتر كوچك  ندارند و يك  زيادي طلبي  جاه  از مؤسسات اي پاره
   از آنها كمك  كارهايش  انجام  براي  و ناچار است  است  متكي  خارجي يها بنگاه   به  طور ادواري  به كه

   غافل  كلي  به  عمومي  از عملكرد روابط  همچنان  وجود دارند كه  هم  ديگري هاي و مؤسسه. بگيرد



 
 

48 

   را  دو تن اند و حداكثر يكي مانده
  . ورزند  اشتغال  است  نشده  آن  براي  روشني  تعريف  كه  نامشخصي  ارتباطات اند تا به  كرده خدام است

   چگونه  برديم  از آنها نام  كه  وجود ندارد، ساختارهايي  كامل  عمومي  واحد روابط  يك  كه در جايي
»  مؤثر  داخلي ارتباطات« در   سؤال ن اي ها اجرا شوند؟ پاسخ  و برنامه ها گرفته توانند ايجاد، تصميم مي

  .  است نهفته
 امور   اداره  براي  است  چرمي  محصوالت  بزرگ هاي فروشگاه   داراي  كه  مؤسسه اخيراً در يك»  ن«

 در   مؤسسه  اين رئيس»  ف«.    است  شده   استخدام(Customer Relations) ها مشتري با   روابط  به مربوط
   عمومي  روابط  كارهاي  و انجامها مشتري  هاي  سؤال  به  او پاسخ  مسئوليت  كه  گفت وي  آغاز ورود به

   نشده  مشخص  طور دقيق  هرگز به  عمومي  روابط هاي  مسئوليت كه حاليدر .   است  موضوع  با اين مرتبط
   يادداشت  اين  شركت  روزانه  بر كارهاي  و نظارتها مشتري با   متقابل  ارتباط  ماه بعد از يك»  ن«.  است

  : نوشت»  ف «  رئيسش را براي
  

   يادداشت
  » ف«:   به

  » ن«:  از
    عمومي  روابط هاي  و توصيهها مشتري موجود   وضع  بررسي  به  مربوط گزارش:   موضوع
  1980   فوريه16:   تاريخ

 و   تجارت  درباره  پرسش160   به  دارم  كار اشتغال  به  شركت  در اين  كه  ماهي  يك در طول
   مايلها مشتري  شد كه  مي  اجناس  به ها مربوط  سؤال  اين  از مجموع  پرسش20.  ام  داده كاال پاسخ

   براي  مخصوص  تقاضاهاي  شامل مانده  باقي  پرسش140.  كنند  بفرستند يا عوض بودند آنها را پس
» گيا « وسيله به   كاال كه  قلم  يك  تقاضا به71،   رقم  از اين.  است  رفته  فروش  به  همه  بود كه اقالمي
  كه» گيا «  زنانه بندي  كيف  به  آن  رقم41   كه  داشت شود اختصاص  توليد مي  ايتاليايي كننده تأمين
  .شود  مي  مربوط ايم  كرده  دالر تعيين49/40را   آن فروشي  خرده بهاي

 خريد   به  بخشيدن  و سر و سامان  مشتريان  تقاضاي  به ادن د  پاسخ  براي كنم پيشنهاد مي
  : قرار گيرد  خواهد آمد مورد توجه  در پي  كه تدابيري» گيا« از  انحصاري

  .  دهيم  خود افزايش هاي فروشگاه را در   زنانه بندي  كيف  ويژه به» گيا «  توليدات  عرضه.1
  .  آوريم  عمل خرند به را مي» گيا «  توليدات  كه ي در مورد مشتريان  بازاريابي  تحقيق  يك.2
  .  بيندازيم  راه به» گيا «  بالقوه  مشتريان  جلب  براي  تبليغاتي هاي نام بر.3

  .  بپردازيم  مذاكره  به  باره  كنيد تا در اين  تعيين  است  مناسب  برايتان  را كه  وقتي  مايلم
  

  وجوهاي  پرس  به پاسخ (  شده  استخدام  آن  انجام  براي  كه ري كا  به نخست»  ن «  داخلي يادداشت
   مشخص  عمومي  و روابط  بازاريابي  را در زمينه ترش  گسترده  وظايف  سلسله پردازد و سپس مي)  مشتريان

 كار  ، نوع  كار است  تدريجي  پيشرفت  درباره  گزارشي  كه  حال  در عين  يادداشت ، اين بنابراين. كند مي
 با  ، چرا كه  است  و نظري  خبري  از يادداشت  تركيبي  نوشته اين. دهد  مي را نيز توضيح»  ن « پيشنهادي
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   تفسير اطالعات دازد و متقابالً از فكرها براينكوشد فكرها را جا بي  و خبر مي  مؤثر از اطالعات استفاده
  . كند گيري بهره

  
    سازماني ون در  ارتباطات  برنامه  يك تدوين 

   به  در امور داخلي  كه  است  خارجي  عمومي  روابط  صرفاً يك  جهات اي  از پاره  سازماني  درون ارتباطات
  هاي فصل در   كه  است  عمومي  روابط هاي روش از   بسياري  به  وابسته  روي  و از اين  شده كار گرفته

   روابط هاي  برنامه  در پس  نهفته ، منطق با وجود اين. د شدگو خواهو  آنها گفت  درباره  كتاب  اين آينده
   مؤسساتشان  براي ها از دو جهت  برنامه  اين  كه  است  نكته  اين  به  يافتن ، راه  سازماني  درون عمومي

 و ها هدف   درك  را تا مرتبه كنند و آنان  مي  را تقويت  كاركنان روحيه: سودمند خواهند افتاد
  يها سياست   و تصوير سازماني  عمليات  امر متقابالً بر تمامي اين. دهند  ارتقاء مي  شركت يها سياست
»  شورون «  آمريكايي  نفت  شركت  كه1983  ، در سال  صورت  همين به. گذارد  مي  تأثير مثبت خارجي

(Chevron U.S.A)مطلع  تصميم  را از اين  كاركنان كرد، نخست  مي  خود را تعطيل  از پااليشگاه  بخشي   
   به  كاركنان  واكنش  گرفتن جدي.  داد  آنها توضيح  را براي  تعطيل  اين  منطقي  و داليل ساخت

  . كنند  استقبال  اقدام  از اين تري ها با نظر مثبت  رسانه  شد كه  كرد و سبب ها كمك  از شكايت جلوگيري
   كه  كارگراني  ميان  نظر و همبستگي  اشتراك  حس  با پرورش  در ارتباط  داخلي  اواخر روابط در اين

   بهها شركت   در چارچوب تري  بزرگ  نقش  تدريج اند، به  پراكنده  مختلف  در نقاط از نظر جغرافيايي
 توليد برخوردار باشد،   متنوع  ايجاد خطوط  براي  كافي  از وسعت  شركتي هر جا كه. گيرند  مي عهده

 يا   تملك كه صورتيو در .  خواهد شد  نيز احتماالً احساس  دروني  و وحدت أكيد بر همخواني ت ضرورت
   هويت  يك  آنها به  و تبديل  مختلف هاي شركت   همبستگي  به  كمك  باشد، براي  گرفته  صورت ادغامي
  .  است  داخلي  ارتباطات هاي  برنامه  نياز به  اغلب يكپارچه
   يا روابط  كاركنان  روابط  ادارات  توليدي هاي شركت و   رفاهي ، مؤسساتها بانك  كه   در حالي ليكن
   عملكرد را به  اين  دارند كه  تمايل  اين  هنوز به  كوچك هاي شركتاند،   ايجاد كرده  بزرگي داخلي
 محدود   ساالنه ماعي چند رويداد اجت  احتماالً به  آن  ارتباطي هاي فعاليت   واگذار كنند كه اي اداره

  .خواهد بود
 و يا تغيير   مؤسسه  در درون  بحران  يك  پيدايش  در نتيجه  اغلب  داخلي  ارتباطات  برقراري نياز براي

   عمومي  يا مشاور روابط  سازماني  درون  كارشناس  يك  وقت آيد، آن  كار پديد مي  نيروي ماهيت
  . يابد  اجرا شود يا گسترش  داخلي  ارتباطات  برنامه  يك  كند كه ه بگذارد و توصي  پيش  بايد قدم خارجي

   نام  به  توليد رنگ  صنعتي  شركت  يك  استخدام   به(Jeff Donnelli)  دانلي ، جف  پيش  سال چندين
را   آن  عمومي  درآمد تا امور روابط  داشت  توجهي  قابل  كارگري  نيروي   كه(Dye Flex)  فلكس داي
  شود به  منتشر مي  كه  مناسبي  تجاري  را در نشريات  شركت  توليدات  كار تبليغ  تاكنون وي.  كند ارهاد

  .  است  داده  انجام خوبي
   است  دانلي  مدير بالفصل  كه  و كسي  شركت   مدير عمليات(Fred Stein)  ، فرد استين  روز صبح يك
   قصد دارد تبليغات استين.  خواهد شد حضور يابد  ظهر تشكيل در بعد از  كه خواهد در نشستي  مي از وي

.  قرار دهد  مورد بحث  نشست  در اين  است  را گرفته  شركت  از رقيبان  يكي  گريبان  كه نامطلوبي
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 مواد   از سموم  ناشي  خطرات  در معرض  بودند كه  برده  شكوه  مطبوعات  به  رقيب  شركت كارگران
   سالمت  حفظ  را براي  الزم  تدابير احتياطي همواره»   فلكس داي «  شركت اگر چه.  هستند شيميايي

   گسترش  رقيب  شركت  عليه  نامطلوب  مبادا تبليغات  كه  است  نگران ، اما استين  آورده  عمل  به كارگرانش
  داي «  كه  داشت تمال، اح  صورت در اين.  بكشد  شيميايي  شركت  آزار و اذيت  به  آن يابد و دامنه

   شركت  نشست  نيز در اينها بخش ديگر   مديران گويد كه  مي  دانلي  به وي.  بيافتد  زحمت  به هم»  فلكس
   براي  و تدابير احتياطي  وضع  اين  اداره  نحوه  او را درباره هاي مندند توصيه  و عالقه خواهند داشت

  . بشنوند  احتمالي  با بحران رويارويي
  دهد و اين  قرار مي  مورد بررسي رو است ه روب  با آن  شركت  را كه  مسائلي ، دانلي  روز صبح آن

  :كند  مي  را تهيه يادداشت
  

   يادداشت
   فرد استين:   به
    دانلي جف:  از

    آن  درباره هايي  و توصيه  فلكس  داي  عمومي  روابط  مسائل تحليل:   موضوع
  1980   اوت17:   تاريخ
 برخوردار   كارگران  و ايمني  سالمت  حفظ  در زمينه  بسيار خوبي  از شهرت  هميشه  فلكس داي

 را در   وضع  اين  ادامه  اينكه براي.   است  نشده  آن  درباره  سويي  امروز تبليغات  و هرگز تا به بوده
.   خود قرار دهيم هاي  در صدر برنامه را  كاركنانمان  به  توجه  كه  است  الزم  كنيم  نيز تضمين آينده

   خود را متوجه  عمومي  روابط هاي كوشش   كه كنم  خواهد آمد پيشنهاد مي  در پي  كه  داليلي به
  :  كنيم  كاركنانمان روابط

  ، و اگر اين  است  گذاشته  عمومي  در اذهان  نامطلوبي  انعكاس  اكنون  شيميايي  صنايع.1 
 وارد   آسيب  و اعتماد كاركنانمان  روحيه  به  است  نشود، ممكن  اصالح اي ايسته نحو ش  به ذهنيت
  .آورد
   رقيب  كار در شركت آميز محيط  احتماالً مخاطره  و احوال  در مورد اوضاع  كنوني  شايعه.2 
  . ما شود ليه ع اساس  بي  و انتشار اقدامات مان  كاركنان  ميان  نگراني  احساس  بسط تواند منجر به مي

كند تا   مي  و كمك  ما است  مؤسسه  اجتماعي هاي  از مسئوليت  يكي  كارگري  ارتباطات.3 
  .  كنيم جويي  و چاره بيني ، پيش  از وقوع  را پيش مسائل

  تا آنجا كه.   كار برخورداريم  محيط  و ايمني  بهداشت  در امر حفظ  خوبي  ما از سابقه.4 
   نكرده  كار شكايت  بهداشت  به  مربوط از مسائل»   فلكس داي «  در شركت  كسي لحا ه تا ب دانم مي

   مورد آگاه  را در اين  و آنان  دهيم  توضيح  كاركنانمان  را براي  واقعيت  اين  كه بر ما است.  است
  . سازيم
  

   خود را از طريق ركنان كا  روابط  برنامه گسترش»   فلكس داي «  دارد كه  آن ، جاي  داليل  اين به
  : قرار دهد  و مطالعه  خواهد آمد مورد توجه  در پي  كه اتخاذ تدابيري

    كارگران انتشار خبرنامه. 1
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   واحدها  با مديران  منظم  جلسات  برگزاري.2
    كارگران  ايمني  و بازرسي  بررسي هاي گروه ايجاد .3 

  ). ويژه ها و مراسم ، ضيافت  ورزشي  مسابقات اريبرگز (  منظم  اجتماعي هاي فعاليت   اجراي.4
گو و  پيشنهادها با شما گفت  اين  امروز بعد از ظهر، درباره  جلسه  از برگزاري  پيش  انتظار دارم

  . كنم
  

 در   عمومي  از تدابير روابط  يكي عنوان به   فلكس  داي  كاركنان  روابط  برنامه  كند كه  مي  توصيه دانلي
   براي  كه  است  اهميتي كننده ، منعكس  كاركنان  بر روابط تأكيدش.  يابد  گسترش  جاري حوادث  قبال

   وحشت را به»   فلكس داي «  كه  دست  از اين  نامطلوبي شايعات.   است  قائل  وضع  اين هاي اولويت
   قوي  برنامه  يك ، اجراي براينبنا.  يا دلسرد سازد  را دلگرم  شركت  اين تواند كاركنان  مي  است انداخته
  .تواند باشد  مي  بجايي  دفاعي  اقدام  كاركنان روابط

  هاي فعاليت دهد، زيرا   تشكيل اي  نيز جلسه  كارخانه  مجبور بود با مدير امور اداري  دانلي سرانجام
  ولي ( گرفت قرار مي   شخص  اين  وظائف  در محدوده  از نظر فني  مؤسسه  و كارمندي  كارگري ارتباطي
   رئيس  ابتدا موافقت خواست  مي  مورد برقرار نكرد، چرا كه  در اين  ارتباطي  اداري  با مديران دانلي

   گردش  يك  خود را به  و كارمندي  كارگري  روابط  طور سنّتي  به مؤسسه).  كند خود را كسب
 فكر  دانلي.  بود  كرده ها خالصه  افتخار بازنشسته  به نه ساال  شام  نو و ضيافت  آغاز سال  ميهماني جمعي دسته
  احساس.  كند  را تقويت  و كارمندان  كارگران تواند روحيه  مي  ديگري  اجتماعي هاي فعاليتكرد  مي
 يابند   شوند و فرصت  آگاه  مؤسسه هاي مشي  و خط  از عمليات طور منظم  بايد به  كارگران كرد كه مي

 پيشنهاد   كار خود و دادن  محيط  در تعيين  شوند كه  كنند و ترغيب  پرسش  كار شركت  روش درباره
   بررسي هاي گروه و   مديران  جلسات تشكيل.  گيرند  عهده  به  فعالي  نقش  امور شركت  پيشرفت براي
  . كند  كمك  مشاركت  نوع  اين  تحقق  به توانست  مي  كارگران ايمني

  اين.  دانست  خود مي  پيشنهادي  برنامه  همه  فقرات  را ستون  و كارمندان  كارگران  خبرنامه دانلي
   نشريه اين.  سازد  آگاه  امور مؤسسه هاي  جنبه  را از همه  منتشر شود و كارگران  ماهانه توانست  مي خبرنامه

   ارائه  ارزشمندي  خدمات  كه  جديد يا كارگراني  كارگران  و فعاليت  زندگي  شرح  حاوي توانست مي
   اعالم هاي  و تصميمها سياست دهد و   را شرح  جديد شركت هاي پيشرفت و   بودند باشد، توليدات كرده
  بندي اند جمع  خود اتخاذ كرده  در جلسات  كارگران  ايمني  بررسي هاي گروه و   مديران  را كه اي شده

 و   عمومي  بيشتر جنبه  را كه  از مقاالتي  برخي  و نگارش ردبيري كار س  كه  قصد داشت دانلي. و منتشر كند
 خود   مقاالت بايستي  مي  و مديران  كارگران  بود كه  عقيده  بر اين وي.  بگيرد  عهده  داشتند خود به كلي
 كار  در آن   كه هايي  قسمت  درباره  مطالبي  نوشتن  را براي  الزم  بفرستند و اطالعات  نشريه  اين را به
   مختلف هاي بخش از  ثابت»  خبرنگاراني «  اميدوار بود كه  حال  در عين دانلي. كنند گرد آورند مي

   ضوابطي  را بر اساس  همكارانشان ، مطالب  تحقيقي هاي  گزارش  بر نوشتن  آورد تا عالوه  فراهم شركت
   6. كنند  و ويراستاري  گردآوري معين

  
    مشتري  استفاده  براي  اطالعاتي هاي  پيشينه  و تدوين گردآوري 
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  وسعت.   است  يافته  افزايش  سرعت  به  گذشته  در چند دهه  و موفق  فعال  عمومي  روابط يها بنگاهتعداد 
 از هزار كارمند در   بيش  كه  بزرگي هاي شركت تا   كوچك اي  مشاوره يها بنگاه و از   است آنها متفاوت

   هستند را شامل يا جهان) آمريكا( در سراسر كشور   دفاتري كنند و داراي نها كار مي از آ هر يك
  .شوند مي

 از آنها تنها در  تعداد زيادي. اند  گرفته  را در پيش  شدن  نيز روند تخصصي  عمومي  روابط يها بنگاه
   انحصاراً به  كه  هستند و يا اين فعال   يا مالي  صنعتي ، روابط ، بهداشت  الكترونيك ها از قبيل  از زمينه يكي

  .پردازند  مي  فرهنگي  يا تبليغات  بحران ، ادارهها شركت   حقوقي  نظير مسئوليت مسائلي
  همه:  هستند  چيز مشترك  باشند در يك  كه  هم اي  و اندازه  هر شكل  به  عمومي  روابط يها بنگاه  همه
   ممكن  پايين  سطوح  كارمندان  كه  حال و در همان. كنند  مي ضه عر  خود خدمات هاي مشتري  آنها به
   مبناي  را كه  اطالعاتي  و تدوين  گردآوري  باشند، مسئوليت  داشته  با مشتريان  ناچيزي  تماس است

  ش بخ  اطالعاتي  مؤثر چنين ، عرضه  روي از اين.  دارند  بر عهده  است  مشتري  به  مربوط هاي گيري تصميم
  .  است  بنگاه  يك  سازماني  درون  از ارتباطات مهمي
»  ن «  رئيسش  از جانب  است  عمومي  روابط  بزرگ  شركت  در يك  كارگزاري  كاردان كه»  ب«

 از   يكي  مطبوعاتي  كنفرانس تواند براي  احتماالً مي  كه هايي  مكان  در زمينه  اطالعاتي  يافته مأموريت
   در رشته كه»  كي «  نام  به  است  كوچكي  شركت مشتري.  كند  باشد گردآوري  مناسب  بنگاه مشتريان

  . دارد  فعاليت الكترونيك
   داراي  خود را كه  توليدي  شخصي  از كامپيوترهاي   يكي(Key, Inc)   كي  شركت  خبري كنفرانس

»  م«از .  خواهد كرد شود، معرفي  مي ضه بازار عر  ديگر به  ماه  و تا شش  است  منحصر بفردي هاي ويژگي
  .ها بپردازد  رسانه  براي  خبري  مطالب آوري  جمع  به  كه  است  شده  نيز خواسته  ديگر كارگزاري كاردان

نشيند و   مي  ميزش  پشت درنگ ، بي  كنفرانس  احتمالي هاي  محل  درباره  از آغاز تحقيقاتش پيش»  ب«
  :كند  مي  تعيين  شرح  را بدين ازش مورد ني  اطالعات فهرست

    كنفرانس  برگزاري  شده بيني  پيش  تاريخ.1
    كنفرانس شكل. 2
    احتمالي كنندگان  شركت.3
  .  است  داده  كار اختصاص  اين  براي  مشتري  كه اي  بودجه.4
  

 نيز   نسبت  همان  كند، به  كسب  نكات  در مورد اين تري  دقيق  اطالعات  هر قدر كه دانست مي»  ب«
تر   آسان  برايش  كنفرانس  برگزاري  محل  درباره  و توصيه گيري  موجود و تصميم هاي راه از   يكي انتخاب

   تاريخ  برگزار خواهد شد، ولي  آوريل  در ماه  كنفرانس شود كه  مي مطلع»  ن« با  در صحبت. خواهد شد
  هاي  و پيشينه  مطالب  مأمور تهيه كه»  م «  ميان در اين.   است ه نشد  هنوز تعيين  آن  بودجه  و ميزان دقيق

   گذاشتن  نمايش  در آغاز با به  قرار است دهد كه  مي  اطالع  وي  به  است ها بوده  رسانه  براي اطالعاتي
  وي. ازد بپرد  سخنراني  به  شركت  رئيس  اجرا شود و سپس  تحقيقي  كوتاه  برنامه  اساليد يك هاي فيلم
   دقت  به توان  هنوز نمي رسد، ولي  يكصد مي  خواهند شد به  دعوت  كه هايي  رسانه فهرست: گويد مي
  . حضور يابند  كنفرانس مندند در اين  از آنها عالقه  تعدادي  چه  كرد كه بيني پيش
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   شروع  دسترس  قابل هاي  مكان  خود را درباره ، تحقيق  اطالعات  اين  داشتن با در دست»  ب«
  :كند  مي  خود ارسال  سرپرست  و براي  زير را تكميل  داخلي  روز بعد، يادداشت سه. كند مي

  
   يادداشت
  » ن«:   به
  » ب«:  از

    كي  شركت  براي  خبري  كنفرانس  احتمالي مكانهاي:   موضوع
  1980   فوريه18:   تاريخ

   آوريل در ماه»  كي «  خبري  كنفرانس  برگزاري اي بر  مناسبي  زيبا در مركز شهر، مكان دو هتل
  :  قرار است  بدين  دو هتل مشخصات. رسند  نظر مي به
تواند در خود   نفر را مي100 تا 30 از   جمعيتي  چهارم  طبقه  كنفرانس هاي سالن.   گراند هتل.1

ها   برنامه  اجراي  ويژه هاي  و دستگاه  و بصري  سمعي  وسايل ها مجهز به  سالن اين.  دهد جاي
 50/1 سرد  غذاي( خواهد شد   پذيرايي  با غذا و نوشابه كنندگان  و شركت از ميهمانان. هستند

  ، پولي  سالن براي)  دالر5 تا 50/2 هر نفر   براي  گرم  با غذاي  دالر، پذيرايي75/2  دالر، نوشيدني
 طرز   به سالن.  كرد تر بايد اقدام  پيش ه هفت  جا از سه  رزرو كردن براي. كنند  نمي دريافت
  .  است  كوتاه  آن  سقف  ولي  شده  تزيين زيبايي

 نفر 50ها حدود   از سالن هر يك.   آزاد است كف  هم  طبقه  كنفرانس هاي سالن.  امپاير پالزا  هتل.2
ها   برنامه  اجراي  ويژه هاي  و دستگاه  و بصري  سمعي  وسايل  آنها مجهز به همه.  دارد گنجايش
.  خواهد آمد  عمل  به  پذيرايي  با غذا و نوشيدني  خبري  در كنفرانس كنندگان از شركت. هستند

جا را . شود  نمي  گرفته  سالن  بابت پولي).  دالر50/5   سرد و گرم  فصل  دالر، غذاي50/3  نوشابه(
  . است   و وسيع  آراسته سالن.  جلوتر بايد رزرو كرد  ماه از يك
  :  و توصيه بندي  جمع

  : دارد  زير بستگي  عامل  سه  به  دو محل  از اين  يكي  انتخاب  
    كنفرانس  برگزاري تر تاريخ  سريع  هر چه  تعيين.1   
    مشتري  بودجه.2   
   خواهند كرد  شركت  در كنفرانس ها كه  رسانه  نمايندگان  تعداد تقريبي.3   
  

   انتخاب  راه ترين  مناسب رسد كه  نظر مي  به  است  نامعلوم  همچنان مل عا  سه  اين از آنجا كه
  .كند  مي  و فضا عرضه  رزرو جا، هزينه  را از لحاظ  شرايط  بهترين  كه  است گراند هتل

  
 و پيشنهاد  رسد انتخاب  مي  بهتر از همه  نظرش  به  را كه  دو راه وي.   است  و منظم كامل»  ب «  يادداشت

   آنها، هزينه  سالنها، تجهيزات  و محل وسعت(اند   پيوسته  هم  به  آنها را كه  درباره  الزم كند و اطالعات مي
   از پيشينه  با استفاده شمرد و سپس برمي) ها  سالن  رزرو جا، كيفيت ، مهلت  سالن ، هزينه  سرد و گرم غذاي

»  ب «  رئيس  به  دو راه  اين  جامع ارائه. آورد  مي  عمل  به خود را هاي  در اختيار دارد توصيه  كه اطالعاتي
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 قرار  ، مورد بحث  را با مشتري كننده  تعيين  عوامل  كرده  را ارزيابي  وي هاي دهد تا توصيه  مي نيز فرصت
  .دهد

  
    از همكاران  سازنده گيري بهره 
 شمار   مؤثر به  داخلي  از ارتباطات  بخشي كاران هم  و افكار تازه  از تجربه گيري  بهره  بر چگونگي آگاهي 

 در  هاي طرح كرد و از   آنها توجه  و استعدادهاي  عاليق  به  بايد مدام  كه  معنا است  بدان اين. رود مي
   چندي اي  حرفه هاي شيوه.  بود اند آگاه  كرده  تدوين  در گذشته  كه يهاي طرح   و همچنين  تهيه دست

.  با شما برانگيزيد  تجاربشان  گذاشتن  در ميان  را به توانيد همكارانتان  مي  آن  از طريق هوجود دارد ك
 از   ناهار در بيرون  صرف  با او به  يا مشورت  فكر تازه  يك  درباره  بحث  را براي توانيد همكاري  مي هميشه
   خالقه  جلسه  تشكيل توانيد تقاضاي ، مي شود  حاصل  بيشتري  فايده  اينكه يا براي.  كنيد  كار دعوت محل

(Brainstorming))  حكمفرما   در آن اي  قواعد ويژه  كه  است ، نشستي  خالقه جلسه. را بكنيد)  يا نوآفريني 
   از صاحبنظران يكي).   است اي  هر قاعده  از مراعات  فارغ  خاصي  شرايط  ديگر تحت  عبارت يا به. ( است
  :شمرد  برمي آيد چنين  پديد مي  افكار نو و تازه  در آن  را كه اي  جلسه ضيات مقت  رشته اين

  .  مردود است گيري انتقاد و خرده.1
  .شود  مي  شمرده  مطلوب  تازه هاي  افكار و انديشه پرواي  آزاد و بي نبي. 2
  . آنها شود تا بر كيفيت  نو تأكيد مي هاي  افكار و انديشه  بيشتر بر كميت.3
  .شود  مي ها تشويق  انديشه  و تعديل  يا جرح  تلفيق.4

   بهره  ديگران  از افكار سازنده  آن  تكميل  كنيد يا براي خواهيد مشورت  مي  كه  در مورد هر مطلبي
   براي  آن  درباره  داخلي  يادداشتي  نخست  جلسه  از تشكيل  پيش  كه  است  آن گيريد درست

   موضوع  به  را كه  نكاتي  و فهرست  اطالعاتي  از پيشينه اي  خالصه و در آن بفرستيد  كنندگان شركت
   خواهد كرد و سبب  كمك  خودتان  در ذهن  موضوع  شدن  روشن  امر به اين.  بياوريد  است مربوط

  . شود  موضوع  به تري  دقيق  توجه  در مباحثات خواهد شد كه
   كارشناس كه» ر«كند از   توليد مي  زنانه  ورزشي  و پوشاك  لوازم  كه(Sprint)» اسپرينت « شركت
   كه  ورزشي  مسابقه  يك  را براي  طرحي  است  خواسته  است  عمومي  روابط  كوچك  بنگاه  يك كارگزاري
»  س«و »  ب « هاي نام  به» ر «  از همكاران دو تن.  كند  برگزار شود تهيه  شركت  ابتكار اين  به قرار است
   از همكاران ، يكي بعالوه. اند  اندوخته  و تجربه  كار كرده  ورزشي هاي كارگزاري   در بخش در گذشته
   ورزش  و به  است  ورزشكار دو امدادي  يك  است  كارگزاري  كاردان كه»  گ «  نام  نيز به ديگر وي
،  بنابراين.  كند  دعوت  خالقه سه جل  يك  را به  تن  سه گيرد اين  مي تصميم» ر«.  شديد دارد دلبستگي
  :فرستد  مي  برايشان  شرح  بدين يادداشتي

  
   يادداشت
  » گ«ـ »  ب«ـ »  س«:  به
  »ر«:  از

    اسپرينت  شركت  براي  و افكار تازهها طرح  ارائه:   جلسه  موضوع
  198 ـ   مي4:   تاريخ
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   مسابقات  رشته  يك مند است قه عال  اسپرينت  ورزشي  و پوشاك  تجهيزات  توليدكننده شركت
 خود با   ساختن  مرتبط  شركت  اين هدف.  برگزار كند  يا تنيس  كوچك  نظير ماراتون ورزشي
  اي  مسابقه  نوع  شما درباره  از اطالعات مايلم.   است  بانوان ها در ورزش  و گرايش  تحوالت آخرين

  .  كنم  باشد استفاده تر از همه سب منا  اسپرينت  ابتكار شركت تواند براي  مي كه
  : باشيد  زير را در نظر داشته ، نكات  آن  درباره  تعمق لطفاً هنگام

  .كند  مي فعاليت) آمريكا( كشور   شرقي  سواحل  تنها در بازارهاي  شركت  اين.1
  شهرت) ر افراد غير ورزشكا  ورزشي پوشاك (  شيك  ورزشي  و لوازم  پوشاك  فروش  به  اسپرينت.2

  . ترديد دارد  در مورد آن  خود شركت  كه  است  شهرتي  اين البته. دارد
 و   تلويزيون  محبوب  هنرپيشگان  به  ويژه به (  سرشناس هاي  چهره  به  اسپرينت  دفتر مدير عامل.3

  . مند است عالقه) سينما
  : كنم  مي  زير را مطرح هاي  سؤال  فوق  نكات  به با توجه

 وجود دارد و اگر دارد   غربي  در سواحل  بانوان هاي  در ورزش  تندي هاي ا اصوالً گرايشآي. 1
  ؟  است ها كدام  گرايش اين

 دو   مسابقه مثالً يك(شود؟   مي  تلقي  يا سبك  سنگين  شرقي  در سواحل  زنان  براي  ورزشهايي چه. 2
   تضادي  سبك  ورزشي  مسابقه  يك اريآيا برگز.)   است  سبكي  ورزش  مايلي3   كوچك امدادي

 دهد   نشان  همگام  ورزشي  گرايشهاي خواهد خود را با آخرين  مي  كه  شركت  اين با خواسته
  ندارد؟
   مالقات  با من  كنفرانس  كوچك  بعد از ظهر در سالن30/3   در ساعت توانيد روز جمعه  آيا مي

 شما،   اطالعاتي  گوناگون هاي  پيشينه  به ؟ با توجه پردازيم نظر ب  تبادل  به  باره كنيد تا در اين
  . ارزشمند خواهد بود نظراتتان

  
. كند  مي  انتظار دارد بيان  جلسه  از اين  را كه  چه  آن  روشني ، اما به  است رسمي» ر «  هر چند يادداشت

   است  مهم  نظرش  به  كه  مسائلي  كردن  و روشن  مربوطه  پيشينه  با در اختيار نهادن  يادداشت در اين» ر«
   توانايي  همكارش  سه سازد كه  مي  مطرح  نحوي  را به هايش  سوال وي. كند  مي  جلوگيري  وقت از اتالف

   و فكرهايها طرح   در آن  كه يادداشتي» ر «  سازنده  جلسه  از اين پس.  باشند  آنها را داشته  به  دادن پاسخ
 و   وي آنوقت. كند  مي  تهيه  رئيسش  به  كردن  تقديم  براي  است  كرده بندي  را جمع انش همكار اصولي
 خود را   نهايي  توصيه  از اينكه دهند و شايد پيش  قرار مي  مورد بحث  را با هم  تازه  فكرهاي  اين رئيسش

  .زند بپردا  مشورت  به  باره  در اين  ديگر هم  بكنند، با چند تن  مشتري به
  

    با مشتري ارتباط 
   اين  را به  رابطه ما اين. گيرد  مي  صورت  داخلي  ويژه  ارتباط  نوعي  و مشتري  عمومي  روابط  بنگاه بين 

 و   همفكري  نحو دلخواهي  به  شريك عنوان به بايد   و مشتري  بنگاه  كه ناميم  مي  داخلي  ارتباط دليل
   كه  هر زمان  مشتري  و اينكه  است  در ميان  مختلف  دو سازمان  پاي  كه اقعيت و  اين البته.  كنند همكاري
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)  در قرارداد  شده  موارد تصريح  استثناي به( دهد   خاتمه  با بنگاه اش  رابطه تواند به  مي  اوست خاطر خواه
  .كند  مي  را پيچيده  ارتباط اين

   روابط هاي  برنامه  و اجراي  تهيه  براي  مؤسسه  يك ي از سو  عمومي  روابط  بنگاه  يك  كه هنگامي
   بين  رابط عنوان به   ديگري  خاص  يا هر بخش  مؤسسه  ارتباطات شود، يكنفر از بخش  مي  انتخاب عمومي
  مورد  اوليه  اطالعات  شخص اين.  كند  را تسهيل  در سازمان  بين شود تا ارتباطات  مي  تعيين  و بنگاه مؤسسه

 از  پيش. كند  مي  جلب  بنگاه هاي طرح   را در مورد اجراي  مشتري آورد و موافقت  مي  را فراهم نياز بنگاه
،   كرده  را طي  گوناگوني  برسد، مراحل  مخاطب  به  مشتري  شود و از طرف  خارج  از بنگاه  اطالعاتي اينكه

 يا   توليد، خدمت  يك  به  راجع  خام اطالعات   مشتري نخست. گذارد  سر مي  را پشت  تكاملي فرايندي
   صورت  را به  اطالعات  اين  با مشتري  بعد از مشورت  بنگاه دهد، سپس  قرار مي  را در اختيار بنگاه مسئله
   اين  مشتري سرانجام. فرستد  مي  مشتري  بررسي را براي  آن نويس كند و پيش  مي  تدوين موقت
 يكبار   بيشتر دارد و بايد بعد از اصالح  مطالعه  نياز به  كه  شكلي ، يا به  نهايي  تصويب ت صور  را به نويس پيش

  تواند به  مي  نهايي  شكل  اين  به  يافتن دست. گرداند  برمي  بنگاه  قرار گيرد، به  مشتري ديگر مورد بررسي
   و خوي ، خلق  مطالب  كيفيت  به و بستگي بيافتد   اتفاق  طوالني  و مشقتي دردسر، يا با زحمت  و بي سرعت
   كه  و مراقبتي  دقت  و همچنين  و تشخيص  درك خواهد، ميزان  مي  كه  آنچه ، معنا و محتواي مشتري
  .برد دارد  كار مي  به بنگاه
  ضيح منظور تو  اخيراً به  انجمن اين.   است  و ساختمان  راه  مهندسان  ملي  انجمن مدير ارتباطات»  ب«

كند  تصور مي»  ب«. (  است  گرفته  خدمت  را به  عمومي  روابط  بنگاه  يك  همگان  خود براي هاي موفقيت
را در »  م « بنگاه).  دهد  كار را خود انجام  بتواند اين  كه  است تر از آن  فني  انجمن  ارتباطات  بخش كه

   اتفاق كند تا به  مي  و ساختمان  راه  مهندسان  ملي  در انجمن  مأمور خدمت  كارگزاري  كارشناس مقام
   داراي  كه  را از اخباري  بنگاه نماينده»  ب «  كه  است قرار بر اين.  بپردازد  سازمان  اين  تقويت به»  ب«

 مورد نياز   اطالعاتي هاي  كند و پيشينه  بخورند آگاه  كار نشر و تبليغ توانند به  هستند و مي  خبري ارزش
   تحقيقي هاي ، گزارش  خبري  اطالعيه  انجمن  براي  كه  است اين»  ب « وظيفه.  قرار دهد را در اختيارش

  . دهد  ترتيب  و مصاحبه  خبري  كند و كنفرانس  تهيه و مقاله
قصد دارد كار »  ب«.  كنند  با يكديگر ناهار صرف آورد كه  مي  عمل  به دعوت»  م«از »  ب« روز  يك
 ديگر در   ماه  شش  قرار است  را كه  و ساختمان  راه  مهندسان  ملي  انجمن  ساالنه  مجمع  براي تتبليغا

 و   بازرگاني  نمايشگاه  از يك  است  تركيبي  مجمع اين.  قرار دهد  مورد بحث شيكاگو برگزار شود با وي
   در آن  حرفه  اين  به  مربوط  مهم حث مبا  درباره  از سراسر كشور مقاالتي  آن  اعضاي  كه  فني سمپوزيوم

  .خوانند مي
  :نويسد  را مي  يادداشت  اين  مالقاتشان  مقدمات  ساختن  منظور آماده به»  م«

  
   يادداشت
    پاين جان:  رونوشت»  ب«:   به
  » م«:  از

    و ساختمان  راه  ملي  انجمن  ساالنه مجمع:   موضوع
  1980   جوالي6:   تاريخ
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شود   برگزار مي  در آينده  كه  و ساختمان  راه  مهندسان  انجمن  ساالنه  مجمع  درباره بليغ ت براي
  :ها عبارتند از  راه اين.  وجود دارد  چندي هاي راه

 و  اي  حرفه  نشريات  به  مجمع  اين  درباره  عمومي  خبري  اطالعيه  يك  و ارسال  تهيه.الف
  .  انجمن  و كاالهاي  خدمات  به مندان  و عالقه ندگانكن  مصرف  ويژه  و نشريات تجاري
   نشريات  به  ارسال  شود براي  خوانده  در مجمع  قرار است  كه  مقاالتي  درباره  گزارش  تهيه.  ب
  . از آنها  كار هر يك  حوزه  كاال بر حسب كنندگان  و مصرف تجاري
 و   بازرگاني در انتشارات (  سرشناس ن با سخنرانا  خصوصي هاي  مصاحبه  براي  كوشش.   ج
  ).  راديو و تلويزيون هاي  در برنامه  كاال و همچنين كنندگان مصرف
    از راديو و تلويزيون  مجمع  اخبار و رويدادهاي  پخش  براي  تالش  . د

  :  زير نياز است  مطالب ها به  برنامه  اين  اجراي  براي  
  .  مجمع سته برج  سخنرانان  زندگينامه.  الف
  . شود  خوانده  در مجمع  قرار است  كه  از مقاالتي  يا رونوشتي  خالصه.   ب
  .شود  مي  ارائه  مجمع هاي نمايشگاه در   كه  از كاالها و خدماتي  فهرستي.   ج
  .  با مجمع  مرتبط  نوين ، تجهيزات ، مراسم  از سخنرانان هايي  عكس . د 

  .  مجمع  شده بندي  زمان  از برنامه  نسخه  يك. هـ 
 داد، زيرا   كار بايد انجام  در اين  كه  است  سفارشي  اولين  از مقاالت  رونوشتي  پيشاپيش ارسال

 باشيد در  اگر موافق. برد  مي ها وقت  نو هفته هاي طرح و   تحقيقي  مقاالت  آنها و تدوين بررسي
گو و  گفت  در ناهار روز جمعه القاتمان در م  مطالب ردآوريگ   زمانبندي  جدول مورد يك

  . كنيم مي
  

»  ب «  دارد كه  اين  به آميز كار بستگي  موفقيت  انجام  كرده  تصريح  يادداشت در اين»  م «  طور كه همان
 را در اختيار   از مقاالت  بايد رونوشتي در آغاز وي.  پيدا كند  دسترسي  كافي  و اطالعات  مطالب بتواند به

   اينكه  به  و راجع مالقات»  ب«تواند با   كرد مي  و مطالعه  را دريافت  مقاالت  اين  كه هنگامي.  باشد تهداش
 قصد   سپس وي.  كند  كرد بحث  تهيه  تحقيقي  خوب  گزارش  يك توان  مي  مقاالت  از اين از كداميك

   قصد دارد به  سپس وي.  او را شخصاً بشنود  و اظهارنظرهاي  كند و توضيحات  تلفن  مقاله  نويسنده دارد به
  نويس  پيش  كه هنگامي.  آنها را بشنود  و اظهار نظرهاي  كند و توضيحات  تلفن  مقاالت نويسندگان

   انجمن و احتماالً ديگر مقامات»  ب«،   مقاالت  نويسندگان  از آنها براي  شد، رونوشتي ها فراهم گزارش
   يك  تبديل داند كه مي»  م«.  قرار گيرد شود تا مورد بررسي  مي  ارسال ساختمان و   راه  مهندسان ملي
   خود كسب  براي  آن  از طريق اي  حرفه هاي  اتحاديه  كه  معمولي روش (  خبري  گزارش  يك  به  فني مقاله

 كند   را راضي فعن  ذي هاي طرف   از اينكه  و پيش  خواهد گرفت  وقتها ماهاحتماالً ) كنند  مي شهرت
   پنجم  در فصل  خبري هاي  اطالعيه  مبحث به( شود   و تعديل  بار جرح  چندين  است  ممكن  آن نويس پيش

  ) كنيد مراجعه
 نيز   خود در بنگاه سرپرست»  پ «  را براي  از يادداشت رونوشتي»  م «  باشد كه  داشته ضمناً توجه

   كارشناس  يك  از جانب اي  نوشته هيچ.   و استاندارد است  درست  عمل  يك اين.   است  داشته ارسال
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   كارشناس  آن  سرپرست  قبالً براي  از آن اي  نسخه  كه مگر اين شود   ارسال  مشتري  نبايد براي كارگزاري
مور  ا  اداره  از نحوه  مدام  بنگاه  مديريت شود كه  مي  سبب  روش اين.  باشد  شده  ارسال در بنگاه

   از اينكه  پيش  يا سندي  نامه  باشد، هر نوع  مورد اختالف  نحوي  به اگر مكاتبه.  باشد  مطلع كارگزاري
  . برسد  تأييد سرپرست  شود ابتدا بايد به  ارسال  مشتري براي

  
  
  
  
  
  
  ها تمرين 
   خود را بيازمائيد داوري 

گيريد   مي  زير در پيش هاي  از موقعيت  يك در هر  را كه يهاي روش يا   داخلي  ارتباطات هاي روش
 بايد   آن  اصل  كنيد كه  توجه  نكته  اين  به  داخلي  يادداشت  يك  نوشتن در صورت.  كنيد بندي فهرست
  . دارد  بايد دريافت  كسي را چه  آن  شود و رونوشت  فرستاده  كسي  چه براي

  . اجرا داريد تقاضا كنيد  در دست  كه اي هنام بر  براي  زيادتري خواهيد بودجه  مي.1
 تشكر   است  شما كرده  به  برنامه  يك  در اجراي  كه يهاي كمك   دليل  همكار به خواهيد از يك  مي.2

  .كنيد
 شما   به  است  شده  كار گرفته  به تان  در شركت  كه  فني  كنيد در مورد فرايندي خواهيد درخواست  مي.3

  . دهند توضيح
  . خود پيشنهاد كنيد  مشتري  را به  نويني خواهيد فكر تبليغاتي  مي.4
   فكري  شما كمك  به  مشتريتان  براي  جديدي  آرم  تقاضا كنيد درباره تان خواهيد از همكاران  مي.5

  .بدهند
  ه ب  سريعي  بازبيني  شركت  از توليدات  يكي  هزينه  خود درباره  فروش  بخش خواهيد با همكاري  مي.6

  . آوريد عمل
  

    عمومي  روابط كارگاه 
 از   فهرستي  تهيه  خود را صرف  از وقت  دقيقه ، يك  و سازنده  خالقه  جلسات  براي  تمريني عنوان به .1

   خود تا آنجا كه  تخيل  از قدرت گيري  را با بهره  فهرست اين.  كاغذ كنيد  گيرة  يك موارد استفاده
   خود در اين هاي  بلند بخوانيد و با همكالسي  را با صداي  فهرست سپس. يد كن  طوالني مقدور است

  . بنشينيد  بحث شود به  مي  و خالقيت  فكري  ايجاد الگوهاي  سبب  فردي هاي  واكنش  چگونه  كه باره
   چاي ها يك  از گروه  هر يك كند و به  مي  تقسيم  نفري  چهار يا پنج هاي گروه   را به  استاد شما كالس.2

 با   كه  خالقه اي  در جلسه وقت آن.  كنيد  بررسي  دقّت را به دهد تا آن  مي(Tea bag) اي كيسه
توانيد   مي  آيا عملكرد ديگري  كنيد كه  داريد تا امتحان  فرصت  دقيقه20دهيد   مي  تشكيل تان گروه
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 را در   مباحثات  كنيد تا جريان  انتخاب  آن  براي  رئيس در آغاز جلسه.  بيابيد اي  كيسه  چاي  اين براي
  ). كنيد  تعيين  مذاكرات  خالصه  ثبت  براي  منشي حتماً يك. ( كند  نظر هدايت  اتفاق  به  رسيدن جهت

  
    عمومي  روابط  موارد گزيده مطالعات 

.   است  شهري  در منطقه  خصوصي  بيمارستان  مركز يك اين.  هستيد  مركز پزشكي  دستيار مدير يك.1
 و   است  در منطقه  قلبي هاي  بيماري  درمان  واحدهاي  از بهترين  يكي  بيمارستان  اين  اينكه رغم علي

   مركز در طول  و اين  بوده نتيجه ، اما بي  كرده  خود را تكميل  اطفال  پزشكي  نوين اخيراً نيز تجهيزات
 همجوار   شهرهاي  در حاشيه  كه يهاي بيمارستان سود  ه خود را ب  مراجعان  مدام  گذشته  سال چندين

   اعتصاب  تهديد به  كه  است  ماه  شش  هم  پرستاري ، خدمه وانگهي.   است  داده قرار دارند از دست
   در شرايط گويند كه  مي  هم  بيمارستان  دارند و مسئوالن  حقوق  افزايش  تقاضاي پرستاران. كنند مي

  . بدهند  مثبت  آنها پاسخ  خواسته  اين انند بهتو  نمي كنوني
   يك  مشكالت  اين  و فصل  حل  براي  بنويسيد و پيشنهاد كنيد كه  مدير بيمارستان  براي يادداشتي

   دفتري كنيد وجود چنين  چرا فكر مي  را كه  اين علت.  ايجاد شود  در بيمارستان  عمومي دفتر روابط
  . دهيد تواند ايفا كند توضيح  مي  نقشي  شما چه  عقيده  به  و اينكه  است الزم

   يك  به  امور مربوط  كه  است  شده  داده  شما مأموريت به.  هستيد  عمومي  روابط  بنگاه  كارمند يك.2
   است  گرفته  تصميم  مشتري اين.  كنيد  اداره  است  آرايش  در لوازم  معتبري كننده  عرضه  را كه مشتري
 در مورد   برنامه  سري  يك  با پخش  معرفي اين.  كند  بازار معرفي  عطر جديد خود را به ولمحص
  . كند  او را ياري  تبليغات  در اين  است  شده  خواسته  آژانس از اين.  خواهد بود  عطر همراه تاريخ

   مطالب د و از او تقاضاي بنويسي  آرايش  لوازم  توليدكننده  در شركت  شده  تعيين  رابط  به يادداشتي
  (Ellen Riley)   ريلي  الن  شما در آژانس سرپرست. ( بكنيد  تبليغات  برنامه  اين  تهيه  براي  و اطالعاتي پيشينه
  .) است

 را   زخم  چسب  توليد كننده  مؤسسه  يك  عمومي  امور روابط  هستيد كه  بنگاهي  كارگزاري  كارشناس.3
 Center for Disease)ها   بيماري  مركز كنترل  است  شده  شما اخيراً متوجه اهبنگ. كند  مي اداره

Control)آتالنتا    در ايالت (Atlanta)  نام  نادر به  بيماري  نوع  يك  را با شيوع  زخم  از چسب استفاده   
  .  است  دانسته  مرتبطToxic Shoch (Syndrome (T.S.S))   اس.  اس.  ت

   يادداشت  يك سپس.  كنيد  مطالعه  است  شده  تايمز درج  نيويورك  در روزنامه ا كه زير ر مقاله
   خود را درباره هاي برداشت   كنيد و در آن  تهيه  عمومي  روابط  خود در بنگاه  سرپرست  براي داخلي

.  دهيد  خود شرح ري و مشت  زخم  چسب  با صنعت  آن و ارتباط.  اس.  اس.   ت  بيماري  به  مربوط اطالعات
   يا نه  است  عمومي  روابط مسئله   يك  آيا اين  كه  باره  خود را در اين ، عقيده  اطالعات  اين بعد از دادن

  . كنيد بيان
  

 با   زخم  از چسب استفاده:  امروز گفتند  ملي  بهداشت  ـ مقامات ، آسوشيتد پرس  ژوئن27آتالنتا ـ 
   آن  به  خطر ابتالي  در معرض  جوان هاي خانم عمدتاً   كه اس.  اس.   تي نام  نادر به  بيماري  نوع يك
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 از ها خانم اكثر   خودداري  براي  دليلي  مقدماتي هاي  بررسي ولي.   است  شده  داده هستند ارتباط
  .دهد  نمي  ارائه  زخم  از چسب  استفاده ادامه

.  كرد  را گزارش  بيماري  اين  بر روي  مورد مطالعه سه  ها در آتالنتا نتيجه  بيماري  مركز كنترل
 و  ، سوزش ، اسهال  باال، تهوع  تب  چون  و با عالئمي  است  كشنده  از مواقع اي  پاره  بيماري اين

  .  است شود، همراه  مي  شوك  مكرراً باعث ، كه  فشار خون  افتادن  و پائين التهاب
اند،   مبتال شده  بيماري  اين  به  كه  خانمي93  اند كه يد كرده خود ق  در گزارش  رسمي مقامات
   و فدرال  دولتي  رسمي  مقامات وسيله به،   آنها انتشار يافته  بيماري  گزارش  كه  خانمي  سه از جمله

  ان بيمار  اين همه. اند  و مداوا قرار گرفته  معاينه تحت (Utah)    و اوتاه(Wisconsin)  در وسيكانسين
  .اند كرده  مي  استفاده  زخم نفر از چسب  جز يك به

   با مرگ  مورد آن  ده  كه  شده  گزارش  بيماري  مورد از اين128   تاريخ  تا اين1978  از سال
   زير بيست هاي خانم   از گروه  بيشتر بيماران  كه  است  آمده  گزارش در اين.   است  بوده بيمار توأم

  .  است  شده  مشاهده  آقايان  در بين  بيماري  از اين موارد بسيار ناچيزي. اند  بوده سال و پنج
  

    مظنون باكتري 
كند،   مي ها همكاري  بيماري  با مركز كنترل  واگيردار، كه هاي  بيماري  متخصص يك»  ك«دكتر 

   و پيدايش  زخم  از چسب  استفاده  ميان  ارتباط  نحوه اند درباره  هنوز نتوانسته  محققان اظهار داشت
   ممكن  عالئم  اين دهد كه  مي  نشان  اوليه هاي بررسي.  برسند  و قطعي  دقيق  نظري  به  بيماري اين
   و تورم ، التهاب  عفونت آيد و موجب  وجود مي  به  بر اثر وجود استافيكوكوك  كه  از سمي است
  . شود گردد ناشي مي

 مواد   اداره  از سوي  بايد در آينده  بيشتري هاي ها و بررسي ايشآزم: افزايد  مي  گزارش اين
  . آيد  عمل  به  و دارويي غذايي

   استفاده  زخم  از چسب  آمريكايي  ميليون  پنجاه  به  نزديك  كه اظهار داشت»  ك«دكتر 
 دچار  بيماري   اين  به  تن  هر صد هزار نفر آنها، تنها حدود سه  از بين  ساالنه كنند، ولي مي
  .شوند مي

  
   را رها نكنيد  زخم  از چسب استفاده 

 بروز كند، ها خانم از   در تعداد اندكي  فقط  بيماري  اين  انتظار داريم از آنجا كه:   گفت وي
   مبتال شده  بيماري  اين  به  كه  را رها نكنند مگر اين  زخم  از چسب  استفاده  كه كنيم پيشنهاد مي

  .باشند
  كند  مي  كمك  تحقيقات  به نعتص 

.   نيست  مرتبط  بيماري  با اين  خاصي  زخم  چسب  نوع  هيچ  كرد كه ها اعالم  بيماري مركز كنترل
 و آنها با   است  نادري  بيماري  اين  اظهار داشتند كه  زخم  چسب  توليدكننده  صنايع نمايندگان

  .كنند  مي  همكاري مراكز تحقيقاتي
 را   محصول  اين  درصد فروش50 تا 40   كه  زخم  چسب  توليدكننده  از مؤسسات كي ي معاون
 خود هرگز با   محصول  كلينيكي  آزمايش  سال  چهل ما در طول «  دارد اظهار داشت در دست
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و    بيماري  اين  ميان  مستقيم اي  از وجود رابطه ، اطالعي در نتيجه.  ايم  برخورد نكرده  بيماري چنين
  .»  خود نداريم محصول

  
  

  نوشت پي
  

1 .Special eventها را به سوي مؤسسه  كند، نظر رسانه  مراسم ويژه يك فعاليت روابط عمومي است كه ايجاد خبر مي
  .م.سازد  و براي برگزار كننده، تبليغات و شهرت فراهم ميكشاند مي

2. Oral Communication و ارتباطات شفاهي ترجمه شده، در اين كتاب » گفتاريارتباطات« در زبان فارسي به 
  .م.ترجيح داده شده است» ارتباطات گفتاري«

روابط « ارائه دهنده خدمات هاي شركت در يكي ازها سال همان طور كه نويسنده در مقدمه كتاب آورده است وي .3
 ها بنگاهروند كار درون اين  مختلف كتاب از هاي بخشدر . بنگاه روابط عمومي در نيويورك كار كرده است» عمومي

 شايد آشنايي چندان ندارد درك مطلب نياز به ها بنگاهبراي خوانندگان ايراني كه با نحوه كار اين . صحبت كرده است
  .دقت نظر بيشتري دارد ـ م

ها  و نام ي كه درنسخه انگليسي آورده شده، فاقد ارزش آموزشي است از حروف اول آن اساميهاي نام چون نقل اسامي و .4
  .م شود ـ  استفاده مي

مند هستند از اين عناوين براي دفتر روابط عمومي خود  اي از مؤسسات عالقه پاره.  اينها اسامي ديگر روابط عمومي هستند.5
  .استفاده كنند ـ م

توليد نشريات . انستتوان يك پيشنهاد ابتكاري د لي براي انتشار خبرنامه كارمندي و كارگري را به سختي مينپيشنهاده دا .6
اي است كه با هدف مخاطب قرار دادن مديران، كارمندان و  اين يك اصطالح كلي براي هرگونه نشريه(داخلي 

 مديران تدر گذشته چنين نشرياتي عمدتاً ابزاري در دس. ها پيش متداول بوده است از مدت) شود كارگران تهيه مي
شر عقايد مديران نداخلي را جهت تبادل نظر با كارگران و كارمندان و بود، ولي اخيراً بسياري از مؤسسات نشريات 

هاي مديران با شرح  مشي كنند و به خط طالب اين نشريات را خود كارگران تهيه و تدوين مياي از م پاره. دانند مي
ا با مسائلي نيز كه دهند وانگهي، بسياري از نشريات درون سازماني اكنون خود ر ها يا پيشنهادهاي خود پاسخ مي پرسش

اي درباره سياست  مثالً رئيس يك شركت ممكن است سرمقاله. سازند فراتر از محدودة شركت قرار دارد مشغول مي
هاي بودجه اظهارنظر  يا يكي از كاركنان درباره روند اقتصادي و تأثير آن بر هزينه. خارجي و تأثير آن بر صنعت بنويسد

  .كند
اند كه محتواي آن همان نوع اطالعاتي است كه   اقدام به ايجاد خبرنامه ويديويي كردهاخيراً تعدادي از مؤسسات

آورد  كه لحظات خاص در كار   ها امكان آن را فراهم مي اين برنامه.شود هاي چاپي منتشر مي معموالً در خبرنامه
هاي هفتگي يا  برنامه. بط كنيمهاي خصوصي را بر روي نوار ويديويي ض ها و مصاحبه روزانه يا مراسم مهم، اطاعيه

  .گردد شود پخش مي هاي كه براي خوردن ناهار يا صرف چاي تنفس داده مي ماهانه ويديويي در ساعت
    منابع

  
1.   See Ernest G. Bormann ,Discussion and Group Methods: Theory and  Practice (New York: 

Harper & Row, 1969). 
 2.  See William R. Thierfelder, III, The Misused Memo: Diagnosis and Treatment, Journal of 

Technical Writing and communication , 14 (1984), 155 - 62. 
 3.  Dale E, Basye, Communicating a Cutback, Public Relations Journal  , 40 (February 1984), 



 
 

62 

34 - 36. 
 4.  See Jeffrey M. Goldstein, Employees in the Picture, Public Relations Journal  , 39 (March 

1983), 26 - 27. 
 5.  Alex Osborn, Applied Imagination  , 3rd edition (New york: Charles Scribner's Sons, 1979), 
 6.  New york Times , June 28, 1980, Sec. 1, P. 17.  
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 3  
    عمومي  روابط  برنامه يك   تدوين  براي  و ارزيابي  پژوهش

  
   و علمي  تفكر خشن  در آن  را كه  تكاملي  بايد فرايندي  هر قلمرويي  كه  است  شده  استدالل چنين

 .Edward. J)  رابينسون. جي.ادوارد.  سر بگذارد  پشت  شده  و گمان  و حدس  غريزه  جايگزين بيشتري

Robinson)كه اي كند و از دوره  مي  را تجربه  تحول  دوران  اين  اينك عمومي  روابط  كه  است   بر آن   
 از   منشعب  وارد دوراني  درآمده  حركت نامد به   مي(Individualistic stage)»   تكروانه مرحله«را  آن

 موجود   وضع كه  هنگامي  هم  راستي به.   است شده»   شناخت  علمي مرحله «  نام  به عناصر علمي
   اطالعات  بازيابي سيستم.  بينيم  مي  چشم  را به  تكامل  شواهد اين كنيم  مي  بررسي  عين  را به عمومي روابط

 در مورد  كنندگان  مراجعه  را براي اي  كتابخانه  تحقيقات  كامپيوتر ميسر است  از طريق  اكنون كه
 با   همراه  پيشرفته  آماري هاي روش.   است تر كرده تر و جامع  آسان اتب مر  آنها به  مورد عالقه موضوعات

  ها و تحقيقات  بررسي اند كه  كرده  كمك  و رفتار جمعي  فردي  جديد روانشناسي هاي نظريه
  عمومي  روابط  خود كارگزاران هاي  تغيير در گرايش ترين اما مهم. اعتمادتر شوند  قابل عمومي روابط
  .دهند  مي  انجام  رابا ابتكار بيشتري  آن اند و نتايج تر گرفته  را جدي  تحقيقات  كه  است شده  حادث

  
    است عمومي  روابط  برنامه  يك ، اساس تحقيق 
   خود را به  خاص  باشد، مخاطب  و دقيق  روشن هاي هدف بر   مؤثر بايد مبتني عمومي  روابط  برنامه يك 

،   روي از اين.  كند  خود جلب  سوي  را به  مخاطب  آن  توجه  شود كه  عرضه اي  شيوه  بشناسد، و به درستي
   و درك  آن  مطلوب  مخاطبان ، شناسايي  مشتري هاي هدف از   دقيقي  استنباط  به يافتن  و دست تشخيص

 در   برنامه  يك  تهيه  مقدماتي  كارهاي عنوان به  عمومي  روابط  تحقيق  مهم هاي هدف،  عمومي  روابط پيام
  تواند به  متغير مي  يك  با يكديگر دارند، توضيح  متقابل  متغيرها پيوندي  اين و از آنجا كه.   است  زمينه اين

  ) كنيد  نگاه3-1 نمودار  به.  ( كند  دو متغير ديگر كمك شدن روشن
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 امر  اين. شوند  مي  مربوط  مشتري  يك تباطي ار  نيازهاي  به  هستند كه  آنهايي عمومي  روابط هاي هدف
  هاي هدف احتماالً از   مؤسسات  مديران رسد كه بنظر مي.   است  را پديد آورده  زيادي هاي سوء تفاهم

  عمومي  تفكر روابط  منطقي  داليل  كافي  اندازه  به  هميشه  دارند، اما از آنجا كه  آگاهي شان عمومي روابط
  هاي هدف  اي  مورد مؤسسه مثالً در يك.  نيستندها هدف   اين  دقيق  تشخيص  قادر بهدانند، را نمي
اما .  دانست  مي  بعد بود يكي  سال  براي  فروش  افزايش  كه  سازمانيش هاي هدف خود را با  عمومي روابط
تر و بهتر   نزديك رتباط ايجاد ا  در نياز به عمومي  روابط  واقعي هاي هدف   كه  بيشتر آشكار ساخت تحقيق
 تأثير   محلي  و جامعه  شركت  روابط  نقصان مسئله  اگرچه.   است  نهفته  محلي  و جامعه  شركت ميان

ها پديد   در ذهن  از شركت  تصوير ضعيفي  هر حال ، اما به گذاشت  نمي  بر فروش  مستقيمي نامطلوب
در . كرد  كمتر مي  و سهامداران  فروش ، عامالن مشتريان را در نزد   آن  جذابيت  طريق آورد و از اين مي

 تنها   وي عمومي  روابط  هدف كرد كه  تصور مي  نوجوانان  پوشاك  فروشگاه  يك ، صاحب مورد ديگري
   بهاي كرد كه  را نمي  اين  حساب وي.  بشناساند  جوانان  بهتر به  را در منطقه  فروشگاهش  كه  است اين

   وي عمومي روابط.   است  گران  نوجوانان هاي  لباس  با اغلب كند در قياس  مي  عرضه كه  هايي لباس
ها پديد   در ذهن  از مرغوبيت كرد و تصويري  مي  ظاهر نيز توجه تر از حفظ  مهم يهاي هدف   به بايستي مي
 ايجاد كند   را در مشتريان  پنهان  احساس  ممتاز سازد و اين  رقيب  را از كاالهاي  توليداتش آورد كه مي
  . بپردازد  بيشتري  پول ها، اندك  لباس را دارد در ازاي  آن  ارزش كه

تواند   مي عمومي  روابط  ناسنجيده  هدف  يك دهد چگونه  مي  نشان  كه انگيز ديگري  حيرت مثال
 كوكاكوال   شركت  كه  است  تبليغاتي  انداختن  راه  به  معروف  باشد ماجراي  داشته  درپي  خطيري عواقب
   هدف  اين  را متوجه  تبليغاتش  شركت اين.   انداخت  راه  به  جديد كااليش  مزه  معرفي براي
   مزه  برساند كه  وي  را به  پيام  برقرار كند و اين  ارتباط  با مخاطب  بود كه  كرده عمومي روابط

 از نظر   مردم داد كه  نمي  تشخيص كه حالي در   است  قديم  جديد بهتر از كوكاكوالي كوكاكوالي
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بود   مي  اين  كوكاكوال بايستي عمومي  روابط هدف.  كوكاكوال هستند  و قديمي  سنتي  طعم  دلبسته عاطفي
 خود را   واقعي  هدف  شركت اگر اين.  سازد  راغب  نوشابه  اين  تغيير مزه  بودن  مطلوب  را به  مردم كه

  .كرد  نمي  جديد را عرضه  كوكاي د هرگز ايندا  مي تشخيص
   اتالف ، باعث  يا نامناسب  نادرست  هدفي  براساس عمومي  روابط  برنامه ريزي  طرح  كه  است روشن

 تقريباً   زمينه  در اين  مقدماتي  از تحقيق ، اشكالي  دليل  همين به.  خواهد شد  سازمان  و بودجه وقت
،   و كارگران ، كارمندان  با مديران  مصاحبه  از طريق توان  را ميها هدف  اين.   مورد نياز است همواره
  ايكه  جامعه  اجتماعي  و روندهاي  اقتصادي  بر اوضاع ، و نيز نظارت  و عضويت  فروش  سوابق بررسي
   با درك د كه نيز وجود دار  اين امكان.  قرار داد  خاص  مورد توجه  است  كار مشغول  به  در آن مؤسسه

  . كنيد  خود را مشخص عمومي  روابط هاي هدف،   مطلوب بهتر مخاطبان
   ميان  و شنود دائم  گفت  حفظ  به  مبحث  اين شود كه  مي  گفته عمومي  روابط  در تعريف از آنجا كه

  عمومي روابط   هر فعاليت  براي  مخاطبان  اين  و درك پردازد، شناخت  مي  مطلوبش  و مخاطبان سازمان
  در (Audience)   مخاطب  تعريف  دارد، چرا كه  حقيقت  ويژه  به  سخن اين.  دارد  زيادي اهميت
را ) ها، قانونگذار و نظاير آنها ، رسانه مشتريان (  خارجي هاي گروه تنها   و نه  يافته  گسترش عمومي روابط

  از آنجا كه. شود نيز مي)  و اعضاء  سهامداران، كاركنان (  داخلي هاي گروه   شامل گيرد كه دربر مي
گذارند،   مي  واقعي  تأثيري عمومي  روابط  برنامه هاي  جنبه  بر همه  سازمان  و خارجي  داخلي هاي گروه

. شمار آورد  به عمومي  روابط ريزي  و برنامه  تحقيق  در مرحله  اطالعات  منبع ترين  آنها را مهم شايد بتوان
 دهيد   پاسخ  آن  خود به  برنامه  بايد در آغاز تدوين  كه  مخاطبانتان  درباره  مهم  چند پرسشدر اينجا
  : كنيم  مي مطرح
   هستند كدامند؟  من  مشتري  در دسترس  اكنون  كه  مهمي هاي گروه .1
   نيستند؟  باشند و اكنون ها بايد در دسترس  از گروه  كداميك.2
  ؟  چيست  مختلف هاي گروه   اين  و نيازهاي  عاليق.3
  كنند؟  مي  تلقي  را چگونه  من  مشتري  به  مربوط  يا مسائل ، سازمان  آنها توليد، خدمات.4

  آوري توانند شما را در جمع  مي  تحقيق  وسايل  نداشتيد، انواع ها پاسخي  پرسش  اين  براي هرجا كه
  . كنند  كمك  الزم اطالعات

  
 )In-depth interviews( ژرفانگر  هاي  و مصاحبه  غيررسمي هاي بررسي 

   بودجه  محدود و سهم  چندان  است  ممكن  عمليات ، دامنه  كوچك هاي سازمان از  در مورد بسياري
  با اين.  نظر نرسد  به بخش  و نتيجه ، عملي  رسمي  تحقيق  يك  به  زدن  دست  باشد كه  كوچك چندان
  ، چرا كه  مفيد است  غيررسمي  تحقيق  نوعي  سازماني  چنين عمومي  روابط  برنامه  تهيه ، براي حال

 كند و شايد   مشاهده  وضوح  را به  مسائل  قادر نيست  كه  است  خو كرده  وضع  با اين  چنان  اغلب مديريت
   نيازهايي  هستند و چه  كساني  چه  مخاطبانش  كه  باره  در اين  و قديمي ، مخدوش  نادرست با ذهنيتي
  .كند  مي دارند عمل

 كنيد و   و يا اعضاء شروع  فروش هاي  پرونده  خود را از بازنگري توانيد تحقيق  مي  مواردي در چنين
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   غيررسمي توانيد بررسي  مي  اطالعات  اين  تكميل براي.  شويدوگو  و گفت  وارد بحث  مؤسسه با مديريت
   مصاحبه  احتماالً شامل  تحقيقات اين.  دهيد  دارند ادامه  توضيح از به ني  كه هايي موضوعخود را در مورد 

  كنندگان  كاال و استفاده كنندگان ، مصرف  و كارگران ، كارمندانها مشتري   بين  پرسشنامه يا توزيع
  . خواهد بود  گروهي هاي  و رسانه  محلي  فكري ، رهبران  مؤسسه خدمات

و »  تصادفي« را   آن  ادوارد رابينسون  از آنچه  است  تركيبي ، بلكه  نيست ، علمي  چنين  اين تحقيقي
 و   ذهني  را با معياري  پاسخگويان  معنا كه بدين    (Accidental and Purposive)»  غرض  به مقرون«

 محدود باشد   سازمان  عمليات  دامنه  كه  هم ، در صورتي با وجود اين. كند  مي  انتخاب  و اتفاقي اختياري
   باشد كه  صرفاً اين  باشيد و قصدتان  داشته  خود در ذهن  مطلوب  از مخاطب  كلي و شما تصويري

  . نخواهد بود فايده  بي  تحقيق  آوريد، اين  دست  به  مخاطب  آن  درباره  بيشتري اطالعات
   كنيد تا بتوانيد به ين خود را تعي هاي  سؤال  نيز بايد چارچوب  غيررسمي  در تحقيقات اما حتي

 معموالً   خوب هر پرسشنامه.  از آنها بپردازيد  و استنباط  و تحليل  تجزيه  بخواهيد به  كه  و هر زمان سرعت
از (، و باز  اي ، چند گزينه) نه /   يا آري غلط /  صحيح ( اي دو گزينه:   است الؤ س  نوع  سه داراي
  ها الؤس).  كنند  خود را بيان  عقيده  كه  بدهند، يا اين  را توضيح ي مطلب خواهيد كه  مي دهندگان پاسخ

 را   پرسشنامه  اصلي  هستند بايد بخش  و همترازي  تطابق  قابل  آساني  به  كه اي  و چند گزينه اي دوگزينه
   سهولت اي بر  بهتر است ها افزود كه  پرسش  اين  بايد به  باز را هم  سئوال  دهند، اما چندين تشكيل
   باز داده هاي  پرسش  به  كه هايي  پاسخ  ارزشيابي اگرچه.  شوند  آورده  پرسشنامه  آنها، در پايان  به مراجعه

  تان  مخاطبان  و خوي  و خلق توانند شما را با طبايع ها مي  پاسخ ، اما اين  ميسر نيست  آساني شود به مي
  . سازند  مطرح  برايتان اي  تازه  فكرهاي  اوقات آشنا كنند و گاهي

  برخالف.  شما باشد  براي  اطالعات  مهم  از منابع تواند يكي  نيز مي  ژرفايي  شخصي هاي مصاحبه
  تواند منبع  مي  مصاحبه  نوع ، اين  است  اطالعات  كمي آوري  جمع  برايها كوشش   كه  غيررسمي تحقيق
  كند نه  مي  بيان  با موضوع  را در رابطه  و ويژگي  كيفيت  كه تي باشد؛ اطالعا  كيفي  اطالعات  براي خوبي

   كه  است هر چند ممكن.  داد  انجام  چهره  به  يا چهره  تلفن  از طريق توان  را مي مصاحبه.  را آمار و ارقام
   باشيد با عمق ه قصد داشت  كنيد، يا اينكه  شروع  شده  تنظيم  از پيش  را با پرسشنامه بخواهيد كار مصاحبه

   مصاحبه  كه  مصاحبه  شكل آزادترين.  شويد  آگاه  هدفتان ، عقايد و آراي  فكري هاي  از گرايش بيشتري
 و   مصاحبه  وضعيت  در تعيين  دهنده  پاسخ  را به  بيشتري  عمل  آزادي  و بيش شود كم  مي  ناميده نخبگان
   دنبال  دقيقاً ندانيد به  كه  است  سودبخش  هنگامي مصاحبه   نوع اين. دهد  مي  بحث  جهت  كردن مشخص

   افكار و بينش خواهيد به گرديد، و يا مي  مي اي  تازه  فكرهاي  تنهادر پي  هستيد، يا اينكه  چيزي چه
   بخواهيد كه  است تر باشد، ممكن  روشن تانهاي هدفاگر .  يابيد  خود دست هاي مشتري   درباره اي تازه
 را از  تري جويانه  صرفه  استفاده  امر امكان اين. ( كنيد  اعمال  مورد بحث  را بر نكات  بيشتري  مداوم رلكنت

  بهترين).  تر است  آنها آسان  ارزيابي گذارد كه  مي  را در اختيارتان هايي كند و جواب  مي  فراهم زمان
   قادرند جهت  هم  روشي با اتخاذ چنين. گيرند ي كار م  را به  و انعطاف  از كنترل  تركيبي گران مصاحبه
 منجر خواهد شد  اي  تازه  اطالعات  احتماالً به  را كه اي  تازه  سؤال  راه  كنند و هم  را تعيين مصاحبه

   مورد استفاده اي  گسترده  شكل   به(One-on-one- intruiewing)   تكي هر چند مصاحبه. سازند هموار مي
   كيفي  در تحقيق  رايجي   نيز شكل(Focus Groups) متمركز  هاي گروه   مصاحبه ، وليگيرد قرار مي

 در   خارجي  مخاطبان  گروه  واكنش  از نحوه  آگاهي  براي  گروه ، پويايي  مصاحبه گونه در اين.  است
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 متمركز  هاي گروه  قات او برخي.  شود تواند مفيد واقع  مي  درگير است  شما با آن  مشتري  كه  مسائلي قبال
   بديع  و فكرهاي  تازه هاي  مضمون  را در يافتن  كنند و سازمان  عمل  خالقه هاي نقشتوانند مانند  مي

 Connecticut General Life)  عمركنكتيكوت  همگاني  بيمه مثالً در مورد شركت.  دهند  ياري تبليغاتي

Insurance) را از ميان»  نوآوري « ، مضمون  مشتري  مطلوب ارهاي باز  به  متمركز متعلق هاي گروه  
 پيشنهاد در صدد بر آمد از   اين  بر اساس شركت.  كرد  بود انتخاب  پيشنهاد شده  كه  زيادي هاي مضمون
 با   مشترك  هويت  يك  القاي  خود براي  تبليغاتي  مبارزه را اساس  كند و آن برداري  بهره  نوآوري مضمون

  .ر دهد قرا آن
   سؤالي هاي  عبارت  كار بردن بايد از به)   يا گروهي  فردي خواه (  است  مصاحبه  شامل  كه در تحقيقي

   بپرسيد آيا استفاده  اينكه  جاي مثالً به.  كرد  خودداري  شخصي  و طرز تفكرهاي  مواضع  ضمني  بيان براي
   انرژي  نوع ترين  شما مهم  عقيده  كنيد به ؟ سؤال  است ه در آيند  توليد انرژي  تنها راه اي  هسته از نيروي
 آورد   عمل  به  در مفاهيم  است  ممكن  كه  هم  ديگري  ظريف اي  دستكاري ؟ از انواع  است  كدام در آينده
د  خود بفهماني  طرف  به  طور ناخودآگاه  به  است  ممكن  يا رفتارتان  لحن مثالً از طريق.  كنيد خودداري

را   آن تواند نتايج  مي  كه  در مصاحبه  خطاهايي  از چنين  اجتناب براي. دهيد  مي  را ترجيح  پاسخي كه
  گرايي  عينيت ها را يادآور شوند و به توانند تناقض  مي  كه  را با همكاراني تان  مصاحبه  كند، روش آلوده

 نوار   را روي  و گروهي  فردي  مصاحبه  جريان ست بهتر ا هألخر كنيد، و با  رسانند تمرين  ياري اسلوبتان
   خود اختصاص  شما را به  و توجه  از وقت  بخشي  كه برداري  كار شما را از يادداشت اين.  كنيد ضبط
  اين.  برقرار كنيد  با مصاحبانتان  بهتري  متقابل دهد تا ارتباط  مي  شما فرصت سازد و به  مي دهد فارغ مي

  هاي  قول  باشيد نقل  مايل كه صورتيگذارد و در   مي  را در اختيارتان  مصاحبه  دقيق  ضبط  امكان روش
،  با وجود اين.  كرد برداري  بهره  از آن توان  كنيد مي  ادغام  تحقيقاتي  نتايج بندي  را در جمع مستقيم
   است  نوار موافق  بر روي اش صاحبه م  آيا با ضبط  بپرسيد كه دهنده  از پاسخ ، هميشه  از آغاز مصاحبه پيش
  . يا نه

  
    عمومي  افكار در روابط سنجش 

   خود نيازمندند، يا آن  مطلوب تر مخاطبان  دقيق  شناخت  به  كه تري  بزرگ هاي سازماندر مورد 
، بيشتر بايد   ناچيز است  ندارند يا اطالعاتشان  خود اصالً اطالعي  مطلوب  مخاطبان  درباره  كه يهاي سازمان
   درباره  بحث هنگام(Kenneth R.Hoover) هور.  آر كنت.  كرد  را توصيه  و علمي  رسمي تحقيق
 در   وي  عقيده به. دهد  مي  ارائه  و غير علمي  علمي  تحقيق  بين  بارزي ، تفاوت  تحقيق  گوناگون هاي روش
  هاي مثالدهد،   مي  را بسط  عمومي  نظريه يككند،   مي  را بيانها ارزش»  نويسنده «  غير علمي تحقيق
   علمي  تحقيق  در يك كه حاليدر . پردازد  مي گيري  نتيجه كند، و به  مي  را بررسي  موضوع  به مربوط

 را   تحقيق  آزمون هاي روشسازد،   خود را مي هاي دارد، فرضيه  مي  خود را بيان هاي ارزش»  نويسنده«
   خاصي گيري دهد، نتيجه  قرار مي  و مورد بحث  انتخاب  دقت  را به  سنجش رهايكند، معيا  مي تعيين
 غير    تحقيق(Communication Saudit). دهد  مي  خود ارتباط  را با فرضيه گيري  نتيجه كند و اين مي

 نيازمند   علمي  تحقيق  كه دهند در حالي  مي توانند انجام  مي  عمومي  روابط  را خود كارگزاران علمي
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  هاي  و تحليل  كرده  را توصيه  مناسب  آزمون هاي روش قادر باشند   حداقل  كه  است  كارشناسان ياري
  . دهند  را انجام  اساسي آماري

   رسمي ها، تحقيقات  يا ديگر فعاليت  فروش  امكانات  بررسي  در زمينه  از مؤسسات اي  در پاره تاكنون
   باشيد كه  ياد داشته  كرد، اما به ها بايد توجه  بررسي  اين  به  كه پيداست.   است  گرفته  انجام بازاريابي
در . كند  نمي  را منعكس  ارتباطات  ابعاد و دورنماي  قرار دارد كه اي  در نقطه  اغلب  اطالعات  اين كانون

   ارتباطات  سنجش  به كه ( اطي ارتب  افكار عمومي  سنجش  باشد، يك  احتياج  دورنمايي  چنين  به هر جا كه
   عمومي  روابط  بررسي  نيت  به  كه  است  علمي  كار، تحقيقي اين.  گيرد تواند صورت مي)  دارد نيز شهرت

   خالف  به  ارتباطات سنجش.  دارد  تفاوت  سرمايه  يا تأمين  بازار فروش  درباره شود و با تحقيق  مي انجام
   ويژه  و خدمات  توليدات  در قبال دهندگان  پاسخ هاي ها و پيشداوري رايش گ  بازار كمتر به بررسي
   به  مربوط  عمومي هاي  پرسش  درباره  آنان  از نظرات  دارد كه  توجه  اين  و بيشتر به مند است عالقه

  : باشد  قبيل تواند از اين ها مي  پرسش اين.  شود  آگاه ارتباطات
  شناسند؟  حد مي  را تا چه  سازمان نام و يا   خدمات ـ توليدات

   هستند؟  در دسترس  روشن  پايه  تا چه  مؤسسه  و توليدات  خدمات  به  مربوط هاي  و نوشته انتشاراتـ  
  ؟  است  حدي ها تا چه  رسانه هاي  درخواست  به  سازمان  پاسخگويي ـ سرعت

   درك  وضوح   را به(Corporate Goals)  تي شرك هاي هدف حد   تا چه  خارجي  و مخاطبان ـ كاركنان
  كنند؟ مي

   ناميده  ارتباطات  باشد سنجش  شده ريزي ها طرح  پرسش  اين  به  پاسخ  بر اساس  كه هايي بررسي
) 2( دارند، و   بستگي  ارتباطي  مسائل  به دهند كه  قرار مي  را مورد هدف موضوعاتي) 1: (شود، زيرا مي

   مؤسسه  عمومي  روابط هاي  برنامه  و تدوين  تهيه  براي  دارد يعني  داخلي  مصرف  آمده دست ه ب اطالعات
  شود اغلب  مي  گردآوري  سنجش  اين  از طريق  كه اطالعاتي. خورند  مي  عمومي  روابط  كار مسئولين به
. شود  مي  گنجانده در خود برنامه،   يا ابزار اجرايي  ويژه هاي روش   انتخاب  توجيه  براي اي  وسيله عنوان به

   نياز به  كه اي  و يا مسئله  ارتباطي  مشكل  يك گيرد كه  قرار مي  مورد استفاده  زماني  افكار عمومي سنجش
   اين  براي  هنگامي  از كارشناسان اي  پاره ولي.  باشد  وجود داشته  مؤسسه  دارد براي  فوري توجه

 طور   به  را كه  منظور مهار مسائلي  به  و جاري  معمول  اصول  بر اساس د كه هستن  قائل  ارزش تحقيقات
  .) شود  مراجعه8   فصل به. ( گيرد  بگذارد صورت  تأثير نامطلوب  در آينده تواند بر سازمانشان  مي بالقوه

اند عبارتند   كرده پيدا  عامه  مقبوليت  ويژه  اخير به هاي سال در   كه  ارتباطات  سنجش  مختلف دو نوع
  هر دو (Social responsibility audit) اجتماعي   مسئوليت  و سنجش(Identity audit) شناسايي  سنجش: از

   هستند كه  تصويري  نگران  كه  و سودآوري  بزرگ  مؤسسات ، براي  هميشه  نه ها معموالً، البته  سنجش اين
 را  كوشد داليلي  مي  شناسايي سنجش. آيد  اجرا درمي د بهآورن  خود پديد مي  مطلوب  مخاطبان در ذهن

   اين  است  الزم  را كه  دريابد و هويتي  است  نشده  بايد شناخته  كه گونه  و آن  درستي  به  شركت  يك كه
  شود، امكان  مي  گردآوري  اطالعات  اين كه هنگامي.  سازد ها ايجاد كند روشن  از خود در ذهن شركت

  (Image Campaign)   ايجاد تصوير ذهني  براي يا عمليات  ((Identity Program)   همسان  برنامه  يك تهيه
   برنامه  تدوين  مبحث به. (آيد  مي فراهم) كند  مي  را مشخص  و روشن  دقيق  همگون  هويت  يك كه

   چهار مراجعه  در فصل  گزيده موارد  مطالعه  در الگوي  مشتري  هويت  كردن  مشخص  براي  عمومي روابط
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   اجتماعي  ويژه  نقش  شناخت  همگوني  درباره كوشد اطالعاتي  مي  اجتماعي  مسئوليت سنجش). كنيد
  :شود  مي  مطرح  قبيل  از اين هايي  پرسش  سنجش در اين.  آورد  دست  به شركت

  د؟رو  شمار مي  به  كنوني  واحد مفيد جامعه  يك  سازمان ـ آيا اين
   هستند؟  آگاه  شركت  و خدمات  اجتماعي هاي  برنامه  از مسئوليت  ـ آيا مردم
   را دارند؟  كردن  حمايت  ارزش  ديگر شركت ها و خدمات  از برنامه ـ كداميك

  
    و ارزيابي  سنجش  برنامه  يك ريزي پي 

   برنامه  را دارند كه  آن توانايي خود هستند و   خاص  واحد تحقيق  داراي  بزرگ  و مؤسساتها بنگاهبيشتر 
تر   كوچك هاي آژانس و  اما مؤسسات.  برسانند  انجام  به  و پيچيدگي  را در هر سطح  افكار عمومي سنجش

 ندارند و  اي  حرفه  محققان  به  خود نيازي  هستند ظاهراً در تشكيالت  مستمر تحقيقاتي  فاقد بودجه كه
   قبيل اين.  كنند  استفاده  عمومي  روابط  آزاد رشته  پژوهشگران  مشورت از  ضروري مجبورند در مواقع

،   اساسي هاي فعاليت   اجراي  آزاد براي  غالباً از پژوهشگران  تحقيق هاي  هزينه  منظور كاهش  به مؤسسات
ها   پاسخ  كردن مرتب و  ، مقابله  تصادفي گيري  نمونه  برنامه ها، تهيه  پرسشنامه  و تدوين ريزي ، طرح تحقيق
 و   آماري هاي  يافته  و تحليل ، تجزيه  اطالعات  كارها نظير تكثير و ارسال كنند و بقيه  مي استفاده
  .دهند  مي  را خود انجام  تحقيق  نتايج بندي جمع

   در اين  را كه  باشيد، بايد مراحلي  نداشته  باشيد و چه  داشته  شركت  در فرآيند تحقيق  مستقيم شما چه
 و با   درخور علمي هاي روش   كار طبق  يابيد كه توانيد اطمينان  مي  ترتيب بدين. كار وجود دارد بدانيد

 را   درك  قوه  اين  همچنين  مراحل  با اين آشنايي. شود  مي  انجام  عمومي  روابط  مفاهيم  درست رعايت
 خود در بهبود كار مؤثر   فكري  و كمك  تجربه بردن كار   كنيد و با به  دريابيد در كجا بايد دخالت كه

  آيد سلسله  مي  در پي آنچه.  خواهد كرد  بكاهيد در شما تقويت  مشتري هاي  شويد يا از هزينه واقع
.  گيرد  بايد صورت  ارتباطات  سنجش اي  حرفه  تدارك  هنگام  به  كه  است  استانداردي عمليات

   نشده  نمايند مشخص توانند مشاركت  نيز مي  عمومي  روابط  كارگزاران ر آن د  كه اي  ويژه هاي قسمت(
  ). است

   است  اين  مهم شك  را آغاز كنيد، بي  ارتباطات  كار سنجش  از اينكه  پيش. مورد نياز  اطالعات  كردن مشخص
   كارگزار روابط  يك قامدر م.  بگيريد خواهيد بدانيد تصميم  را مي  چيزي  چه  ابتدا در مورد اينكه كه

 نياز   خود بدان  عمومي  روابط  برنامه ريزي  پايه  براي  كه هايي  از داده  روشني ، قاعدتاً طرح عمومي
   ستون  كه  عنصري از سه) يا بيشتر ( ها احتماالً در زير يكي  داده اين.  باشيد  داشته داريد، بايد در ذهن

  يها پيام و   مطلوب ، مخاطبان  عمومي  روابط هاي هدف: گيرد هند قرار ميد  مي  را تشكيل  برنامه فقرات
   با نيازهايتان  منطبق  كه  تحقيق  مناسب  قالب  بايد يك  تحقيق  با مشاوران  بحث در هنگام.   عمومي روابط

  . كنيد باشد انتخاب
   را كه  خاصي  مخاطبان  است  چند ممكنهر  .شود  مي گيري  آنها نمونه  از ميان  كه  مخاطباني  كردن مشخص

   جامعه  به  را موسوم  عامي توانيد مخاطبان  يابيد نشناسيد، اما معموالً مي  آنها دسترسي خواهيد به مي
 برآنند  اي  حرفه پژوهشگران.  كنيد  آنها قرار دارد توصيف  در درون  گروه  اين    كه(Universe) آماري
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   دست  به  براي  نفري1000 تا 500  گيري  نمونه يك.  باشد  الزاماً نبايد بسيار گسترده گيري  نمونه  اين كه
با وجود .   است  كافي  مطلوب  يا بيشتر از مخاطبان  هزار نفري100   گروه  از عقايد يك  معيار دقيقي دادن
   نيز هست  دليل  همين  گيرد و به ت صور  و مناسبي  طرز دقيق  به گيري  نمونه  اين  كه  است تر اين  مهم اين
 بيشتر از   را نيز كه اي  نمونه  پژوهشگر نوع اين.   واگذاشت اي  پژوهشگر حرفه  عهده را بايد به  آن  انجام كه
    عده(Area Sample)  اي  منطقه گيري  نمونه مثالً در يك. كند  مي  تعيين  است  شما متناسب  با سنجش همه

  گيري  نمونه در يك. شوند  مي  انتخاب  طور تصادفي  به  منطقه  يك  كد پستي  از ميان م از مرد معيني
 را از  اي  عده  است  شده  در نظر گرفته  سازمانتان  براي  كه  درصدي    طبق(Quota Sample) اي سهميه
   اين  انتخاب منطقي   بايد دليل اي  پژوهشگر حرفه  كه پيداست. كنند  مي  گزينش  مشخصي  گروه ميان
  . دهد  را توضيح برداري  نمونه روش
   كنيد، كار تدوين  همكاري  پرسشنامه  و بازنگري توانيد در تهيه  مي  كه  حال در عين .  پرسشنامه تدوين

   تنظيم  توانايي  كه  كارآزموده اي  پژوهشگر حرفه  يك وسيله به پرسشها عمالً بايد   و تهيه عبارات
   رعايت  وجه  بهترين ها را به  پرسش  اين  منطقي  باشد و تسلسل  و موجز را داشته بينانه  واقع اييه پرسش

 از   يكي  خاص هاي  از آنها سؤال  در هر يك  كه  متن  معموالً چندين  پرسشنامه براي. شود  مي كند انجام
   مخاطب  يك  متوجه  كه ، سنجشي ينبنابرا. شود  مي  نوشته  است  شده  مطرح  مورد مطالعه هاي گروه

   كه  سنجشي سهم.  شود  نوشته  مختلف  دو متن  به  كم  باشد بايد دست  خارجي  مخاطب  و يك داخلي
   مربوط  سازماني  درون  ارتباطات  مراتب  سلسله  به  را كه هايي  پرسش  است  شركت  كاركنان هدفش

  هايي  پرسش  احتماالً شامل  است  گروهي هاي  رسانه  خطابش  كه  بخشي سهم. گيرد شود در بر مي مي
ها را در   مورد نياز رسانه  اطالعات  ميزان  تا چه  و اينكه  شركت  نمايندگان  پاسخگويي  نحوه درباره

  هايي  پرسش  كنند شامل توانند با يكديگر تالقي  مي  كه يهاي بخش. گذارند خواهد بود  مي اختيارشان
 خود   سياست  در مجموعه  عمده تواند تغييري  مي  از آن  با استفاده  شركت  يك  كه  راهي  به مربوط  است

  .شود  مي  مربوط  و خارجي  داخلي  هر دو مخاطب  امر به  اين زيرا كه. پديد آورد
 اجرا   به  كوچك  نمونه  گروه  بايد در مورد يك  طور آزمايشي  به  نخست پرسشنامه . پرسشنامه آزمايي پيش

   كه  نحوي به.  كند  كمك  پرسشنامه  زوايد و كمبودهاي  كردن  مشخص تواند به  مي آزمايي پيش. درآيد
  . گردد  تصحيح  آن تر، معايب  وسيع گيري  از آغاز نمونه پيش
.  شود  انجام  چهره ه ب  چهره  و يا مصاحبه ، تلفني  پستي  شكل  سه تواند به ها مي بررسي  .ها  پرسشنامه اجراي
 (open ended) باز  بخش  مكمل عنوان به   و ژرفايي  چهره  به  چهره  مصاحبه هاي روش از   تركيبي اغلب
  وسيله بهها   پرسشنامه  و ارسال چاپ. گيرد  قرار مي  مورد استفاده  يا تلفني  محدود پستي هاي پرسش
  . خواهد شد تر تمام  ارزان  پژوهشي  شركت هوسيل به   آن  و ارسال  از چاپ  مشتري موسسه
   شود، اين ها سپرده اي  حرفه  بايد به  تحقيق  آماري  تحليل  كه در حالي  . نهايي  گزارش ها و تهيه  داده تحليل
 كار  اين.  كنيد  تهيه ها را خودتان  يافته  درباره  تفسيري  گزارش  تمايل  در صورت  وجود دارد كه امكان
كنيد و آنها را   تأكيد مي  آماري  مهم هاي  بر شاخص  در آن  كه  كار است  از نتايج اي  خالصه  نوشتن شامل

دهد يا   مي  انجام  سازمان  كه  را در مورد كاري  الزم بيني  و روشن  بصيرت دهيد كه  قرار مي در وضعيتي
، مطمئناً   را خود بنويسيد يا ديگري  گزارش  اين ، چه  هر صورت به. گذارد  دهد در اختيار مي بايد انجام

 كار   اين  كنيد، چرا كه بار ديگر بررسي  بايد يك  شده  باز داده هاي  پرسش  به  را كه هايي پاسخ
  .گذارد  در اختيار شما مي  مخاطبانتان  احوال  درباره  مهمي هاي آگاهي
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   بيشتر تحقيقات 

 كند يا   تدوين  عمومي  روابط  در زمينه هاي نام باشد بر  داشته شما قصد  مشتري  سازمان كه صورتيدر 
   در اختيارش بهايي  گران تواند اطالعات  مي  ارتباطات هاي  را بهبود بخشد، سنجش  موجودش  برنامه اينكه

  ز پژوهش ا  كه  است هايي  داده آيد ناگزير محدود به  مي  دست  به  طريق  از اين  كه بگذارد، اما اطالعاتي
   عمومي  درك  خود و در نتيجه  صحيح  در جاي  اطالعات  اين  گذاشتن براي.   است  شده  حاصل اي نمونه
   شما جزيي  مشتري  كه اي  يا حوزه  از صنعت تري  تصوير بزرگ  آوردن  دست ، به  اقتصادي  و هواي حال
 در اختيار   بيشتري  كنيد اطالعات  طور مستمر سعي  بايد به در واقع.  دارد رود اهميت  شمار مي  به از آن
 تأثير   وي  شما يا صنعت  بر مشتري  دهد كه  روي اي  اگر قرار باشد حادثه كه  طوري  باشيد، به داشته

  ). كنيد  نگاه8   فصل به. ( نمانيد  غافل  بگذارد از آن نامطلوب
   را با مطالعه  باشيد كارتان  قرار داشته اجتماعي و   اقتصادي  روندهاي  در جريان  مدام  اينكه براي
   مجريان  شهر نيويورك  عمومي  روابط يها بنگاهدر اكثر .  در روز آغاز كنيد  روزنامه  يك كم دست
  وال  هاي  روزنامه  دقيق  مطالعه  خود را به  صبح  از وقت  يا دو ساعت  يك  حداقل  كارگزاري هاي طرح

   يكي  به  نيز حداقل  محلي هاي در ساير شهرها، روزنامه. گذرانند  مي تايمز نيويوركو يا    ژورنال استريت
پردازند   رويدادها مي  نقل  معموالً به كه(ها   روزنامه  بر مطالعه عالوه. شود  مي  اضافه  دو روزنامه از اين
 طور   به  كه هايي ها و فصلنامه  كتاب بايد به) كنند  نمي گيري  را پي  و اجتماعي  اقتصادي  روندهاي ولي
   كنند نيز مراجعه  تفسير و تحليل  نوعي  را به  خبري كنند رويدادهاي  مي يابند و سعي  انتشار مي منظم
   خوبي هاي  نمونه  خبري  بزرگ  روندهاي  دربارهJohn. Naisbitt)  نازبيت  جان ها و نشريات كتاب(كنيد 

 در   اينكه براي). پردازند  مي  و اجتماعي  اقتصادي  روندهاي  تحليل  به  هستند كه هايي  و كتاب از نشريات
 و   بازرگاني  در حوزه  را كه  نشرياتي  خود باشيد بهتر است  مشتري  صنعت  ويژه هاي  گرايش جريان

  بر شويد تعجب باخ  نشريات گونه اگر از تعداد زياد اين.  كنيد شود بررسي  مي  چاپ  صنعت  آن تخصصي
كند   نمي  را دريافت  كليدي  نشريات  از اين  تعدادي  حداقل  طور منظم  شما به  اگر مؤسسه2.خواهيد كرد

 كنيد،   مطالعه  طور منظم  را به  بازرگاني نشريات.  دهند  را انجام  كاري  چنين  خود بخواهيد كه از رؤساي
  اين. نويسند آشنا شويد  آنها مي  براي  كه د و با گزارشگرانيشو  مي  چاپ  در آن  كه  مقاالتي با انواع

 خواهند   دردتان  خود منتشر كنيد به  مشتري  درباره  گزارشي  باشد شما هم  الزم  كه  زماني گزارشگران
  ) كنيد  نگاه5   فصل به. (خورد

 پيدا   دسترسي يا موضوعي   شخص ، يك  رويداد خاص  يك  درباره  اطالعاتي مند هستيد به اگر عالقه
   اينكه  به با توجه.  در دستور كار خود قرار دهيد  موضوع  آن  را درباره اي  كتابخانه  تحقيق كنيد بايد يك

  شود كارشناسان  مي اند افزوده  كرده  را كامپيوتري  كارهايشان  كه  روز بر تعداد مؤسساتي روز به
   آسان  مقدار زيادي  را به  تحقيق   كه  (On-line data bases)   متصل  اطالعات هاي  پايگاه توانند به مي

  هاي كاتالوگ  (On-line data retrieval)  متصل  اطالعات  بازيابي سيستم.  پيدا كنند  دسترسي  است كرده
   يك تواند از طريق  مي  كننده  استفاده  هستند، كه  ادواري  انتشارات ها و فهرست  كتاب كامپيوتري

   اطالعات  به  دقيقه توانيد در كمتر از يك  شما مي  طريق از اين.  آنها را در اختيار بگيرد افزار مناسب نرم
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   خود دسترسي  مورد عالقه  مطلب  كامل  نسخه  و حتي  مقاالت  چكيده  از موارد به اي  و در پاره كتابشناسي
  .پيدا كنيد

 داد،   دستگاه  بايد به  كه اي  ساده هاي  بر فرمان  از تسلط ، گذشته اتي اطالع  از پايگاههاي رمز استفاده
با . شود  مي  مربوط  مورد تحقيق  مسائل  به  كه   است(Key Word)»  كليد واژگاني« از   فهرستي تدوين
   مورد عالقه ب مطال توان  مي  مناسب هاي  از تركيب  و استفاده  كليد واژگان  اين وسيله به كامپيوتر  تغذيه

   3:كنيد  مي  كامپيوتر چاپ  صفحه  را در باالي1   شماره ، عبارت  ترتيب بدين.  آورد  دست خود را به
 (Nuclear adj power adj plants and accidents) و رويدادها  اي هسته»  م « هاي  گاه4» م« نيرو .1

ها، و يا   و كتاب  مقاالت  عناوين ، به مؤلف(د كرد  خواهي  دريافت  كتابشناسي  شما اطالعات  مرحله در اين
.   م  اختصاري  حرف  كنيد كه  توجه  نكته  اين به).   كتاب  انتشار و صفحات ، تاريخ  و تعداد مجلدات شماره

 را   مفهوم  يك  كه  حروفي  ميان  ارتباط  منظور برقراري  به  فوق در سطر تركيبي)  مجاور  معناي به(
   مستقل  سطر دو مفهوم در اين» و «  كلمه كه حالي، در   است كار رفته به)  اي  هسته هاي نيروگاه(ند ساز مي

   اطالعاتي هاي  پايگاه هاي  از سيستم  هر يك  براي  ويژه  اختصاري حروف. كند  مي  مربوط  هم را به
   آورده  كه اي در نمونه.   است  يكسان  جهاني هاي  سيستم  در تمام  آن  اصولي  مفاهيم ، ولي  است متفاوت

 با  اي  هسته  نيروي  تأسيسات  به  مربوط  مقاالت  كه اي  حوزه  درباره  كتابشناسي شد، كامپيوتر اطالعات
كنيد   مي  را دريافت نتيجتاً مقاالتي. گذارد كنند را در اختيار مي  مي  رويدادها تداخل  به  راجع مقاالت

   تحقيق  باشيد حوزه  مايل كه صورتيدر . شود  مي  مربوط اي  هسته هاي  نيروگاه رويدادهاي   تمامي  به كه
  خصوص  به  سال  در يك اي  هسته هاي  نيروگاه  به  مربوط خود را محدودتر كنيد و مثالً بخواهيد حوادث

  : خود بيفزاييد  تحقيقي ارت عب  جديد به  واژه  يك عنوان به را   مورد نظرتان  كنيد بايد سال را مطالعه
  :تر  ساده  عبارت يا به. 1979 و رويدادها و  اي هسته»  م« هاي گاه»  م« نيرو.2
  1979 و 1 .2

   باشد كه اي  گونه  آنها به  اطالعات  هستند كه  و ابزار مؤثري  وسيله  هنگامي  اطالعاتي هاي  پايگاه البته
   تخصصي هاي ها و فصلنامه  كتاب  دريافت  نياز به  كه يهاي سازمان. د كن  استفاده  شما بتواند از آن مؤسسه
   اطالعاتي هاي  پايگاه  را تعهد كنند، نخست  خاص  اطالعاتي  خدمات  از اينكه  دارند بايد پيش اي ويژه

  . قرار دهند شود، مورد بررسي  مي  آنها عرضه  به  را كه مختلفي
  
  
 (Visibility studies)   مشهودات هاي پژوهش  (Research for Publicatian):  انتشار  براي تحقيق
  پسند درآمده  مردم عمومي  ابزار روابط  يك  صورت  اخير به هاي سال در   كه  از تحقيق  ديگري نوع

  و در آن) شود  مي نيز ناميده  (Public issues study)   عمومي  مسائل پژوهش (  است  در مشهودات پژوهش
 منظور   بهها سازمان. شود  مي عمومي  روابط  برنامه  اصلي  بخش ، كه  داخلي  منبع  يك  ديگر نه  تحقيق تايجن

   در مشهودات  پژوهش توانند منتشر شوند به  دارند و مي  خبري  ارزش  كه  تحقيقاتي توليد مطالب
  .پردازند مي

 در   تحقيقات  بهترين  نيويورك نگري  و پيش هش پژو   مدير مؤسسه(Peter Finn)   پيتر فين  گفته به
   موضوع  و هم  مهم  هم  كه  است اي مسئله   كار انتخاب رمز اين.   آنها است ترين طلبانه  جاه  مشهودات زمينه

   شركت  يك ترتيب بدين.  دهند  نشان  عالقه  آن  نيز به  تحقيق  باني  مطلوب روز باشد و مخاطبان
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   است  ممكن  خود است  بازار فروش  گسترش مند به  عالقه  كه  بهداشتي  محصوالت ليدكننده تو داروسازي
. شود آغاز كند  مي  بررسي  بهداشت  از مسائل  مخاطبان  طرز تلقي  آن  طي  را كه  مشهودات  تحقيق يك

   نتايجي د كرد و براساس خواهن  و تحليل  را تجزيه  تحقيق  از اين  حاصل ، آمارهاي اي  حرفه پژوهشگران
در .   خواهند ساخت  فراهم  تحقيقاتي هاي  مقاله  و همچنين  مطبوعاتي هاي آيد گزارش  مي  دست  به كه

 با   همراه  تحقيق  اين آموز باشد، مجموعه انگيز و عبرت  هيجان  كافي  اندازه  به  حاصله  ارقام كه صورتي
تواند   مي  همچنين  مشهودات پژوهش.  منتشر شود  كتاب  صورت بهتواند   مي  و تكميلي  توضيحي مطالب

.  شود  انجام  از كارشناسان يهيئت  وسيله به   عموم  مورد عالقه مسئله   يك  درباره  عمقي  بررسي  يك  شكل به
  يها  از يافته(White paper questions)  يا اسناد سفيدي  رسمي هاي  گزارش  پژوهشي هاي هيئت  اين

   را به  فرصت سند سفيد نيز از نو اين. ها قرار گيرد  رسانه تواند در دسترس  مي كنند كه  مي خود تهيه
   براي  و محبوبيت ها پيوند زند و شهرت  بررسي  اين  نتايج  را به  نامش دهد كه  مي  تحقيق  باني سازمان

  . كند خود كسب
   دست  باشد بايد به  اعتبار داشته ها و مردم  رسانه در نزد  در مشهودات  تحقيقات  اينكه براي

  هاي روش  بايد براساس ها مي  بررسي اين.  ندارند اجرا شود  آن  در نتايج  خاصي  منافع  كه كارشناساني
   معتبر در مباحث  از كارشناسان(White paper panels) سند سفيد  هاي هيئت شود و   اداره  علمي پژوهش

  . باشند مورد بررسي
 برآيد،   عيار مشهودات  و تمام  كامل  تحقيق  يك  از عهده  را ندارد كه  آن  توانايي  سازمان چنانچه
) شود  مي  نيز خوانده(Caravan)  كاروان كه  ((Omnibus questions)ها   از پرسش  جامعي مجموعه

  هاي شركت  وسيله به   كه هايي  بررسي ها را به  پرسش تواند اين  مي مشتري.  شود  آن تواند جايگزين مي
   از اين  كه اي نتيجه.  كند گيرد، اضافه  مي  در سراسر كشور صورت طور ادواري  به  مستقل تحقيقاتي

 در مورد   كه اي  شيوه  همان تواند به  باشد مي  جالب  كافي  اندازه  به شود، چنانچه  مي  استخراجها الؤس
توانند   مي اي  حرفه محققان. ( انتشار يابد  پژوهش  باني  سازمان  نام  به  است  شده  عمل  مشهودات تحقيقات

  اي در پاره).  كنند  آورد ياري  را فراهم  جالب  خبري  اطالعات  كه هاي الؤس   چارچوب شما را در تهيه
،  مسئله   يك  به  راجع طب مخا  عقيده  درباره  اطالعاتي  با در اختيار نهادن  جامع هاي از موارد، پرسش
   داخلي هاي ريزي  برنامه  امر براي  اين رساند كه  مي  ياري  ارتباطات  سنجش  تكميل ، به توليد يا حادثه
  . سودمند است

  
   عمومي  روابط  برنامه ارزيابي
   ضمن عمومي روابط   برنامه دهد ارزيابي  مي  را تشكيل عمومي  از كار روابط  بسيار مهمي  بخش  كه فعاليتي

  :شود  مي  زير تهيه  يا چند دليل  يك  معموالً به  ارزيابي گزارش.   است  آن  انجام اجرا يا درپي
  .اند  كرده  كه اي  هزينه  در قبال  آنان  در مورد دستاوردهاي  مشتريان  به  گزارش  دادن.1
  . موجود فراتر رود  از برنامه  آن  دامنه  كه هاي نام بر  و اجراي  تهيه  ضرورت  توجيه.2
  .  برنامه  يك مشي  يا خط  توجه  كانون  انتقال  ضرورت  توضيح.3
   به  پايه  تحقيق  يك عنوان بهتواند  ، عمالً مي  آخري  در مورد دو دليل عمومي  روابط  برنامه  يك ارزيابي
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   اصطالح ، و در نتيجهها هدف و   مطلوب  مخاطبان  تجديدنظر در انتخاب  درباره گيري صميمتمنظور
كند مورد   مي ريزي  را پايه عمومي  روابط  اصالحي  برنامه  يك  در نهايت  كه عمومي  روابط يها پيام

    ارزيابي  آن  طي  فرايند كه اين.  قرار گيرد استفاده
  

  
   عمومي  روابط  شده  بازبيني  برنامه  يك ـ  تهيه3ـ2نمودار 

  

 تكرار   نحو نامحدودي تواند به شود مي  منجر مي شده  بازبيني  برنامه  يك  تدوين وجود به م  برنامه يك
  ). كنيد  نگاه3-2 نمودار  به(گردد 

:  قرار گيرد  مورد ارزيابي عمومي  روابط  جاري  در شيوه  است  ممكن  وجود دارد كه  پيشرفت دو نوع
 Level of reaction to)  انتشار پيام  بازتاب   و سنجش(Level of exposure)   انتشار پيام  ميزان سنجش

exposure). 
  

    انتشار پيام  ميزان سنجش 
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   يك  براي  كه  است  گوناگوني هاي فعاليت   و ارزيابي  توضيح  مستلزم  انتشار پيام  ميزان گيري اندازه
كنند،   نمي  را درك عمومي  روابط ايه هدف واقعاً  ، آنها كه  از مشتريان برخي. گيرد  مي  صورت مشتري

 آنها توليد   از جانب  كه هاي گزارش تعداد   صرفاً برحسب  انتشار پيام  ميزان گيري  اندازه اصرار دارند كه
   تنهايي ها، به  و گزارش  مقاالت  شماره فهمند كه تر هستند مي  پيشرفته  كه مشترياني.  شود  تلقي  است شده

 از   شكلي  انتظار دارند كه ، آنان در عوض.   نيست عمومي  روابط  فعاليت  يك  يا شكست ت از موفقي حاكي
   انتشارات  در اين  كه ييها پيام   نوع  معنا كه  گيرد، بدين  صورت(Content Analysis) محتوا  تحليل
توانيد  دهيد مي  مي  تشخيص هم م  كه  هر معياري  را برحسبها پيام  اين.  قرار گيرد اند مورد ارزيابي نهفته

 يا تعداد   انتقادي ، اظهارنظرهاي  مثبت  تعداد اظهارنظرهاي تواند شامل ها مي  ارزيابي اين.  كنيد ارزيابي
 قاعدتاً   تحليل  اين  غايي  هدف5.  است  ذكر شده خصوص  به  در متن  مشتري  نام  باشد كه دفعاتي

   است  مورد نظر رسيده  مخاطبان ، به  ارسالي  كند آيا پيام  بايد معلوم عنا كه م  باشد، بدين  يكسان بايستي مي
  تحليل.  خواهد شد  مؤثر واقع  مشتري عمومي تر روابط  بزرگ هاي هدف   آيا در تحقق ، و اينكه يا نه

ها و  سخنراني،   مطبوعاتي هاي  نظير اطالعيه  خروجي يها پيام   در ارزيابي بايستي  مي همچنين  محتوا
   مطابقت  متن  مطلوب  با معيارهاي ييها پيام   چنين كه صورتي قرار گيرد، زيرا در بروشورها مورد استفاده

 معيارها را در خود  ها نيز همين  در رسانه  مشتري  مطالب  وجود دارد كه  بهتري  باشد، شانس داشته
   6. سازد منعكس
   از يك  كه  است  برخوردار باشد، بهتر آن  زيادي  از اولويت شار پيام انت  بر ميزان  نظارت كه صورتيدر 
 معموالً در   مطبوعات  بريده  تهيه مؤسسه.  كنيد  مقصود استفاده  اين  براي  مطبوعات  بريده  خدمات مؤسسه
  ، اين رونيك الكت در مورد مطبوعات. كنند  مي  فعاليت  يا الكترونيك  چاپي هاي  رسانه  از دو حوزه يكي

  خدمات. كنند  مي  ارسال  بريده را داده  شنود آن  سفارش  را كه هاي نام بر  يا قطعات  كامل  ضبط مؤسسات
   شما فراهم ايد براي  كرده  تعيين  از پيش  كه  است  موضوعي  در چارچوب  را كه  جرايد مقاالتي بريده
   يا واژگاني  واژه  است  شويد، الزم  جرايد را آبونه ريده ب  سرويس خواهيد يك  مي  كه هنگامي. آورند مي

   دريافت  تنها خواهان عمومي  روابط  از كارورزان برخي. ( كنيد  شود مشخص  بايد كنترل را كه
 هستند  ييها گزارش   همه  خواهان ، ديگران  است  ذكر شده  در آن  مشتري  نام  هستند كه ييها گزارش

   بيشتر و حوزه  عام هاي  عبارت هرقدر كه.) پردازد  مي  يا صنعت داد، توليد، خدمت روي  يك  به كه
   از اين اما در عوض.  بايد بپردازيد  هم  بيشتري  كنيد، پول  تعيين  نظارت  را براي تري  بزرگ موضوعي

   پيگيري مننظر بگيريد و ض  را تحت  خاصي  حوزه توانيد روند تحوالت  مي امتياز برخورداريد كه
  . كنيد  را نيز گردآوري  مشتري  به  مربوط هاي ، گزارش  رقيب هاي فعاليت
   پيام  تبليغ  كامپيوتري ، ردگيري  انتشار پيام  ميزان  علمي گيري  نسبتاً جديد اندازه  از وسايل يكي

(Pubicity)است  شده چاپ  در نشريات  مشتري  از جانب  كامپيوتر كه  به ييها گزارش   نوع با دادن.    است   ،
 Overcill value)  پيام  ارزش  كلي  شاخص   و يك(Overcill exposure index)  انتشار پيام  كلي  شاخص يك

index)مشهودبودن  ميزان  نماينده  رقم يك. شود  مي  تعيين   (Visibility)ديگر نوعي  و رقم  است  در رسانه   
  .كند  مي  عرضه  است  در گزارش  حضور پيام  دفعات نشانگر  محتوا را كه تحليل
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    انتشار پيام  بازتاب سنجش 

  بايستي  ـ كارگزار مي  انتشار پيام  بازتاب  ـ سنجش عمومي  روابط  ديگر فعاليت  مهم  حوزه  ارزيابي براي
  هاي فعاليت  را در قبال   وي  وواكنش  مطلوب  مخاطب  برداشت  نحوه  از آن  با استفاده  بيابد كه راهي
،   يا عضويت  فروش  ارقام ، بازبينيها سازمان از   برخي براي.  كند گيري  اندازه  مشتري  از جانب شده انجام

   فعاليت  مشابه  كه  محسوسي  پيشرفت  ارقام اگر در اين. شود  مي  تلقي  مخاطب  واكنش  گردآوري عنوان به
در .   است  كرده  تفاوت  برنامه  بگيريد كه توانيد نتيجه  باشد مي ود داشته نظر رسد وج  به عمومي روابط

  اما از آنجا كه.  شمار آيند توانند به  مي اي  متقاعدكننده  چشمگير باشند، خود دليل  ارقام كه صورتي
   را كه  اين  احتماالً شانس ندارد،  ترازنامه  انتهايي  بر ارقام اي  و بالواسطه  معموالً تأثير مستقيم عمومي روابط

  .  برسانيد در اختيار نخواهيد داشت  اثبات  را به  يا عضويت  فروش  ميزان بتوانيد افزايش
   براي  اعتمادتري  قابل ، راه  خاص  مسائل  درباره  نظرات  منظور ارزيابي   به  افكار عمومي سنجش

   را در طول  افكار عمومي توان  مي  طريق از اين.   است  برنامه  در برابر يك  مخاطب  واكنش گيري اندازه
   قصد ابالغ  برنامه  را كه  آيا منظوري  كه  ساخت  كرد و معلوم گيري  اندازه  يا بعد از آن  برنامه  يك اجراي

   انجام  برنامه  يك  از اجراي  پيش اگر سنجشي.  دهد يا نه  مي  انجام  با موفقيت  است را دارد يا داشته آن
وجود   را به  اين  امكان  روشي چنين.  نيز از نو تكرار گردد مؤثرتر خواهد بود  آن شود و بعد از اتمام

  ، تغييرات  آماري هاي روش از   شود و با استفاده  با يكديگر مقايسه  آمده  دست  به  نتايج خواهد آورد كه
  . شود گيري  اندازه افكار عمومي

  
     پژوهي مورد گو برايال

    كوچك هاي سازمان   براي  غيررسمي پژوهش
 از   قادر است  خوبي  دارد به  و مستقيمي  فوري  خود دسترسي  مطلوب  مخاطبان  به  كه  كوچكي سازمان
   كسب  بسيار بيشتري هاي  آگاهي  و ديگران ، اعضا، كاركنان ، مشتريان  با مديران  اكتشافي  مصاحبه طريق
  هاي فروشگاه و ها سازمان   و باجه  خدمات هاي بخش نيز در   پست وسيله به  توان ها را مي مهپرسشنا. كند

   از اين  ناشي نتايج.  رساند  چاپ  به  محلي ها و مجالت  در روزنامه  آگهي عنوان به كرد و يا  همجوار توزيع
   را كه  كند، يا اطالعاتي  تبديل  يقين ايد به ه درسر داشت  سازمان  قبالً درباره  را كه تواند گماني بررسيها مي
  .گرفتيد بر شما آشكار سازد  مي اشان كرديد يا ناديده  نمي  آنها توجه احتماالً به
   كند و به  شما كمك  به  مشتريان هاي  اولويت بندي  و دسته تواند در توضيح  مي  تحقيقي چنين
 احتماالً قادر خواهيد بود   تحقيق  اين در پايان. بپردازد   مطلوبتان  مخاطبان  نيازهاي كردن مشخص
   خواهد بود معلوم  مبتني  بر آن عمومي  روابط  بعدي  برنامه  را كه ييها پيام و   مطلوب ، مخاطبانها هدف
  .كنيد

 در   تا كاري  است  بازگشته  شهر زادگاهش  و به  شده التحصيل  فارغ   اخيراً از دانشگاه(Daly)  دالي
»  هانسن «  كه  است  نگذشته  از بازگشتش  هفته هنوز يك.  خود پيدا كند  براي عمومي  روابط رشته

(Hanson)اليت دي «  نانوايي   صاحب  «(Delight)يك  به  با برادر دالي  كه هانسن. زند  مي  تلفن  وي   به   
.   است عمومي  روابط  در رشته  كاري  و دنبال  برگشته  خانه  به  وي  بود كه  شده  مطلع رفته  مي مدرسه
   فروش  افزايش  برنامه  يك  تهيه  مأموريت دالي. كند  او پيشنهاد مي  به  رشته  را در همين  كاري هانسن
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   يك  از اينكه  اخير پس  در چند ماه  نانوايي  اين فروش. گيرد  مي عهده  را به  نانوايي  اين براي
   دالي  به مدير فروشگاه.   است  گذاشته  كاهش  رو به  مدام  شده  افتتاح  محل  در اين  بزرگ سوپرماركت

   نان  اكنون دادند كه  مي  تشكيل داري  خانه  را زنان  وي هاي مشتري اكثر   از اين  پيش دهد كه  مي توضيح
   نكند اين  كه  است  نگران  وي.كنند  مي  تهيه  محل  از سوپرماركت  معمول  ساير نيازهاي خود را همراه

   ديگر نتواند به مانده  باقي  در خانواده  پيش  از دو نسل  كه  يابد و نانوايي  ادامه  همچنان  فروش كاهش
  . دهد  ادامه حياتش

 و   كسب كه صورتي داد در   پيشنهاد كرد، اما قول  دالي  را به  نسبتاً پاييني  پايه  در ابتدا حقوق هانسن
  كردن  نرم  و پنجه  دست  هرگز فرصت  كه دالي.   خواهد داشت  دريافت  بگذارد، پاداش  رونق ار رو بهك

 پيشنهاد را  برد، اين  مي  لذت  خودش  براي  كاركردن  و از فرصت  است  نداده ها را از دست با دشواري
  . پذيرفت

 زير   را آغاز كند، اما وي  برنامه  و اجراي  كار تدوين درنگ  بي  بود كه  خواسته مدير هرچند از دالي
  هاي نام، بر  غيررسمي  تحقيق  يك  به  زدن  از دست داند پيش  نمي  صالح  كه گفت  اصرار مي به.  بار نرفت
   تحقيق  اين  را به  هفته  يك دالي.   آشنا نيست  آن  با مسائل  كند كه  تدوين  و كاري  كسب را براي
   و كاركنان كند و با هانسن  مي  را بررسي  گذشته ماه  شش  دفاتر فروش  آن هد و ضمند  مي اختصاص
شود   مي  عرضه  فروشگاه  در اين  كه هايي  نان از تنوع. پردازد  مي  غيررسمي  مباحثات  رشته  يك  به نانوايي
  ، نوع  آن  تغيير دادن  و امكان يي كار نانوا ، ساعت  مختلف  اقالم  نسبي  محبوبيت  به گيرد، راجع  مي سراغ

   احياناً مورد استفاده  كه هايي  و آگهي  تبليغات  نوع اند و همچنين  نكرده  ديگر مراجعه  و آنها كهها مشتري
ها و   نان زند، تنوع  مي  منطقه هاي  ساير نانوايي  به  سري  سپس وي. پرسد  مي  است قرار گرفته

   بايد براي  را كه كند تا روشي  مي شود بررسي  مي  عرضه  راسته  آن سوپرماركت در   را كه هايي شيريني
  :كند  مي  زير را تهيه  كوتاه  پرسشنامه سپس.  سازد  مجسم  در ذهن  گرفت  در پيش رقابت

  
  : اليت  دي  نانوايي هاي مشتري  پرسشنامه

   دانشجو وغيره،  دار، كارمند، كارگر ساختماني  خانه؟   شما چيست  شغل.1
   ، بندرت  از مواقع اي ، پاره  هميشهكنيد؟   خريد مي  كارگاه  از اين  فواصلي  در چه.2
  ، بعدازظهر ، شب  صبحكنيد؟   از روز خريد مي  وقتي  در چه.3
   ، كيك  شيريني ، نان  نان؟ )ايد  خريده يا امروز چه( بخريد   امروز قصد داريد چه.4
  .  قلم5 از  ، بيش ، چند قلم  قلم  يك؟ )ايد  خريده يا اينكه(خريد   مي  يا شيريني ان ن  امروز چند قلم.5
   ديگر ، جاهاي» ف « ، نانوايي» م «  سوپرماركتكنيد؟   خريد مي  نانوايي  غير از اينجا از كدام.6
،   محلي هاي ه در روزنام ، آگهي  ديگران  از طريق خبردار شديد؟  بار چطور از وجود نانوايي  اول.7

    تصادف برحسب
  آييد؟  خريد مي  ما براي  نانوايي  كارگاه  چرا به.8

  
شوند بدهد تا پركنند و   وارد مي  كه  مشترياني ها را به ماند تا پرسشنامه  مي  چند روز در فروشگاه دالي
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رود و با   مي  محل رماركت سوپ  پاركينگ  به  هفته  اين  روزهاي در بقيه.  بگيرد  از آنها پس  خروج هنگام
   خود را به دالي. كند  مي شوند مصاحبه  مي  خارج  وارد يا از آن  سوپرماركت  به  كه يهاي مشتري

  :كند  مي  معرفي  صورت  اين  به  تصادفي خريداران
  قي تحقي مشغول.   دارم  همكاري  راسته  در همين اليت  دي  با نانوايي  كه  هستم  دالي ، من سالم

. كنند و چرا  مي  مورد نياز خود را از كجا خريداري  و شيريني  نان  مردم  كه  هستم  باره  در اين غيررسمي
   دهيد؟  جواب  من الؤ چند س  كنيد و به  لطف  است ممكن

   مطرح  خريداران  براي  است  كرده  قبالً تهيه  كه هاي نام پرسش  را از روي  مناسب ها الؤس  دالي
 در   بيشتري ها الؤس   به سپس. گذارد  مي  آنها عالمت هاي  از جواب  هريك  جلوي كند و خودش مي

اگر . پردازد  مي  آن  و توليدات اليت  دي  نانوايي  درباره شان  شخصي  خريد آنها، و عقيده مورد عادت
   از اظهاراتشان  صورت غير اينكند، در   مي  نوار ضبط  آنها را بر روي هاي  باشند پاسخ  موافق خريداران

  .دارد  برمي  يادداشت فقط
   مجاور كه  سوپرماركت  از خريداران  پرسشنامه40 و   نانوايي هاي مشتري از   پرسشنامه150  دالي
  دالي.  آورد  دست  به  و پرشده  تكميل  پرسشنامه190 مجموعاً  ترتيب  كرد و بدين  بودند فراهم پرشده
  : كرد  نمودار زير را رسم  دريافتي هاي  پاسخ ها و تحليل  پرسشنامه  اين ج استخرا براي
  

  دار خانه  
  ) پرسشنامه85(

  كارمند
  ) پرسشنامه51(

  كارگران ساختماني
  ) پرسشنامه14(

  دانشجو
  ) پرسشنامه40(

  33  10  47  0  خريدار يك قلم كاال. 1
خريدار چند قلم . 2

  كاال
35  4  4  7  

  0  3  10  50   قلم5خريدار بيش از . 3
  0  3  10  65  خريدار نان. 4
  40  12  49  85  خريدار نان شيريني. 5
  33  8  45  25  خريدار بيشتر مواقع. 6
اي از  خريدار پاره. 7

  مواقع
50  6  3  1  

  6  3  0  10  خرد بندريت مي. 8
  0  14  50  75  صبح. 9

  0  0  25  0  شب. 10
  40  0  3  10  عصر. 11
  0  0  5  80  )م(سوپرماركت . 12
  20  4  30  70  از طريق ديگران. 13
  0  0  0  3  هاي نامآگهي روز. 14
  20  10  21  12  تصادفي. 15
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دارها  ؛ خانه  است  بوده  با هانسن دهد حق  مي  را ارائه  مطلوب  از مخاطبان  ابتدايي  نمودار تصويري اين
 در  اليت  دي  نانوايي  عمده ب رقي رفت  انتظار مي  كه همانگونه. دهند  مي  را تشكيل  خريداران اكثريت
   اطالعات  به  هم ، دالي با وجود اين.  مجاور بود  خيابان ترديد سوپرماركت دار بي  خانه  مشتريان جذب
 در   جنس  قلم  تنها يك با وجود اينك( دفاتر   خريد كارمندان فراواني:   يافت  دست  جالبي  اول دست
  رفت  مي  اشاره  آن  به  نانوايي  و كاركنان  با هانسن  در مصاحبه از آنچه) كردند  مي  يا ظهر خريداري صبح

   از تعطيل  پس  بودند كه  و دانشجوياني آموزان ، دانش  ديگر نانوايي  مالحظه  قابل مشتري. بيشتر بود
   اغلب ه شد ك  ضمناً متوجه دالي. خريدند  مي  جنس  قلم آمدند و يك  مي  فروشگاه  به شان كالسهاي
آشكارا پيدا . كنند  مي  مراجعه  آن  به  تصادف اند و يا بر حسب  شنيده  را از ديگران  نانواني  اسم مشتريان
  .  مؤثر نيست  چندان  محلي  در روزنامه  هانس  تبليغاتي  آگهي بود كه

   شد كه  بود متوجه  شده   داده(Open-ended)باز   بن هاي  پرسش  به  كه هايي  جواب  با بررسي دالي
اند و   كرده  تعريف اليت  دي اي  و حلقه  دانماركي هاي  شيريني  از تازگي دهندگان  از پاسخ  زيادي عده
  . كنند  را طي اي  اضافه  آنها راه  خريدن  براي  را دارد كه  اين  ارزش اند كه گفته

  همه.  را مرور كرد هايش اد و يادداشت د  بود گوش  كرده  ضبط  كه  نوارهايي ، به  در پايان دالي
   قابل  اكثريت داد كه  مي  بود نشان  شده آوري  جمع  بررسي دار در اين  خانه هاي خانم از   كه اطالعاتي
تر  راحت « كنند كه  خريد مي  خود را از سوپر ماركت هاي ها و شيريني  نان  دليل  از آنها بدين توجهي
   كشف اليت  خريد از دي  بهها مشتري   رغبت  عدم  براي  را هم  ديگري  توجه  قابل  دليل اما دالي. » است
   نبودند از چهار راه كردند و مايل  مي  پارك  سوپرماركت  خود را در توقفگاه  افراد اتومبيل اين: كرد

   توضيح برخي.  برسند  نانوايي  عبور كنند تا به  نداشت  هم  راهنمايي  چراغ  كه  و آمدي  و پر رفت شلوغ
دهند،   مي  ترجيح  در سوپر ماركت  آن  مشابه  را بر نوع اليت  دي اي  حلقه هاي  نان  گر چه دادند كه مي

كشند   خود مي  دنبال  به  اغلب  كه  پرخطر را با كودكي  از چهار راه  گذشتن كنند ارزش اما فكر نمي
  . باشد داشته

 بود   كرده ها دريافت ها و مصاحبه  از پرسشنامه  را كه  اطالعاتي يگر همه يكبار د  دالي  از آنكه پس
   مقدماتي  آورد تا در نشست  زير فراهم  گزارش  صورت  خود را به هاي  از يافته اي  كرد چكيده بازبيني

  . كند  تسليم  هانسن روز بعد به
  

   هانسن:   به
   دالي:  از

   اليت  دي  درباره  غير رسمي  تحقيق نتايج:   موضوع
»  م «  سوپرماركت  پاركينگ  درون دهنده  پاسخ40 و   نانوايي  داخل  مشتري150 از   من تحقيق
   درباره  شما و نظرشان  مطلوب  از مخاطبان  تصوير كامالً روشني  ژوئن8   به  منتهي  هفته در طول
  . پديد آورد  من ، در ذهن نانوايي

  :شوند  مي  تشكيل  مهم  گروه ز سه ا  شما اكنون  مشتريان
  .دهند  مي  انجام  در صبح  خود را يكباره  خريدهاي دار كه  خانه هاي خانمـ 

  .كنند  مي  يا ناهار خود خريداري  صبحانه  براي  جنس  قلم  يك  كه ـ كارمندان
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شوند   مي خص مر  از مدرسه  بعد از ظهر خود كه  مصرف  براي  كه  و دانشجويان آموزان ـ دانش
  .كنند  مي خريد كوچكي

  .آيد  مي  شما خوششان اي  و حلقه  دانماركي هاي  از شيريني  ويژه ها به  گروه  اين همه
  هاي خانم عمدتاً   شما را كه هاي مشتري.   م  زديد سوپرماركت  مي  حدس  كه  طوري همان

 مورد  ها نان  اكثر آن دهد كه  مي شان ن  من هاي مصاحبه. كشاند  خود مي  سوي دار هستند به خانه
  . تر است  كار راحت  اين كنند، زيرا معتقدند كه  مي  تهيه  فروشگاه نياز خود را از اين
 و   سوپرماركت  بين  از خيابان  گذشتن كه صورتيدهد در   مي  نشان  من هاي ، يافته با وجود اين

.  كنند  شما مراجعه  فروشگاه  به  مدام  كه  داشت وجود  بيشتري شد، احتمال تر مي  راحت نانوايي
  ترسند با كودكان  وجود ندارد، مي  راهنمايي  چراغ اند از آنجا كه  آنها متذكر شده اغلب

  دهندگان  پاسخ  از همين  بسياري  چرا كه  است  مهمي  نكته اين.  بگذرند  خود از خيابان خردسال
  . دارد  برتري  در سوپر ماركت  آن  مشابه  بر انواع اليت  دي يي نانوا  توليدات  داشتند كه قبول

   رسانده  چاپ  به  محلي  در روزنامه  كه هايي دهد آگهي  مي  نشان  من  غير رسمي هاي بررسي
   از استراتژي  ديگري  نوع  كه پيداست.   است  داشته  مشتريان  در جذب بوديد تأثير ناچيزي

  .  است مورد نياز تبليغاتي
   روابط يها پيام و ها هدف،   مطلوب  مخاطبان  را درباره  خودم ها، ارزيابي  يافته  اين با ارائه

 قرار گيرد   مورد استفاده اليت  دي  عمومي  روابط  برنامه  مبناي عنوان به دارد   آن  جاي  كه عمومي
  . كنم  مي تقديم
  
  : شما  مطلوب مخاطبان 

  ردا  خانه هاي خانم 
    ادارات  كارمندان

   آموزان  و دانش جويان دانش 
  
    تحقيق هاي يافته 
    عمومي  روابط هاي هدف 

آموز و دانشجو   كارمند، دانش  مطلوب  مخاطبان  براي  فروشگاه  و جذابيت  درخشش  تقويت.1
  ) مفيد باشد مدرسه كار يا   از محل  مراجعت  در هنگام  خريد عمده  براي  انگيزه شايد ايجاد نوعي(

   يك شايد بتوان(دار   خانه هاي خانم   براي اليت  دي  بيشتر خريد در نانوايي  بهبود تسهيالت.2
   براي  رهگذران  كرد تا به  از روز استخدام  معيني هاي  ساعت  را براي  و رانندگي افسر راهنمايي

  ). كند  كمك  از خيابان گذشتن
   به اي  و حلقه  دانماركي هاي  شيريني  ويژه  به اليت  دي محصوالت   عالي  كيفيت  تبليغ.3

  .  مطلوب مخاطبان
  
    عمومي  روابط پيام 
  .ارزد  مي  دورترش  راه  چند قدم  به اليت  دي  عالي محصوالت 
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  دوين تا در مورد ت  كنيم  همديگر را مالقات تر است  مناسب  برايتان  كه   فردا در ساعتي  بودم مايل

 10   باشيد حدود ساعت  داشته اگر فرصت.   بپردازيم  مذاكره ها به  يافته  بر اين  مبتني هاي نامبر
  . زد  خواهم  فروشگاه  به  سري صبح

  
    ارتباطات سنجش 

 با   تأثيرگذاري  ميزان  با چه  سازمان دهد يك  مي  نشان  كه  است  اقدامي  ارتباطات  رسمي سنجش
  هاي گروه،   ارتباطي هاي  از سنجش اما اخيراً بسياري. كند  برقرار مي  خود ارتباط طلوب م مخاطبان
  به. دهند  قرار مي  مورد بررسي  تأثيرگذار است  سازمان  مطلوب  بر مخاطبان  عقايدشان  را نيز كه ديگري
  ]عامه[    عمومي  ادراك طحس: آورد  مي  فراهم  را در دو سطح  اطالعاتي هايي  سنجش  ديگر، چنين عبارت

   مهم  مواضع  بيشترين  كه گيرندگاني  و تصميم  فكري  رهبران وسيله به   در آن  ادراك  اين  كه ، و سطحي
 . ] خواص[گيرد    مي اند شكل  كرده  اشغال  و عموماً در اجتماع ، صنعت  خصوص  به  حوزه را در يك

 در   عمومي  روابط اندركاران  دست  كه  ميزان همانه  ب ح دو سط  در اين  و اطالعات  دانش كسب
در . كند  پيدا مي  بيشتري  روز اهميت  خود هستند روز به  با مخاطبين  ارتباط  راهنمابراي جويو جست
   سازماني  نقش ، فهم  ويژه  هويت  ايجاد يك  براي  تبليغاتي  با مبارزه  اجتماعي  مسئوليت  يك ريزي برنامه

  . دارد  خاصي  اهميت  و اجتماعي تر اقتصادي  گسترده  متن  چارچوبدر
    است(Jenson Elctrical)   الكتريكال  جنسون  شركت  عمومي   مدير روابط(John Flint)   فلينت جان

  ه بود ك  دلنگران  شركت مدير اين. رود  شمار مي  به  الكترونيك  توليد لوازم  در زمينه  بزرگي  مؤسسه كه
  اگر چه.   است  ذكر نشده  صنعت  جديد اين هاي پيشرفت   به  راجع  بزرگ  مقاله  در آن  شركتش هرگز نام

   رشته  بزرگ هاي شركت ساير  كند كه  مي  فعاليت هايي  زمينه  در همان  هم  جنسون ترديد نبود كه
   شركتي ها كمتر از وجود چنين  رسانه رسيد كه  بنظر مي  بودند، ولي  كار مشغول  به  در آن الكترونيك

 ديگر   كه ، از سود سرشاري  داشت  مراد ادامه  بر وفق  محصوالت  نوع  اين  فروش كه حاليدر .  باشند آگاه
   سهام ، ارزش وانگهي.  نبود  خبري  بودند در جنسون  خود كرده  اخير نصيب هاي سال در ها شركت
   نبود كه  مطمئن  حتي فلينت. داد  نمي  اخير نشان هاي سال را در  يشي افزا  نيز در بازار بورس شركت

 از   پس وي.  باشند  داشته  در ذهن  و توليداتش  از شركت  درستي  درك  هم  جنسون خود كاركنان
  هره چ   كه(Corporate identity)   شركتي  هويت  برنامه  يك  تدوين  رسيد كه  نتيجه  اين  به مسئله  بررسي
   با اين  تصميم  بعد از اين اما تازه.   است  كند ضروري  بهتر معرفي  مطلوبش  را در نزد مخاطبان جنسون
  . بايد باشد  كند چگونه  ترسيم  از شركت خواست  مي  كه  تصويري رو شد كه ه روب مسئله

   شركت  هويت مسئله   و فصل حل   بايد در راه  كه  گامي  نخستين  گفت  فلينت  به  سليم  عقل خوشبختانه
ها ايجاد   از خود در ذهن  وصفي  تصوير غير قابل  چنين  چرا جنسون  كه  است  نكته  اين بردارد بررسي

   غير رسمي  بعد از مشورت فلينت.  بايد باشد  جا دارد واقعاً از خود بروز دهد چگونه  كه كند و هويتي مي
   ارتباطات  سنجش  شد كه  متوجه7»  كامپيوتري  اطالعات شركت «  نام  به  مستقل  تحقيقاتي  مؤسسه با يك

 را   مناسبي  زمينه  ترتيب  بردارد و بدين  را از سر راه  شركت  شناساندن  به  مربوط  از مسائل تواند برخي مي
   جنسون  به ي تحقيقات  مؤسسه  اين  كه سنجشي.  كند  فراهم  عمومي  روابط  برنامه  يك  تدوين براي
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   از قبيل  شركت  اين  ويژه  تنها مخاطبان  و نه  داشت  تفاوت  استاندارد ارتباطات پيشنهاد كرد با سنجش
   توجه نوشتند را در كانون  مي  مطلبي  شركت  اين  احتماالً درباره  كه  و گزارشگراني ، سهامداران مشتريان

   بلندپايه ، مقامات  با آن  مرتبط  و صنايع  الكترونيك  در صنعت  كار تحقيق  پيشگامان داد كه خود قرار مي
   توضيح  فلينت به.   را نيز در بر گرفت  عمومي  تجارت هاي  رسانه  مهم هاي  و شخصيت  و سازماني دولتي

  خود را  فرعي هاي گروهها افكار   گروه  اين شود كه  مي  انتخاب  روشي  چنين  دليل  اين دادند به
   پي  مخاطبان  طرز تلقي  اصلي  ريشه تواند به  آنها مي  نظرات برداري  با بهره كنند و شركت  مي ريزي قالب
تواند   مي  اطالعات  از اين  با استفاده جنسون). شود يا نمي(شود   مي  نحو شناخته  چه  به و دريابد كه. ببرد
  . بپردازد  آن  و اصالح جويي  چاره ببرد و به   پي  شركت  ارائه  در نحوه  احتمالي  خطاهاي به

   استفاده  ارتباطات  سنجش  براي  تحقيقاتي  مؤسسه  اين گيرد از خدمات  مي  تصميم  عمومي مدير روابط
  هاي  سؤال  اول قسمت.  شود  تقسيم  دو قسمت  به  سنجش  اين كند كه  مي  توصيه  تحقيقاتي مؤسسه. كند
   رشته يك. شود  مي  در نظر گرفته  و خبرنگارانها مشتري،   موسسه  و كارگران رمندان كا  براي  كه كتبي

   وابسته  و مطبوعات  الكترونيك  افكار و عقايد در صنعت  با رهبران  كه  چهره  به  چهره  ژرفايي هاي مصاحبه
  .آيد  مي  عمل  به  آن به

كند   پيشنهاد مي  تحقيقاتي  مؤسسه  دارد به  نگاه ا پايينها ر  هزينه  اميدوار است  كه  عمومي مدير روابط
   عهده  دهند به توانند انجام  بايد و شايد نمي  كه گونه  آن  و كارمندانش  خود وي  را كه تنها وظايفي

  .گيرد
   تحقيقات  و مؤسسه  مؤسسه  عمومي  دفتر روابط  زير بين  شكل شود كارها به  قرار مي سرانجام

  : شود  تقسيم ينظرسنج
  

    كامپيوتري  اطالعات  شركت  وظايف
    پرسشنامه  تهيه.1
  .  از مؤسسه  خارج  برگزيده  پاسخگوي20 تا 15   شناسايي.2
    پرسشنامه  به دهندگان  پاسخ  تصادفي گيري  نمونه.3
  ها  پاسخ  آماري  و تحليل  از سازمان  خارج هاي  مصاحبه  كليه  ادغام.4
  

  :شود  مي  انجام  خود سازمان  در داخل  كه وظايفي
    امور پستي  كليه ها و انجام  پرسشنامه  چاپ.1
    آماري  تحليل  بر اساس  توصيفي  گزارش  تدوين.2

   از صحبت  پس  دهند ولي ها را انجام  از مصاحبه اي  پاره  خودش  كارمندان  بود كه  اساساً مايل فلينت
 و   عينيت  به  ناخواسته  است  ممكن  مؤسسه  كارمندان عنوان به آنها  د شد موقعيت متقاع  تحقيقاتي با مؤسسه
   به  اينكه ، براي وانگهي.  مؤثرتر بود  افراد خارج  كار نظرسنجي  اين  وارد كند و براي  لطمه  تحقيق صحت

   را به  آن  كه د سازماني بو  گيرد، الزم  صورت  طور مؤثر و دقيق  به  سازماني  افكار برون  سنجش خصوص
  . بماند  باقي  ناشناس دهندگان  پاسخ  براي  است  انداخته راه

)  كنيد  نگاه6   فصل به (  زمانبندي  جدول  شد يك  حاصل  كار توافق  در مورد تقسيم  از اينكه پس
   به  عرضه  براي  نهايي ارش گز  آمد تا تهيه  فراهم  تحقيقاتي  مؤسسه  با هماهنگي  عمومي  دفتر روابط وسيله
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   مدت  اين  در ظرف  اميدوار است فلينت.  شود  ديگر تضمين  ماه  در شش  شركت  مديره هيئت  اجالس
 و   سنجيده هاي  بر داده  مبتني  كه  شركت  جديد معرفي  برنامه  آغاز يك  را براي  مديره هيئت  موافقت
  . كند  جلب  است  افكار عمومي دقيق

  
  )Visibility Study(   در مشهودات  تحقيقات  كارگيري به 
    عمومي  روابط  برنامه  اصلي  بخش عنوان به 

   اطالعات  كه  است  اين  اول ؟ دليل پردازد چيست  مي  مشهودات  درباره  تحقيق  به  سازماني  اينكه علت
  هاي  گزارش  شود و در نتيجه ند عرضهتوا  مي  گوناگوني هاي  از ديدگاه  در مشهودات  از تحقيق ناشي

  . آيد  فراهم  مطلوب  مخاطبان  انواع  براي  مختلفي جذاب
 منظور   به  كودكان  پوشاك  توليدكننده  كارخانه  ابتكار يك  به  كه  مشهودات  را در زمينه مثالً تحقيقي

 از  برخي. گيرد در نظر آوريد ي م  كشور صورت  در اين  كودكان  تربيت  به  مربوط هاي  گرايش بررسي
.  كرد  تبديل  بانوان  مورد عالقه  مجالت  براي  گزارشي  به توان  را مي  تحقيق  از اين  حاصل اطالعات

   ديگر از اطالعات  برخي تازه.  خواهد بود  آموزشي هاي  رسانه  خاص  ديگر احتماالً مورد عالقه هاي داده
 شود مورد   چاپ  و روانشناسي  اجتماعي  در نشريات  قرار است  كه  مقاالتي  مبناي عنوان به   است ممكن

   عادي  مردم ، از انبوه  از مخاطبان اي  گسترده  طيف تواند براي  مي  تحقيق  اين پس.  قرار گيرد استفاده
  . باشد  داشته  جاذبه  دانشگاهي  نخبه هاي گروه تا  گرفته

 ديگر را هموار   تحقيقات  موارد راه  در اغلب  كه  است  اين  در مشهودات  تحقيق  ديگر از مزاياي يكي
   معيني هاي طلبد، بررسي  را مي  پيامدهايي  طور طبيعي  به  معيني هاي فيلم   كهطور همان  درست. كند مي
   تحول آخرين از  را دارند كه  آن  آمادگي  مدام  آن  خوانندگان  هستند كه  موقع  و به  جالب  چنان هم
   سفارش   به(Virginia slims) ويرجينيا اسليمز   آمريكا كه  عقايد زنان مثالً سنجش.  باخبر شوند  نتايج اين

.   است  تكرار شده  طور مرتّب  به1970 داد از    انجام(Philip Morris U.S.A) آمريكا   مورس  فيليپ شركت
 در هر   كه  نتايجي  اندازه  به  طوالني  دوران  در يك  عقايد زنان رات تغيي  مقايسه  امكان  اكنون كه  طوري به

   به  كه(The Flggie Repport)    فيجي در مورد گزارش.   است  جالب  شده  حاصلها سال   از اين يك
   از خود نشان ها در برابر تبهكاري  آمريكائي  كه   در مورد واكنشي(E-T-O)»  ـ او  ـ تي اي«ابتكار 

   صورت1980 بار در   نخستين  فيجي تحقيق.   خود گرفت  به  ديگري  آمد، پيامدها شكل  عمل دهند به مي
   تا مدير عامل  گرفته  عام ، از مخاطب  مختلف  مطلوب  مخاطبان  طرز تلقي  به  و در هر بار راجع گرفت
  .  است  شده ، تحقيق شركت

   مهم  خصوص گيرد به  مي  صورت  سازماني  برون  منظور استفاده به عمدتاً   مشهودات  تحقيق از آنجا كه
،   غير عيني هاي  يا شيوه  غلط هاي داده.  اجرا شود نقص  و بي  دقيق هاي روش از  گيري  با بهره  كه است
  .گذارد  مي  تأثير نامطلوب  است  آن  باني  كه  سازماني كند و بر روي  مي  را ضايع  تحقيق ارزش
   كه  است  بازي  ويديويي  نوارهاي  توليدكننده  شركت  يك   رئيس(Stonley Fisher) فيشر  ستانليا

   شروع  از زمان  كه  شركت  اين  معتقد است وي. دهند  مي  تشكيل را عمدتاً نوجوانان  آن هاي مشتري
   استراتژي  يك  براي  اكنون ست ا  بوده  تبليغاتي  تهاجمي  مبارزه  درگير يك  پيش  سال  در شش فعاليتش
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   پاي  خود به  پول  ريختن  جاي كند به  مي ، فيشر احساس با وجود اين.  دارد تر آمادگي  جدي بازاريابي
  را هزاران  نظاير آن  كه ييها پيام   رهگذر ارسال  ـ و از اين  عمومي  و روابط  تبليغاتي هاي آگهي

   طريقي  خود را به  شركت  اين  كه  است كنند ـ بهتر آن  مي  پخش بازي   ويديويي  نوارهاي توليدكننده
  . سازد  مرتبط  جوانان هاي تر با دلمشغولي اصولي

 و   امواج  فراز و فرودهاي  طبيعتاً درباره  شده التحصيل  فارغ  از دانشگاه شناسي  جامعه  در رشته فيشر كه
 از  با شگفتي. كنند  مي  وسوسه  او را مدام هايش  موفقيت  اينكه ه ويژ به.   كنجكاو است  اجتماعي روندهاي
  كرده»  پرشي «  چنين  گذشته  سال  در ده  ويديويي هاي بازي   كه  است  شده  موجب پرسد چه خود مي

   درباره كند؟ فكر تحقيق  مي  عرضه  امروزي  نوجوانان  به  خاطر خاص  رضاي  نوع  چهها بازي  ؟ اين است
   عمومي  روابط  بنگاه  يك  تحقيقاتي  با بخش گيرد كه  مي كند و تصميم  خطور مي  وي  ذهن  به  سؤال اين

  دكتر كارل.  كند  باشد، مشورت  داشته تري  فراوان  مخاطبين  كه  وسيع  تحقيق  يك  انجام معتبر براي
 و تفكر  پذيري  تأثير انعطاف  تحت ي عموم  روابط  تحقيقات   مدير بنگاه(Dr. Karl Madson)  مدسون
  و همچنين (  مختلف هاي  و اندازه  را در وسعت  از تحقيقات  گوناگوني  و انواع  فيشر قرار گرفت خالقه
  .كرد پيشنهاد كرد  مي  او مطابقت  با نيازهاي كه)  هزينه

   دست  تنهايي  به  ويديويي هاي بازي   پديده  فيشر درباره  كنجكاوي  كه  است  عقيده  بر اين مدسون
  هايي  از پرسش  دارد برخي  گمان  حال كند، اما در عين  نمي  را توجيه  مشهودات  پژوهش  يك  به زدن
   مورد استفاده  ملي  گسترده  بررسي  در يك 8 كارواني هاي  پرسش عنوان بهسازد بتواند   مي  فيشر مطرح كه

  آيا دستكم «  باشد كه  اين توانست  مي  نوجوان  مخاطبان  براي واني كار  پرسش  يك نمونه. قرار گيرد
   عامل توانست  چشمگير بود مي  مثبت هاي اگر درصد جواب» كنيد؟  مي  ويديويي  يكبار بازي اي هفته

   بازار عرضه  فيشر به  شركت  شود كه  جديدي هاي بازي   درباره  تحقيقي  گزارش  نوشتن  براي موثري
  .  است دهكر

   طور عمقي  را به اي مسئله روند يا   كه  است  تحقيقي  اجراي مند به  عالقه دهد كه  مي اما فيشر توضيح
   برنامه  يك  بابت  حاضر است  همچنين وي.  باشد  داشته شناختي  واقعاً جامعه  ارزش  كند و يك روشن
) شود  و اجرا مي  طرحريزي  تحقيقاتي  مؤسسه  اين  به بسته وا  بنگاه  يك وسيله به  كه (  عمومي  روابط تكميلي

 و   جامع  پژوهش  يك  گرفتن  در پيش  فيشر خواهان  اينكه خالصه.  كند  پرداخت  اضافي اي الزحمه حق
  .  است  عيار در مشهودات تمام

  و كار فيشر ارزش   كسب  براي  كه  در مشهودات  پژوهش  مناسب  برنامه  يك ريزي  طرح  براي مدسون
 قرار   آنها در اولويت  به  دسترسي  شركت  آن  براي  را كه  مطلوبي  مخاطبان  باشد كار شناسايي داشته
اما . كند  مي  تعيين  ساله20 تا 10   بين هاي گروه خود را   مطلوب فيشر مخاطبان. كند  آغاز مي داشت
   سن  كه  سالگان19 تا 13  را شامل  محدود سازد و آن  را اندكي  هدف  اين گيرد كه  مي  تصميم مدسون
  . سازد  است  نوجوانان رسمي

شود   يادآور مي  بود، اما مدسون  نظر رسيده ، بسيار محدود به  ويديويي هاي بازي   به  اوليه  عمده توجه
   بر اين وي.  قرار دارد  فراغت  اوقات  به تر مربوط  عمومي هاي فعاليت   در مقوله  ويديويي هاي بازي  كه

 و   فراغت  اوقات  به  راجع  نوجوانان هاي  ديدگاه  درباره  در مشهودات  تحقيق  يك  كه  است عقيده
   و نيز تمامي  والدينشان  كه  خود نوجوانان  تنها مورد عالقه  نه  كه  جالبي تواند نتايج  مي  از آن استفاده
 چند   تصادفي گيري ، نمونه گيري  نمونه  روش  بهترين دهد كه  مي وضيح ت وي.  دهد  دست  باشد به جامعه
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   است    مناطقي(Stratified probability Sample) و طبقاتي  (Multistage Probability Sample)  اي مرحله
   ميزان  كشور بر حسب هاي  استان  تمامي بعد از اينكه. گيرد  مي  صورت  تحقيقي هاي  در آنها مصاحبه كه

   طرز تصادفي  به شان  جمعيت  استانها بر حسب  شد، اين بندي  طبقه  جغرافيايي  كشور در هر منطقه جمعيت
   نسبت    به (Sample Counties) نمونه هاي  استان  داخل هاي  شهرها و شهرستان سپس. شوند  مي مشخص
 شهرها و   داخل  عالي ها و مدارس ن دبيرستا و سرانجام. گردند  مي  تعيين شان  تصادفي جمعيت
  .شوند  مي  گزيده  تصادفي  شيوه گيرد ـ به  مي  در آنها صورت  واقعي  بررسي  ـ كه  منتخب هاي شهرستان

 رو   از مصاحبه اند با استفاده  شده  برگزيده  تصادفي  نشان  بر حسب  كه  محصل ، ده  عالي در هر مدرسه
   عالي  مدرسه100   روش  از اين  با استفاده از آنجا كه. گيرند  قرار مي ررسي، مورد ب در رو و پرسشنامه

 هزار 100 از   از عقايد بيش گيرند، معيار دقيقي  قرار مي  مورد مطالعه  محصل1000 و مجموعاً  انتخاب
  .آيد  مي  دست  به نوجوان

   مطرح  كه هايي  پرسش ر نبود، ماهيتپذي  امكان  تحقيق  اين  نتايج بيني ترديد پيش  بي  كه در حالي
   در اين  خاص  از مقوالت برخي. كرد  مي  را تضمين  جالبي انگيز، دستكم  شگفت  اگر نگوئيم شد نتايجي مي

 و   تلويزيون ، تماشاي  خانوادگي هاي ، گردش ، ميهماني  كامپيوتري هاي بازي،   ورزش توانست  مي بررسي
  اي  چند گزينه هاي  پرسش  رشته ، يك  مقوالت  از اين در زير هر يك.  مجاز باشد مجاز و غير هاي فعاليت

   خصوصي  به  فعاليت  صرف  مقدار وقت  چه  را از قبيل اطالعاتي (Dichotomous questions)، و دو ارزشي
  را انجام  آن  كسي دهند، در كجا و با چه  مي ها ترجيح  را چقدر بر ديگر فعاليت  فعاليت شود، اين مي
  .كرد  مي آوري  جمع دهند و غيره مي

  ها و مسائل  آنها با گرايش  آيد و رابطه  فراهم  در كتابي توانست  مي  بررسي  از اين  حاصل  آماري نتايج
  . شود  بيان تر اجتماعي گسترده
.  زياد بود العاده ند فوقكرد  مي  فراهم  نتايج  اين  كه  گوناگوني  تبليغاتي هاي فرصت،   بر اين عالوه

  هاي نامه  هفته  براي هاي گزارش   صورت  شود و به  برجسته توانست ها مي  يافته  از اين اي  ويژه هاي بخش
ها،  ، خانواده ، ورزشي  نوجوانان هاي  نظير مجله ، انتشاراتي  اجتماعي هاي گروه قشرها و   خاص مورد عالقه

  عنوان بهخود فيشر .  قرار گيرد ها مورد استفاده  روزنامه  تحقيقاتي هاي  گزارش  بخش  و همچنين زنان
   اميدوار است مدسون.  باشد  تحقيقي  چنين  طبيعي  سخنگوي توانست  مي اي  غير حرفه شناس  جامعه يك

د تا  قرار ده  و ملي  محلي  راديوهاي ها و ميكروفن  تلويزيون  خود را در برابر دوربين بتواند مشتري
  . كند  صحبت  تحقيق  اين  نتايج درباره
 جديد و   تحقيقات  براي اي  پايه  صورت تواند به  مي  كه  است  آن  تحقيق  ديگر اين  مزيت خرهألو با

، مورد   سني هاي گروه ساير   فراغت  اوقات  استفاده  و نحوه  نوجوانان هاي  گرايش  درباره مستمر آينده
  گذارد، اما نام  و كار فيشر نمي  بر كسب  تأثير مستقيمي  بعدي  تحقيقات اگر چه.  گيرد قرار برداري بهره
   در ذهنها جايگزين  اجتماعي هاي  گرايش  درباره  تحقيق  متعهد به  از بانيان  يكي عنوان به را   شركت اين
 ايجاد   خواهد كرد و به ا تقويت ر  شركت  آيد، هويت  دست  تعهد به  نوع  اين  در راه  كه شهرتي. كند مي

  . خواهد رساند  ياري  وسيعي  ميزان  به  آن  براي  نيت حسن
  
     روزمره  ارزيابي  گزارش  يك تهيه
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   غير رسمي  گزارش  دهد تدوين  بايد انجام  عمومي  كارگزار روابط  يك  كه  ارزيابي  نوع ترين متداول
 در   جامعتري  شكل ، و به  يكبار يا فصلي ، دو ماه  ماهانه  صورت  به معموالً  كه  كار است  پيشرفت درباره
   عمومي  روابط  در بنگاه  ضروري  از استانداردهاي  يكي  گزارشي چنين. آيد  مي  فراهم  هر سال پايان
  ر جريان را د  ناظر خارجي  اينكه  براي  هم  سازمان  يك  داخلي ، ادارات  اوقات  برخي ، هر چند كه است

   تهيه  قبيل  از اين ييها گزارش قرار دهند،   گرفته  انجام  عمومي  روابط  در حوزه  كه  كارهايي آخرين
  .كنند مي

ها با   گزارش اين. كنند  مي  پيروي  اداري هاي  يادداشت  از چارچوب  اغلب  ارزيابي هاي گزارش
  شود و سپس  بود آغاز مي  شده  تعيين  خصوص  به وره د  يك  براي  كه يهاي هدف   درباره  كوتاهي توضيح

   كه  خاصي  كارهاي ، يكايك گاه آن. پردازد  ميها هدف   اين  به  دستيابي  از نحوه اي  خالصه  شرح به
  ، برشمرده  مطبوعاتي  تبليغي هاي ها يا گزارش  از فعاليت  فهرستي  صورت ، معموالً به  است  گرفته انجام
  .شود مي

   بخش شود، معموالً يك  مي  تهيه  مهم  پروژه  يك  يا انجام  سال  از پايان  پس  كه ييها گزارشدر 
 را بر روند  كند و اثر آن  مي  را تشريح  پروژه  اين  اجراي  تأثيرات  وجود دارد كه  هم گيري نتيجه
 پيشنهاد   يك  عرضه  درآمد طبيعي ش پي  را به ، گزارش گيري  نتيجه اين. دهد  مي  نشان  آتي هاي پروژه
  .كند  مي  تبديل  يا اصالحي تازه

 را   كارهايي  ببينيد، بايد پرونده  را تدارك  و متقاعدكننده  جامع  گزارشي  بتوانيد مقدمات  اينكه براي
 از  ر باشيد هر يك بايد قاد  امكان مثالً در صورت.  كنيد  بايگاني  دقت را به  آن ايد و تاريخ  داده  انجام كه

 در  كه صورتي كنيد و در   رديابي  است  شده  مطبوعات  به  انتشار گزارشي  سبب  را كه  خبري هاي اطالعيه
 آنها   تمامي  دقيق  بايگاني  مستلزم  وظيفه  اين  باشد، انجام  منتشر شده  زيادي هاي  اطالعيه  كوتاه  مدت يك
  هايي  نسخه  عمومي  روابط يها بنگاهبيشتر ( شود  گذاري  عالمت  دقت به و   جرايد بايد حفظ بريده.  است

 در   ارزيابي  گزارش  باشيد كه خاطر داشته هب). دارند  مي  ارسال  با گزارش  جرايد را همراه از بريده
  شكوه هرگز ناگزير نشويد در برابر   كه  نحوي  شود، به  ارسال  مشتري  از تقاضاي  پيش  امكان صورت
  . بدهيد  انفعالي پاسخي» ايد؟  كرده  چه  من  اواخر  براي اين«پرسد   مي  كه مشتري

   در (Stiller Agency) استيلر  عمومي  روابط  بنگاه  كارگزاري   كارشناس(Joe Kutcher)جو كاتچر 
   ييالقي  ميهمانسراي ستا را كه  سيه  هتل  براي  مدت  كوتاه  پروژه  يك  اجرايي فلوريدا اخيراً كارهاي

   جالب  نقطه  يك عنوان به خود را   شهرت مند بود كه  عالقه  هتل اين.   است  رسانده  پايان  به  است بزرگي
.  دهد  گسترش  زمستاني  تعطيالت در طول (Northeast)   ايست  نورث  دانشگاه  دانشجويان  ميان و دلنشين

 را   دانشجويان  آگاهي  كه  هدف  درآمد، با اين  هتل  استخدام  ـ به ژانويه تا   ـ از اوت  ماه6  كاتچر براي
   به  ژانويه  دسامبر و تعطيالت  در نيمه  از پيش  دهد و آنها را بيش  افزايش  هتل  اين  و امتيازات از امكانات

 خود   مطلوب را مخاطب   ايست  نورث هاي  كرد، دانشكده  كاتچر تهيه  كه هاي نامدر بر.  كند  جذب هتل
 از   و بخشي ، نيويورك  نيوجرسي  محلي هاي  را نيز در روزنامه  تبليغاتي  حال قرار داد، اما در عين

  .  انداخت  راه شوند به  مي ها محسوب  دانشكده  اين  حاشيه  مناطق  كه نيوآلگارانه
   نتيجه  بازنگري  منطقي  زمان كه كرد   قرارداد ـ احساس  مدت  ـ پايان  ژانويه كاتچر در پايان

   در اين  خاصي  درخواست  مشتري گر چه.   است  فرا رسيده  ارزيابي  گزارش  يك  و تدوين شهاي تالش
   چنين  تهيه  كردند كه  احساس(Steve Schultz)   استيو شولتس  بود، اما كاتچر و سرپرستش مورد نكرده
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   بعيد نيست  خواهد كرد، كه  تضمين  آينده  سال  را براي  عمومي  روابط  كار بنگاه  تنها ادامه  نه گزارشي
   مخاطبان  هدفش  كه  ساله  چندين  طوالني  برنامه  يك  تدوين  براي  بنگاه  را در مورد استخدام هتل

  . باشد متقاعد سازد  ديگري مطلوب
   مطرح  گزارش  در اين خواست  مي ا كه ر  از نكاتي  فهرستي  نخست  يادداشت  يك  تدوين كاتچر براي

  : كرد  زير تهيه  شرح سازد به
   جرايد ـ بريده
  )  تبليغاتي هاي ها و اعالن كتابچه (  تبليغاتي  ويژه ـ مطالب
  )  دانشگاه هاي روزنامه (  تبليغاتي هاي ـ آگهي
  )  جاري  و سال  گذشته سال (  رزرو هتل اي  مقايسه ـ ارقام

  كند و طرحي  مي  مرتب  طور منطقي  آنها را به  است  آورده  در فهرست  كه  مطالبي ررسي از ب  پس وي
  عنوان به از آنها   مشتري  براي  ارزيابي  گزارش  نگارش تواند هنگام  مي آورد كه  مي  فراهم  و منظم كلي

  :  است  شكل  اين  به  وي  كلي طرح.  كند راهنما استفاده
    مقدمه.1 

    برنامه  يك  تهيه  ضرورت. الف
    برنامه  موفقيتهاي. ب

    دانشگاه  در محوطه  هتل  عمومي  مشهودات ـ افزايش
    در هتل  اقامت اي  مقايسه ـ ارقام

    نتايج  اين  به  دستيابي  براي  مورد استفاده  اجرايي  ابزارهاي  انواع.2 
    ويژه  تبليغاتي  مطالب. الف 

  ما راهن هاي  ـ جزوه
    تبليغي  اعالنات هاي  ـ برگه

    تبليغاتي  آگهي.  ب  
    مطبوعاتي مقاالت.   ج  

    محلي هاي  روزنامه هاي ـ گزارش
    دانشگاه  روزنامه  دبيران  مطبوعاتي ـ سفرهاي

    نتيجه.3 
  .  استمرار برنامه  ارزش.الف
    مطلوب هاي گروه ديگر   جلب  براي  سراسر سال  به  برنامه  گسترش  ارزش. ب

  
   باشيد كه  داشته توجه.  كرد  خواهد آمد تهيه  در پي  را كه ، يادداشتي  كلي  طرح  از اين كاتچر با استفاده

  .  است  داشته  ارسال  عمومي  روابط  خود در بنگاه  سرپرست  را براي  آن  كامل  نسخه يك
   استيو شولتس:  رونوشتستا   سيه  هتل  عمومي ، مدير روابط  فريدمن دان:   به
   كاتچر ژوزف:  از
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    ماهه6   برنامه بازنگري:   موضوع
  1980   ژانويه29:   تاريخ

   عمومي  روابط آميز برنامه  موفقيت العاده  فوق  اجراي  نهايي  گزارش وسيله  بدين  كه خوشحاليم
 ستا در سراسر   سيه  هتل  اكنون  قصد داشتيم  كهطور همان.  كنيم  مي  شما تقديم ستا را به  سيه هتل

   شناخته  كريسمس  تعطيالت  در طول  اقامت  براي  محلي عنوان به   شرق  شمال  دانشگاهي منطقه
دهد   مي  اخير نشان  سال  كريسمس  تعطيالت ستا در طول  سيه آمار رزرو جا در هتل.   است شده
   نسبت  و تعداد مسافران  بوده  مسافران ر اشغال د  مدت  اين  در تمام  هتل هاي  درصد اطاق90  كه
  .  است  يافته  درصد افزايش35   گذشته  سال به

   اجرا درآمد موفقيت ستا به  سيه  استيلر در مورد هتل  بنگاه وسيله به   تمام  با دقت  كه  برنامه اين
   اشاره  آن  در زير به  كه ت اس  و انتشاراتي  عمومي  روابط  از ابزارهاي  استفاده خود را مرهون

  :رود مي
  
    تبليغاتي مطالب
   دانشگاه  دانشجويان  ويژه  كه  راهنما كرديم  كتابچه  يك  تهيه  به  شروع  اوت ما در ماه  . راهنما كتابچه

  اواخر  بود بين  شد، زيرا الزم  فعاليت  شدت  راهنما به  كتابچه  اين  تهيه براي.  بود  شده طرّاحي
  كردند اين  مي ريزي  خود را طرح  كريسمس  تعطيالت  برنامه  دانشجويان  اكتبر كه سپتامبر و اوايل

 معتبر   دانشگاه  ده  دانشجويي هاي سازمان   راهنما به هاي  كتابچه اين.  آنها برسد  دست ها به كتابچه
 و  ، مشاوران  دانشجويان  رؤساي  آدرس  به  ديگري هاي  نسخه  عالوه به.  شد  ارسال منطقه

  . گرديد  ديگر پست  دانشگاه50 در   دانشجويي  فعال هاي سازمان
  را نشان  كنار آن  ستا و درياچه  سيه  هتل  كه  جذاب  پوستر رنگي يك  . تبليغاتي هاي پوستر و اعالن

   است  بوده  ممكن  استيلر از هر جا كه كارمندان.  شود  شد تا نصب  ارسال  دانشگاه100  داد به مي
  .اند  را چسبانيده  تبليغاتي هاي  اعالن  و خودشان  كرده ديدن

  
    تبليغاتي آگهي
   منطقه  ارجح هاي  در روزنامه  چاپ  براي  جذاب  صفحه  نيم  آگهي  يك  استيلر در طراحي بنگاه

  .  گرفت    كمك  دايسون  تجاري هاي  آگهي  سپتامبر از بنگاه  ماه  هفته  آخرين  در طول دانشگاهي
  

    مطبوعاتي هاي گزارش
   حاوي  فلوريدا نوشتند كه  دانشگاه  تعطيالت  درباره  بخش  در سه  مسلسل  استيلر گزارش كارشناسان

  خودداري. (گذارد  در اختيار مي  هتل  اين  بود كه ستا و ذكر امكاناتي  سيه  از كارمندان  قول نقل
 برخوردار   در نزد خوانندگانش  از اعتبار بيشتري  گزارش  اين  شد كه موجب   مستقيم از تبليغات

   مهمي  مناطق  محلي هاي  را در روزنامه  مسلسل  گزارش  اين  شديم  اكتبر موفق  ماه در طول.) شود
  :  كنيم شود چاپ  مي  آنها اشاره  نام  در زير به كه

  را (Bennington)   بنينگتن  مجاور دانشگاه ، منطقه نسخه هزار 50  تيراژ (The Sentinel)  ـ سنتينل
  .دهد  مي پوشش
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   موث  دارت  مجاور دانشگاه ، در منطقه  هزار نسخه35  تيراژ (Morris times) تايمز  ـ موريس
(Dartmouth)شود  مي   توزيع.  

   چاپ    به(Yale) ييل مجاور  ، در مناطق  هزار نسخه56 تيراژ  ) (Evening Gazette گازت ـ اونينگ
  .رسد مي

    توزيع(Amherst)   مجاور امهرست ، در منطقه  هزار نسخه35  تيراژ (Times Daily)،  ـ تايمز ديلي
  .شود مي

 از نظر   كه  مناطقي  دانشجويان  و همچنين  محلي  ساكنان  كردن ها در آگاه  گزارش ـ اين
  . مؤثر بود العاده  دارند فوق دي زيا ستا اهميت  سيه  هتل  براي جغرافيايي

 و   تهيه  براي  الزم  انگيزه  آوردن  منظور فراهم به  .  دانشگاهي هاي  روزنامه  دبيران  مطبوعاتي بازديدهاي
   دبير روزنامه  پنج  دانشگاهي هاي  در روزنامه  آن ستا و چاپ  سيه  درباره  تحقيقي هاي  گزارش چاپ

   كريسمس  روز از تعطيالت ستا بيايند و سه  سيه  هتل  تا به  كرديم تاز دعوت مم  دانشكده را از پنج
 سفر   اين هاي هر چند گزارش.  شد  آنها پرداخت هاي  هزينه تمامي. خود را در آنجا بگذرانند

 شد   چاپ  اينكه  محض  منتشر شود و به  ماه  در همين  كه ، ما انتظار داريم  است هنوز منتشر نشده
 ما   و به  داريم  تماس  دبيران  اين با همه. ( كرد  خواهيم  شما ارسال  از آنها را براي اي سخهن

 را در   تنها دانشجويان  نه  مقاالت اين). ها هستند  گزارش  اين  تنظيم  سرگرم اند كه  داده اطمينان
  تري  مهم  توجه  قابل  ارزش ي دارا  خواهد كرد، كه  هتل  به  آمدن  به  ترغيب  بهار آينده تعطيالت
   از تبليغات  بخشي عنوان به   كرد و ما قصد داريم  مجدداً چاپ توان ها را مي  گزارش اين.  نيز هست

  .  بفرستيم  دانشجويان  و براي  كنيم ها را مجدداً چاپ  گزارش  از اين هايي  نسخه  آينده سال
   را به  هتلها تالش  ، اين  هستيم  راضي  هتل  براي نما هاي تالش  ، ما از نتيجه  طور خالصه به

 از   كه  حركتي كنيم  مي ، قوياً احساس با وجود اين.  شناساند  شرق  شمال  سراسر منطقه دانشجويان
  دانشجويان.  يابد  و مستمر قوت  اضافي  وجود آمد، بايد با تالشي  به  برنامه  اين  اجراي طريق
  التحصيالن  فارغ  جايگزين  از دانشجويان  جديدي  گروه  هستند و هر ساله زپايي گري  حافظه داراي

 تجديد   هر ساله  تبليغاتي ها و پوسترهاي  راهنما، اعالن هاي  كتابچه  است ، الزم بنابراين. شوند مي
  . يابند  قرار گيرند و گسترش  مورد بازنگري  پستي هاي  نشاني شوند و فهرست
  هاي فعاليت   رشته  يك  گرفتن ستا با در پيش  سيه  هتل  جايگاه   كه كنيم  مي احساس  ما همچنين

  .  باالتر خواهد رفت  شود باز هم  طراحي  دانشگاهي  منطقه  به  عرضه  براي  كه خاص
   برنامه  يك تواند اساس  مي  كرديم  هتل  براي  امسال  كه  كاري كنيم  مي  احساس در پايان

   در طول  مطلوب  ديگر مخاطبان ، كه  تنها دانشجويان  نه  هدفش  را كه  پيگيرتري  عمومي روابط
  . كند ريزي  پي  است سال

   تعيين براي.  گو كنيمو  با شما گفتها طرح   از اين اي  پاره  درباره  شد كه  خواهيم خوشحال
  . بود  خواهيم تر باشد با شما در تماس  شما راحت  براي  كه زماني

  
  ها تمرين
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   خود را بيازمائيد قضاوت
  :  است  زير مناسب هاي وضعيت از   در هر يك  يا ابزار ارزيابي  تحقيق  نوع چه

 مورد  هاي گروه   كه  از اين  و دقيقي  مشخص خواهد برداشت  محدود مي  بودجه  با يك  سازمان  يك.1
  . آورد  از او دارند بدست  تصويري  چه نظرش

  . دارند  از آن  برداشتي  چه ها و صنعت ، رسانه  دولت  مهم هاي خواهد بداند شخصيت  مي  مؤسسه  يك.2
  .  حد تأثيرگذار است  خود تا چه  و كارگران  با كارمندان خواهد بداند ارتباطش  مي  سازمان  يك.3
  . كند  مرتبط  اجتماعي  مهم  موضوع خواهد خود را با يك  مي  سازمان  يك.4
   روابط هاي  برنامه  خود را متقاعد كند كه هاي مشتري از  خواهد يكي  مي  عمومي  روابط  بنگاه  يك.5

  . دهد  خود را گسترش عمومي
  .كنند  مي  استفاده  تبليغاتي  از چه  وي خواهد بداند رقباي  مي  مؤسسه  يك.6
  .كند  برقرار مي ها ارتباط  با رسانه ي از تأثير بخش  ميزان  با چه خواهد بداند كه  مي  مؤسسه  يك.7
  . كند   بررسي  دو ارزشي  ويژه مسئله   يك  را درباره خواهد نظر افكار عمومي  مي  مؤسسه  يك.8
   دادن  قصد ترتيب  كه  آمريكايي  شركت  يك  براي  اطالعاتي هاي  پيشينه  منظور تهيه  به  سازماني.9

   دست  كشور به  اين  فرهنگ  به  راجع  بيشتري خواهد اطالعات دارد مي را   برزيل  به  سياحتي سفرهاي
  .آورد

   گذشته  سال  كه  كارهايي  را در جريان شهاي مشتري از  خواهد يكي  مي  عمومي  روابط  بنگاه  يك.10
  . قرار دهد  است  داده  انجام برايش

  
    عمومي  روابط كارگاه
 خواهيد كرد   استفاده  اطالعاتي  پايگاه  زير در يك  از مسائل ر مورد هر يك د  كه  كليد واژگاني  به راجع
  . كنيد بحث

  .دهند  مي  از خود نشان  دانشكده  پزشكي  پيش  دوره  دانشجويان  كه آميزي رفتار رقابت. 1
  .  بر اقتصاد جهاني  و تأثير آن  آمريكايي هاي شركت  روند ادغام. 2
  .  جمهوري  رياست  انتخابات  بر نتايج  آن  تأثيرگذاري  و چگونگي  سياسي  احزاب  داخلي هاي اختالف. 3
    فرزندان  پرورش ها درباره ها و فرانسوي  آمريكائي  نظريات  بين تفاوت. 4
   

    عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعات
 Fiskman)»  من  فيش نبرادرا «  شركت  عمومي  روابط  در اداره  كارگزاري  كارشناس  شما يك.1

Brothers)خانواده  اين  به  كه  است  سال60 و   است  خانگي  لوازم  سازنده  كه  بزرگي   هستيد، شركت   
   جلب  را براي  شديدي  بازاريابي تبليغات»   من  فيش برادران «  كه1950   دهه در طول.  دارد تعلق
اما در . شد  مي  زيادي  استقبال  شركت  اين  توليدات بودند از  انداخته دار راه  خانه هاي خانم
   و تبليغاتي  بازاريابي هاي فعاليت   كردن  امروزي  براي  كه هايي كوشش  رغم  اخير، علي هاي سال

   خود از شركت  تصوير ذهني  به  هستند كه دار قديمي  خانه هاي خانمآيد تنها   مي  عمل  به شركت
   باشد از مادران  عبارت  كه  ديگري  مهم  رشد داد و ستد با بازارهاي كنيد كه  مي اند و احساس چسبيده
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 ديگر احتماالً   مخاطبان  به  شركت  شناساندن  شما راه  عقيده به.   است  شده  و افراد مجرد، متوقف شاغل
  .  است  و مناسب  مهم مسئله چند   درباره  مشهودات  تحقيق  يك  به  زدن دست
   يك  شروع  ضرورت  به  خود را راجع  بنويسيد، داليل  عمومي  روابط  مدير اداره  به دداشتي يا
   است  بررسي  احتماالً قابل  را كه  چندي  عمده  كنيد و مسائل  بيان  شركت  از جانب  مشهودات تحقيق
  . سازيد مطرح

 كنيد   كرد انتخاب  كمك  دانشجويان  به  طريقي  به توان  مي  آن  از طريق  كه  را در دانشگاه هاي نامبر. 2
  ، تأسيس ، ايجاد دفتر كاريابي  آموزشي  تقويتي هاي  برنامه ، جهت  مركز دانشجويي مثالً ايجاد يك(

   اين  او به  بگذاريد و در مقام  مشتري  جاي خود را به).   دانشگاهي  در مجتمع  دانشجويي فروشگاه
   با مخاطبان  در مورد ارتباطش  غير رسمي  ابتدايي  تحقيق  داريد يك اكنون   كه  يا برنامه خدمت
 سر و   خدمت  با اين  كه  و ديگر كساني  با كاركنان كار را با مصاحبه. دهيد فكر كنيد  مي  انجام مطلوب

 يا دو   ، يك ستهب  بن  سؤال  تا ده هفت. ( بپردازيد  تحقيق  برنامه  تدوين  به سپس. كار دارند آغاز كنيد
   مطلوب هاي هدف   كنيد در زمره  مي  احساس  دانشجو كه30 تا 20  ها را به الؤ س اين). باز  بن سوال

   دانشجو كه  با چندين  ژرفايي  مصاحبه ، تعدادي  بر اين عالوه. گيرند بدهيد  قرار مي مشتريتان
   خاصي  از تأثيرگذاري  با مشتريان  در ارتباط ان عقايدش  يا چند نفر كه اند و يك  شده  انتخاب تصادفي

   عمل به)   دانشكده ، مشاوران  دانشجويان  انجمن ، رئيس  دانشجويان مثالً سرپرست.  برخوردار است
  .آوريد

،   نتايج  از اين با استفاده.  كنيد  آنها را بررسي  و نتايج ها استخراج ها و مصاحبه ها را از پرسشنامه پاسخ  
   مخاطبان  كردن  در مورد مشخص  كه  از نتايجي  خود بنويسيد و در آن  سرپرست  براي يادداشتي
   آن  بر اساس  كه ايد و نيز داليلي  آورده  دست  به  آن يها پيام و   عمومي  روابط هاي هدف،  مطلوب

 شود  تواند سودمند واقع  مي ي مشتر  براي  عمومي  روابط  برنامه  يك ريزي  در پايه  نتايج معتقديد اين
 در   اطالعات  گردآوري  براي  را كه هايي  از سؤال ها و فهرستي  از پرسشنامه رونوشتي.  كنيد دفاع

  . كنيد  گزارش  بوديد ضميمه  كرده ها مطرح مصاحبه
   ورزشي هاي  توليد لباس  خط  شما براي  اخيراً بنگاه  كه  است هاي نام بر  به  زير مربوط  اطالعات.3

   ارزيابي  گزارش  يك  كنيد و سپس  تهيه  كلي طرحي.   است  كرده  تدوين  ژاپني  طراح(Suki)سوكي
   ترتيبي  زير به  از اطالعات  هر يك  بنويسيد كه  سوكي  شركت   شعبه(Michiko Kito) ميسيكوكيتو،  به

  . باشد  شده  گنجانده  در آن منطقي
  ) دو بار  آنجلس  دوبار، شيكاگو چهار بار و لوس شهر نيويورك ( يو و تلويزيون با راد  مصاحبه. الف
  )  مد لباس  سراسري  در مجالت  گزارش پنج (  مطبوعات هاي  نوشته. ب
  )  آنجلس ، شيكاگو، لوس نيويورك( شهر   سه  به  ديدار مطبوعاتي. ج
  ) آنجلس ، شيكاگو، لوس نيويورك ( شهر  بزرگ هاي فروشگاه در   لباس  نمايشگاه برگزاري.د 
   يك  آنجلس  بار، و لوس  بار، شيكاگو پنج  سه نيويورك (  محلي هاي  روزنامه انتشار خبر از طريق. ـ ه
  )بار

   آنها پيرامون العمل  عكس  درباره  و تحقيق  داران  و بوتيك  بزرگ هاي فروشگاه   به  پرسشنامه  ارسال.و
  . س لبا  پائيزه كلكسيون
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  )  فروش  درصد افزايش20:   جاري  سال  در قبال  گذشته سال (  فروش  ارقام  مقايسه.ز
  ) شهر  پنج  به مسافرت (  آينده  پائيز سال   كلكسيون  براي  پيشنهاد تبليغ.ح

   جوانان  مخصوص  پيشاهنگي  سازمان  يك  را كه  جوانان  سازمان  عمومي  روابط  اداره  شما مسؤليت.4
 در مركز   اصلي  شعبه10 و   در واشنگتن  دفتر مركزي  يك  داراي  سازمان اين. دار هستيد  عهده است

 قرار   متجاوز است150 تعداد آنها از   اكنون  كه  محلي هاي بخش.   است  سراسر كشور  مهم مناطق
   خود گزارش  نوبت يز به بفرستند و آنها ن  اصلي  شعبه10   اين  خود را به هاي فعاليت   گزارش است

   بيشتري  استقالل  محلي هاي بخش اخير  هاي سالدر .  دارند  ارسال  واشنگتن  دفتر اصلي  را به كارشان
.  ندارد  سازگاري  ملي يها سياست با  كنند كه  و اجرا مي  را تهيه هايي  از آنها برنامه اند و بسياري يافته
  شانهاي هدف   به  پيشاهنگ  جوانان بندي  پاي  ديگر به  كه عمومي افكار   امر بر تصوير ذهني اين

  .  است  گذاشته  ندارد تأثير منفي اطميناني
   مسائل  طريق  آيد تا از اين  عمل  به  ارتباطات  در زمينه  سنجشي  است كنيد الزم  مي احساس  

 خود را   بنويسيد و داليل مدير كارگزاري   به يادداشتي.  آشكار شود  سازمان  و خارجي  داخلي ارتباطات
  . دهيد  توضيح  سنجشي  چنين  انجام براي
  نوشت پي
  
 روابط عمومي و مخاطبان مطلوب آن استنتاج كرد، هر هاي هدفتوان با شناخت   روابط عمومي را معموالً مييها پيام.1

،  چندين پيام بالقوه روابط عموميخواهند ازميان گيرد كه مي چند برخي اوقات تحقيق بدين دليل صورت مي
  .مؤثرترين آنها را تعيين كنند

 يا هر راهنماي ديگري كه احتماالً Ayer» آير«و يا راهنماي » بيكن« براي آشنايي با اين نشريات به راهنماي انتشارات .2
  .حاوي فهرست مورد عالقه شما است مراجعه كنيد

ها دستورهايي به كار  ساير سيستم. شود  به كار گرفته ميBRSم معروف  دستوري كه در اين مثال آمده وسيله سيست.3
  و ميد Dialogسيستم ديالوگ . ر دارند، اما در اصول عموماً بادهم يكسانندگبرند كه گرچه اندك اختالفي با يكدي مي

پيشرفته براي تحقيقاتي هاي اطالعاتي بسيار   دو سرويس دگر معروفي هستند كه با پايگاهMead data centerديتا سنتر 
  .گاني مجهزندزربا تجاري و

و ارتباط نزديك مفاهيمي را كه در اين عبارت رديف  در اين عبارت به كار رفته است» مجاور«به نشانه واژه . حرف م. 4
  .مـ كند اند بيان مي شده

 اما دست زدن به يك تحليل جامع اي محدود انجام دهيد، توانيد يك تحليل محتواي غيررسمي با دامنه  شما خودتان مي.5
  .و از نظر آماري پيشرفته مستلزم دستياري يك مؤسسه تحقيقاتي مستقل يا مشاور دانشگاهي است

براي ارزيابي .  ارزيابي شوند(readability)  خروجي نيز بايد از نظر خواندني بودنشانها پيامدر جوار تحليل محتوا، . 6
هاي محاسبه متغيرهايي از قبيل ميانگين شماره هجاها  ندي كه متكي به دستور عمل چهاي روش، ها پيامخواندن بودن 

  (the Flesch readability Formula)دستورعمل فلش . (در هر واژه و تعداد واژگان در هر جلمه است، وجود دارد
ترين و مؤثرترين  به نظر ما سهلبا وجود اين، ). ترين آنها است گيري خواندني بودن متن، احتماالً معروف درباره اندازه

راه ارزيابي خواندني بودن يك متن آن است كه از نمونه يكي از مخاطبان مطلوب خود بخواهيد مطلبي را بخواند و 
  .سپس محتواي آن را با شما در ميان بگذارد

ظر اعتماد داشت انتخاب يك فلينت اين مؤسسه تحقيقاتي را به توصيه يكي از همكاران خود در صنعت الكترونيك كه به ن. 7
گونه مسائل نظر ديگران را جويا شويم فكر  درباره اينجويي  شركت تحقيقاتي يا هرگونه مؤسسه مشورتي براي چاره

هاي  اين امكان نيز وجود دارد كه پيش از بستن قرارداد با يك شركت تحقيقاتي ابتدا فهرستي در پرسش. دوستي است
. 1: تواند به اين صورت باشد ها مي پرسش. آن شركت بخواهيد به آنها پاسخ دهيدكنترل كننده تهيه شود و از 
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حد خطاي . 3رود؟  ها چه روشي به كار مي براي گزينش و ارزيابي نمونه. 2اند؟  گران چگونه آموزش ديده مصاحبه
 مشابه ديگري هاي سازماندر خواهيد در سازمان ما انجام دهيد  گيري در چه ميزاني است؟ آيا تحقيقاتي را كه مي نمونه

  ايد؟ تجربه كرده
تواند در شرايطي  شود كه مي هاي پژوهشي روابط عمومي اطالق مي هاي كارواني به مجموعه جامعي از سؤال پرسش. 8

ندگي، ومطالعات ديده ش: به مبحث تحقيق براي انتشار(خاص جايگزين يك تحقيق گسترده ديده شوندگي گردد 
  ).مراجعه كنيد
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4  
   عمومي  روابط  برنامه  يك  تدوين

  
   قصد داريد براي  را كه  گوناگوني هاي فعاليت   كلي  خطوط  كه  است  مدوني  طرح  عمومي  روابط برنامه

   نوشتن ، از قبيل  عمومي  منفرد روابط  از اقدامات  هر يك  برنامه اين. كند  مي مشخص دهيد   انجام مشتري
  را در بافت  و نظاير آن  ارزيابي  گزارش  يك ، تهيه  سخنراني  يك  متن  كردن ، آماده  خبري  اطالعيه يك

  .دهد  مي  فراگير جاي  كوشش تر يك گسترده
و  (  گرفته  صورت  مشتري  براي  سال  يك  در طول  را كه ند اقداماتيتوا  مي  عمومي  روابط  برنامه يك
   به  را در بر گيرد، يا اينكه است)   آمده  عمل  به  در آن هايي كاري دست   آن  كردن  هنگام  به  براي هر ساله

، در هر   برنامه ناي.  شود  مربوط  است  يافته  اختصاص  آن  به  معيني  زمان  كه  خاصي رويداد يا پروژه
 را  تري گسترده»  منطق« يا   خود هدف  در جاي  كه  منطقي كوشد تا تسلسلي  باشد مي  كه صورتي
 و نيز   پيشنهادي  عملياتي  اجرايي  طرح  عمومي  روابط  برنامه ، يك بنابراين. كند برقرار سازد  مي پشتيباني
   عمومي  روابط  مدت  كوتاه هاي هدف   به  عمليات  اين  چه،  است  عمليات  اين هاي ارزش   و توضيح توجيه
  . باشد  او مربوط  دراز مدت هاي هدف   يا به مشتري

  
  ها پيام، ها هدف،  مخاطبان:   برنامه اساس
 در اختيار   بايد اطالعاتي  عمومي  روابط  هر برنامه  تدوين  شد، براي  تشريح  سوم  در فصل  كهطور همان
  ، اين  يا غير رسمي  رسمي  صورت  به ، خواه تحقيق.  شما قرار گيرد ريزي  برنامه اشيد تا مبناي ب داشته

   روابط هاي هدف و   مطلوب كند تا مخاطبان  مي  شما كمك دهد و به  را در اختيار شما قرار مي اطالعات
  يها پيام  اشتيد خواهيد توانست سر گذ  را پشت  مرحله  اين  كه هنگامي.  خود را بشناسيد  مشتري عمومي
   بر روي  عمومي  روابط  برنامه  كه  است اي گانه  سه  متغير، اصول  سه اين.  خود را بيابيد  با مشتري متناسب

  ). كنيد  نگاه4 ـ 1 نمودار  به(شود   بنا مي آن
 را دربر   گوناگوني اطبان بتواند مخ  باشد كه  وسيع  چنان  بايد آن  برنامه  از موارد طرح اي در پاره

  ، به  كنيم  بسنده  اصلي  مطلوب  يا دو مخاطب  يك  تنها به  كه  است  ديگر، بهتر آن در مواردي. گيرد
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   يا سومين بعداً در دومين. ( محدودتر برخوردار شود اي تر و دامنه  روشن  از ديدي  برنامه  كه نحوي
  .) منظور كرد  را هم  ديگري  مطلوب  مخاطبان توان  مي  برنامه  اين مرحله
  

  
   عمومي  روابط  برنامه  يك  تدوين  براي  مقدماتي   اقدامات4-1نمودار 

  
   و نحوه  مطلوب  مخاطبان تواند شما را در انتخاب  مي  مشتري  عمومي  روابط هاي هدف  شناخت

  . كند  آنها ياري محدود كردن
   رشته  اين  جوان  متخصصان  در ميان  شهرت  كسب  هدفش كه   كامپيوتري  شركت  يك  مثال براي

   دانشجويان  براي اي نامه بر  است  ممكن  رشته  كار اين  تازه  با متخصصان  ارتباط  دشواري  سبب  به است
  انعنو به كامپيوتر   رشته  دانشجويان انتخاب.  و اجرا كند تنظيم)   آينده  جوان متخصصان( كامپيوتر  رشته

   برنامه هاي هدف   به  دستيابي  را محدودتر و احتمال  عمومي  روابط  برنامه  عمل ، ميدان  مطلوب مخاطبان
 در   ديگري  مثال توان   كرد مي  گزارش  ژورنال  استريت  وال  نشريه  را كه روندي. را بيشتر خواهد كرد

   تبليغاتي هاي  برنامه اي  زنجيره هاي فروشگاه از  ي بسيار نويسد كه  مي  نشريه اين.  كرد  مورد تلقي اين
   مخاطبان  با محدود كردنها فروشگاه  اين. اند  متمركز كرده  شاغل هاي خانم   را بر روي  عمومي روابط

   فروشگاه  در ساختمان  و آموزشي  مشورتي  ويژه هاي فعاليت   رشته  يك توانند به  خود مي مطلوب
 خريد   از بودجه  بيشتري  سهم  نيت  با حسن  و توأم  صحيح  عمومي  روابط  برنامه  يك اجرايبپردازند و با 

،   ويژه هاي مناسبت،   مطلوب  مخاطبان  دامنه كه صورتيدر .  دهند  خود اختصاص  را به مشتريان
   هدف  به  اينكه احتمال   خود را محدودتر كنيم  معمولي هاي  انتشار اطالعيه  و حتي  تبليغاتي هاي فعاليت

   فروشگاه  مخاطبان  تمامي  تبليغاتي  برنامه  با يك  بخواهيم  كه  با وقتي  در قياس  يابيم خود دست
  . بيشتر خواهد بود  كنيم  را جلب اي زنجيره
  ريق از ط  سازمان  مطلوب  مخاطبان  دارد كه  آن  شد، جاي  تشريح  سوم  در فصل  كه گونه ، همان البته
 آنها با   شود تا انطباق  ارزيابي  عمومي  روابط  جدي هاي هدف و   تعيين  يا غير رسمي  رسمي تحقيق

 آيد   حساب  پيشرو به  بخواهد در كارش اي اگر مؤسسه . گردد  تضمين  سازمان  واقعي  و طبيعت مخاطبان
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خواهد بيشتر با   مي يا اگر مؤسسه.   خيالبافي ، يا صرفاً يك  است بينانه  واقع  هدفي  آيا چنين بايد ديد كه
 و ها ويژگي با   هدفي  آيا چنين  آنها قرار گيرد بايد ديد كه  برقرار كند و مورد توجه  ارتباط جوانان
بود با   بهتر مي  كه  نيست كار و محتاط  قدر محافظه  آن  دارد؟ آيا مؤسسه  سازگاري  مؤسسه  آن ماهيت
   بخشيدن  اطمينان  الزمه  اوقات  برقرار كند؟ برخي  سازگارترند ارتباط  با آن  كه انسال مي  سني هاي گروه

 و ها محدوديت  شود توضيح  مي  عرضه  سازمان  از يك  كه  هويتي  و درستي  در مورد دقت  مشتري به
   كه  حال  در عين  عمومي ط رواب  برنامه ، زيرا يك  است  عمومي  روابط  فعاليت  بالقوه هاي توانائي  همچنين

تواند   برساند، نمي  ياري  پيام  يك  گسترده  تأثيرگذاري  كند و به  را تبليغ  سازمان  يك تواند توانايي مي
.  دارد  پنهانها چشم را از   آشكار كارش  نواقص  تغيير دهد يا اينكه  واقعاً نيست  كه  صورتي  را به سازماني
 در دراز   تقريباً هميشه  باشد ولي  داشته  شايد دستاوردهايي  مدت  در كوتاه فريبانه عوام   تبليغي هاي برنامه
   نيرويي  چنان ، آن كنندگان  از مصرف  حمايت ، فلسفه  بر اين عالوه. آورد  بار مي  به  معكوس  نتيجه مدت

  ، خالف  كاالها و خدمات  نامطلوب ه و عرض  توليد نامرغوب  كه  وجود آورده  امروز و در بازار به در جامعه
 از توليد   در مورد جلوگيري  كه اي  روزانه هاي  امر را در گزارش ما اين.   است  شده  داده  تشخيص قانون
  شود مشاهده  مي  چاپ  تجاري هاي  روزنامه هاي  در صفحه  تنبيهي  و ديگر اقدامات  كاال، جرايم يك
   عمومي  روابط هاي محدوديت را در مورد   مثال  آمريكا احتماالً مؤثرترين زيسا  اتومبيل صنعت.  كنيم مي

   تبليغات رغم  علي  صنعت اين. دهد  مي  نكند ارائه  تطبيق  شده  ساخته  توليد با تصوير ذهني  كه در زماني
 از   خارجي كنندگان از بازار خود را در برابر توليد  وسيعي  بخش  سرانجام گرفت  كار مي  به  كه عظيمي
 بود و   كيفيت  فاقد كنترل  كنند كه  استفاده  آمريكا ديگر حاضر نبودند از كااليي مردم.  داد دست

  . ديگر برآمدند  در جاي  بهتري  محصول درصدد يافتن
 و   و يا عمومي  و مشخص تواند بسيار خاص  مي  برنامه  ماهيت  به  با توجه  عمومي  روابط هاي هدف

 از   برخي  باشد و بنابراين  عمومي  روابط هاي هدف بايد ها هدف   اين  خاطر بسپاريد كه اما به.  باشد ليك
 از   استفاده  مزيت تواند تبليغ  شما مي  عمومي  روابط هاي هدفمثالً . گيرد  را در برمي  ارتباطات هاي جنبه

 Food)(   مواد غذايي  جهاني هاي سوپرماركت  يره سودمند زنج  نقش  جامد، تبليغ  بر صابون  مايع صابون

World Supermarket Chainكه هايي كوشش   يا ايجاد اعتبار بيشتر براي كنندگان  مصرف  رفاه   در تأمين   
آورند و   مي  عمل  به  مردم  در قبال  مسئوالنه  و اقدام  ايمني  معيارهاي  حفظ  براي اي  هسته هاي نيروگاه

  .شد با غيره
شود   مي  عرضه  مطلوب  مخاطبان  به  عمومي  روابط هاي هدف   به  دستيابي  براي  كه  اطالعاتي سرانجام

   شكل  به  است  هستند و ممكن  عمومي  روابط يها پيام  ، همان  اطالعات اين.  شود  سنجيده  دقت بايد به
   اشاره  يك  صورت ، يا به  و مستقيم   صريح(Catchy Slogan)   شعار گيراي  يا يك  همگاني  اطالعيه يك

   را بهها پيام   كنيد، بايد اين  خود را تنظيم  عمومي  روابط  برنامه  كه  از اين پيش.  باشد  غير مستقيم ظريف
   و به  مناسب هاي روش امر شما را در اتخاذ   باشيد، زيرا اين  داشته  در ذهن  يا غير صريح  صريح صورت
 بايد   عمومي  روابط يها پيام.  خواهد كرد  منظور خود راهنمايي  اجراي  براي  خاص  ابزارهاي ريكارگي

   بايد قابل  حال  در عين  شوند، ولي  را شامل  برنامه هاي  جنبه  همه  برخوردار باشند كه  كليتي از چنان
   مخاطبان  جلب  براي  ديگري  فرعي يها پيام   آنها را به  بتوان  لزوم  در صورت  كه  نحوي  باشند، به تجزيه
   ممكن  اتومبيل  ايمني  به  مربوط  شعار تبليغاتي مثالً يك.  كرد  تبديل اي  ويژه  مسائل  به  يا اشاره خاص



 
 

98 

 باشد، در  مبتني»  كنيد  را ايمن تان  باشند، اتومبيل توانند اسلحه  ميها اتومبيل «  كه  پيام  بر اين است
 كار   به كمربند ايمني« مانند   فرعي يها پيام از  توان  مي  عمومي  پيام  از اين  پشتيباني  براي كه حالي
   به كمربند ايمني«، شعار   سازمان  همين  براي  عمومي  روابط  بعدي  برنامه در يك.  كنيد استفاده» بريد

 را   كودكان  ويژه  به  آن  فرعي  پيام كه حاليدر .  شود  تبديل  عمومي  پيام  يك  به  است ممكن» كار بريد
  : باشد تواند چنين  قرار دهد و مي  خويش مخاطب

  ». كنند  استفاده  از كمربند ايمني  خود بخواهيد كه از والدين«
    برنامه تدوين 

ايد  افته را ي  آن  شد، آمادگي  مشخص  عمومي  روابط يها پيام و ها هدف،   مطلوب  مخاطبان  كه هنگامي
  ، احتماالً بارها ضرورت  برنامه  نوشتن  در هنگام  باشيد كه  داشته توجه.  بپردازيد  برنامه  نگاشتن  به كه

 شود،   و آماده  تهيه  نهايي  نسخة  از اينكه معموالً پيش. آيد  مي  پيش  از مشتري  اطالعات  و كسب مشورت
  . گردد ح و اصال  بار حك  بايد چندين  آن نويس پيش

كنند،   مي  خواهد شد، پيروي  در اينجا بيان  كه  عام  از چارچوبي  عمومي  روابط هاي هر چند برنامه
   نيز به اي  تازه هاي عنوان  توان  باشد، مي  وجود داشته  خاص  تأكيد بيشتر بر مباحثي  امكان  اينكه اما براي
   روابط هاي هدف   يا در مبحث  برنامه والً در مقدمه معم  مطلوب  مخاطب مثالً توصيف.  افزود هر بخش
   مخاطب  توصيف  به اي  جداگانه  بخش  دادن  اختصاص كه صورتيشود، اما در   مي  گنجانده عمومي
  يها پيام.  كرد  كار مبادرت  اين  به توان  نظر رسد مي  به  ضروري  آن  و توجيه  پيشبرد برنامه  براي مطلوب
  ، به  اوقات  گاهي شوند، ليكن  مي  گنجانده  برنامه  معموالً در استراتژي  ترتيب  همين  نيز به مي عمو روابط
   در بخش  است گيرند، ممكن  خود مي  را به  شعار يا مضمون  آشكار يك  صورتها پيام   اين  كه  وقتي ويژه

 هر   جلوي  ستاره شود، عالمت  مي ر زير ارائه د  برنامه  تدوين  براي  كه در قالبي( شوند   عرضه اي جداگانه
  ). شود تواند حذف  و مي  است  اختياري  سرفصل  اين دهد كه  مي  نشان سرفصل

  
    عمومي  روابط  برنامه  محتواي ريزي قالب 

ها  و تن  است  صفحه  در يك  برنامه  اصلي هاي عنوان و ها فصل   خالصه  شامل  قسمت اين . برنامه خالصه* 
  .شود  مي  نوشته  آخر از همه  بخش  اين  كه  است روشن. شود  مي  تهيه  بسيار طوالني هاي  برنامه براي

   مقدمه اين.   است  آن  مطلوب  و مخاطبان  سازمان  پيشينه  بررسي  شامل  بخش اين  .) يا استدالل ( مقدمه
  . قرار دارد بياندازد  مطالعه  تحت  كه ري و امو  عمومي  روابط  مسائل  به تواند نظري  مي همچنين

 و اجرا   تنظيم  آن  به  دستيابي  براي  برنامه  كه  عمومي  روابط هاي هدف  فهرست  .  عمومي  روابط هاي هدف
 و از يكديگر جدا   الفبا مشخص  و يا حروف  با شمارهها هدفمعموالً . آيد  مي  قسمت شود در اين مي
  .شوند مي

   بايد به  عمومي  روابط هاي فعاليت  هاي محدوديت و ها توانائي   درباره  كلي  توضيح يك . تباطات ار نقش* 
   براي  عمومي  عملكرد روابط  كردن  روشن  شامل  از مواقع اي  پاره  بخش اين.  شود  داده مشتري
 را   آن ارد و نبايد تحقق ند  در مورد آن  ادعايي  عمومي  روابط  كه  است  اموري  و برشمردن مشتري
  .  انتظار داشت  عمومي  روابط  برنامه از يك
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   بايد از طريق  آيا پيام  و اينكه  عمومي  روابط  پيام  تبليغ  نحوه  دادن  نشان براي .) شناسي يا روش ( استراتژي
  گذاري  سرمايه،  ويژه  مراسم  و برپايي  مطبوعاتي هاي  از گزارش ، تركيبي اي  رسانه هاي گزارش
 نياز   كلي  توضيح  يك  شود به  رسانده  ديگري  يا از طريق  و اجتماعي  هنري هاي طرح در  مشترك

   ارائه  از آن  پس  كه هاي نام بر دهيد اجراي  مي  اطمينان  مشتري  به  كه  است  بخش در اين.  است
  .  است  دسترس  و قابل شود جامع مي
   همه  به  دلخواه  پيام  رساندن  براي كند كه  مي  را بيان  ابزارهايي  كلي  مشخصات  بخش اين . برنامه اجراي

  .  است  الزم  عمومي  روابط هاي هدف   به  منظور رسيدن  به  مطلوب مخاطبان
   ارتباطات  عمده  آنها ابزارهاي  عنوان  تحت كه( را   عمومي  روابط  اجراي  اصولي هاي بخشدر زير 

  : آوريم مي) گيرد  قرار مي  مورد بررسي  بيشتري  با تفصيل  كتاب  بعدي هاي فصلاند و در   شده بندي قهطب
 اظهارنظرها،  ، گزيده  خبري هاي كنفرانس   مطبوعاتي هاي  اطالعيه شامل . مطبوعاتي فعاليت
  .شود  مي ها ارسال  رسانه  منظور انتشار، به  به  كه  و ديگر مطالبي  تحقيقي مقاالت

  ها پاسخ  سؤال اند به  آماده شود كه  مي  افراد كارشناسي  شامل  بخش اين .  سخنگويان هاي برنامه 
 بپردازند، در   سخنراني  به  حاضر شده  و مجامع  اظهارنظر كنند، در محافل  مسائل دهند، درباره

  . كنند ها مصاحبه سانه ر  بدهند و با خبرنگاران  توضيح  مردم  و بازديدها بهها مسافرت
   و مطالب  مشهودات ها، تحقيقات  راهنما، روزنامه  تبليغاتي هاي ها، جزوه  خبرنامه شامل . انتشارات 

  . آموزشي
  هاي فيلم،   توليد مؤسسه  و آموزشي  خبري هاي فيلم ـ    و تصويري  صوتي هاي ه رسان  ويژه مطالب 

 و   صوتي  عمومي هاي  اساليد و اطالعيه ، نمايش  و تلويزيوني  اخبار مستند راديويي مستند، بريده
  . تصويري

  هاي تالش   به  كمك  براي  كنيد كه  توصيه  مشتري  بخواهيد به  است ممكن . تجاري تبليغات 
 بايد   مواردي در چنين. ( دهد  اختصاص  تجاري  تبليغات  به  معيني  بودجه  عمومي تر روابط وسيع

   رسانه  و در چه  مورد نظر است  تجاري  تبليغات  خاصي  نوع  چه  كرد كه  تشريح كلي طور  به
  ). شود  بايد پخش خاصي

 مد،  ، نمايش  ورزشي هاي رقابت  از قبيل ـ    و تشويقي  ترويجي هاي فعاليت،   ويژه هاي مناسبت 
  .  جوايز و نظاير آن ، اعطاي  عمومي  واطالعات  هنري  علمي هاي ، مسابقه  هنري هاي نمايشگاه
 شد تا   بايد وارد جزئيات  مقدور است  تا آنجا كه  ارتباطي ها و مسائل  روش  از اين  هر يك در توضيح

   اين  دهيد كه  توضيح  مشتري براي.  شود  روشن  آن  و حقانيت  شده  توجيه  درستي  به  از آن  استفاده دليل
 خود   سوي  را به رسانند و آنان  مي  مطلوب  مخاطبان  را بهها پيام   چگونه  ارتباطي ها و ابزارهاي روش
  .كنند  مي جلب

   كار گرفته  به  برنامه  اجراي  بايد براي  را كه  ابزارهايي  فهرست  عمومي  روابط  از كارگزاران برخي
 تنها   كه هايي فعاليت  دسرانه خو پندارند با افزودن كنند و مي  مي  تبديل كشي  قرعه  كيسه  يك شود به
 بايد با   اجرايي  ابزارهاي اين.  را بيشتر خواهند كرد  برنامه  موفقيت دهد شانس  را هدر مي  سازمان بودجه
.  كنند  منتقل  طور كامل  و به  درستي  را به  عمومي  روابط  دلخواه  شوند تا قادر باشند پيام  انتخاب دقت
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 روز يا   يا تعيين  و جايزه  ويژه  تخفيف  دادن  چون  خاصي  تبليغاتي  مراسم  انداختن راه   به  اينكه رغم علي
   اين  كه  نيست  باشد، شك  مناسب  از مشتريان  برخي  براي  است  ممكن  حراج  براي  خاصي روزهاي
  نظر و مشورت  صاحب ان از همكار اي  جلسه  مورد تشكيل در اين.   آنها سودمند نيست  همه  براي اقدامات

   مشتري  يك  انحصاري  دقيقاً با نيازهاي  كه اي  تازه  تبليغاتي هاي طرح فكرها و   يافتن تواند به با آنها مي
   هماهنگي  برنامه  با بودجه بايستي  مي  همچنين  اجرايي  ابزارهاي  اين[.  كند  باشد كمك  داشته مطابقت
  .] باشد داشته

،   وسيع  تجاري  تبليغات  به ، مبادرت  فيلم تهيه:   چون  معيني  اقدامات  اجراي پيشنهادات   است بديهي
 بر سر   از مواقع اي پاره.   است  غير منطقي  كم  با وجود بودجه  عمومي  روابط  ويژه  مراسم  دادن ترتيب

  مثالً برگزاري (  عمومي  روابط ايه فعاليت از   حوزه  يك  را به  بودجه گيريد كه  قرار مي  دو راهي اين
 متعدد و   اقدامات  را صرف  دهيد و يا آن اختصاص)   سفر مطبوعاتي  يك  و يا ترتيب  مطبوعاتي كنفرانس

 با  بايستي  مي  انتخابي ابزارهاي. كنيد)   مطبوعاتي  اطالعيه  و ارسال  تلفني مانند مكالمات (  خرج كم
   چه  برنامه  اجراي  براي  فكر كنيد كه  اين بايد به. يار داريد نيز سازگار باشد در اخت  كه  زماني چارچوب

  . دارند ايد كارآيي  داده  اختصاص  برنامه  اين  كه  وقتي  در چارچوب  ابزارهايي  داريد و چه  وقت مدت
   اتفاق گيري  اندازه ر اين چند با  و اينكه  برنامه  تأثيرگذاري گيري  اندازه ، نحوه  قسمت در اين .ارزيابي
  هاي روش. شود  مي  داده كند شرح  مي  را تعيين  برنامه  بعدي  احتماالً مرحله  كه افتد و نتايجي مي

  اي  شيوه  نوع  است ، بهتر آن شود، با وجود اين  نمي  گنجانيده  در برنامه  از پيش  هميشه گيري اندازه
   برنامه  تهيه  هنگام  كه  مشترياني حتي.  كنيد  تعيين واهيد برد از قبل كار خ  به گيري  در اندازه را كه

  .گيرند  را مي  آن  كار، سراغ  از اجراي آورند، پس  نمي  ميان  به  از ارزيابي هرگز ذكري
  .شود  مي  آورده  بخش  در اين  برنامه  و امتيازاتها استدالل   و چكيده  برنامه خالصه . نتيجه

  مأمور اجراي»   كارگزاري گروه «  درباره  كلي ، اطالعات  عمومي  روابط  بنگاه در مورد يك .  طرح مجريان* 
   عهده  به  كه  و وظايفي  كارگزاران  و تجربه ، تخصص  تحصيالت ميزان. شود  مي  را شامل برنامه
  .شود  مي  آورده  بخش گيرند در اين مي

 بايد در   عمومي  روابط هاي فعاليت و   اقدامات  كه  كلي انبندي زم  چارچوب يك . زمانبندي جدول* 
   اقدامات  كه  هنگامي ولي. آيد  نمي  و اجرا شود معموالً رسماً در برنامه ريزي  طرح  آن محدوده
   دارد، وجود يك  آن  در تأثيرگذاري  زيادي  اهميت  برنامه شود و يا زمان  پيشنهاد مي اي گسترده
 با شما را در   همكاري  لزوم  حال  در عين  رسمي  زمانبندي  جدول يك.   مفيد است انبندي زم جدول
تواند   مي  جدول ، اين  عالوه به. شود  يادآور مي  مشتري  به  آن  اجراي  دستور كار و زمان حفظ

   پيش  زماني ع مقط  در يك  برنامه  اجراي  در ضمن  كه  نوساناتي  توضيح  براي هاي نقش  عنوان به
  . قرار گيرد آيد مورد استفاده مي

   نيز هر شش  و هميشگي  دائمي هاي برنامه. شوند  مي  تنظيم  ماه  و يا شش سال يك  ها براي اكثر برنامه
  . دارند  بازنگري  به  احتياج سال يك يا  ماه

. ها باشد  هزينه  كلي  و يا ارزيابي ارقام و ريز   جزئيات تواند شامل  مي  عمومي  روابط  برنامه بودجه . بودجه
   داراي  اغلب  عمومي  روابط يها بنگاه  بودجه.  دارد  برنامه  و ماهيت  مشتري  خواست  به  بستگي اين

.  دارد  اختصاص  غير پرسنلي  هزينه  ديگر به  و ستون  پرسنل  حقوق  به  ستون  يك  كه  است دو ستون
 تا اجرا و   طرح  تهيه  از مرحله  مسئول  پرسنل  به  كه  تعداد ساعاتي  محاسبه  از طريق  پرسنلي هزينه
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 كار   هر ساعت  به  كه  مبلغي عموماً ميزان. (شود  مي دهند استنتاج  مي  اختصاص  آن  به  برنامه ارزيابي
در ). كند  مي  پرداخت  كارمندش  به  در هر ساعت  آژانس  كه  است  برابر حقوقي گيرد سه  مي تعلق
   و اجرا و ارزيابي  تهيه  به  پرسنل  كه  زماني  به  توجه  بدون  و مقطوع  معين  رقم  يك  از مواقع اي پاره

   اختصاص  خاص  يا پروژه  برنامه  يك  به  كه  زماني مدت. شود دهد پيشنهاد مي  مي  اختصاص برنامه
   كارگزار روابط  كه  مقدار وقتي ، يا با محاسبه  گذشته  مشابه  نوع هاي  پروژه  بر مبناي بايستي يابد مي مي

   شود نتيجه  صرف  بيشتري  هر قدر وقت  كه  فرض  كند، با اين  برنامه  يك تواند صرف  مي عمومي
   اين  سازماني  درون  عمومي  در مورد دفاتر روابط  كه پيداست. آيد برآورد شود  مي  دست  به بهتري
   حقوق  مانند ساير كارمندانها سازمان   عمومي  روابط شود، زيرا كارمندان  نمي  محاسبه ميشه ه هزينه
 بها برآورد  ها با استعالم  ساير هزينه  مواقعي در چنين. دارند  مي  دريافت  ماهيانه  و متعارف عادي
تواند   شود، مي نظر گرفته در ها قيمت   و نوسان  تورم ، چنانچه  گذشته  موارد مشابه هزينه. شود مي

   سازماني  درون  عمومي  روابط  ادارات  و هم  مستقل يها بنگاه  هم. ها قرار گيرد  هزينه  محاسبه مبناي
   كم  هزينه  كه  نحوي  برآورد كنند، به  و حداكثر هزينه  حداقل  خود را بر اساس توانند بودجه مي

  هاي هدف   به  يافتن  دست  براي  شده  انجام  حداكثر فعاليت  زياد نماينده  و هزينه  حداقل نماينده
  . باشد  سازمان  عمومي روابط

   نكات  كه  است  يا مقاالتي  تحقيقاتي هاي  يافته  از قبيل اي  اسناد تأييدكننده  شامل  بخش اين . پيوست
  توان  مي  برنامه شد از خوانندگان با  الزم در هر جا كه. كند  مي  يا تقويت  را روشن  در برنامه مندرج

 از اسناد باشد، بايد آنها   مختلفي  انواع  شامل  پيوست اگر مطالب. » كنند  مراجعه  پيوست به « خواست
  . كرد بندي  دسته و غيره»   ب پيوست«، »  الف پيوست «  صورت را به
    موارد برگزيده  مطالعات الگوي
 از   يكي  آن  و آوازه  شهرت  و گسترش  مؤسسه  يك  شناساندن  براي مي عمو  روابط  برنامه  يك تدوين

   براي  را فعاليت  برنامه اين.   حاضر است  در زمان  عمومي  روابط  برنامه  يك  اشكال ترين بلندپروازانه
 موارد از  لبها در اغ  برنامه اين. نامند  مي  مطلوب  مخاطبان  در ذهن  يا ايجاد تصويري  هويت شناساندن

. اند  شناخته  درستي  آنها را به  مطلوبشان كنند مخاطبان  مي  احساس آيند كه  اجرا درمي  به  مؤسساتي سوي
  ) كنيد  نگاه4 ـ 1 تابلو  به(
  

   مفيد خواهد بود؟  زماني  در چه  شركتي  هويت  برنامه  يك   اجراي4-1تابلو 
   يك  اجراي  كه  است  عقيده  بر اين  در نيويورك ركتي ش  رئيس(Stephen Downey)   دوني استيفن

  . زير مفيد خواهد بود  شرايط  تحت  بسيار قوي  احتمال  به  شركتي  هويت برنامه
   گذشته  خطاهاي بقاياي. كند  نمي  تطبيق  آن  با واقعيت  شركت  از يك  مردم  شناخت كه زماني
   به  همچنان  است  ممكن  و نظاير آن  محيطي ست زي  ناچيز، مسائل ، دستاوردهاي مديريت

  . دهد  ادامه  مردم  خود در ذهن  منفي هاي تأثيرگذاري
، تغيير   و جالب  رسيده  از راه  تازه  محصول  جديد، يك  رقيب  يك  از قبيل  خارجي  نيروهاي كه زماني
 و  گري  آوازه  تدابير متقابل  به  زدن  موجود، دست  رقيب  يك  تازه  با هويت  شركت  و قوانين مقررات
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  .كند  را اقتضا مي  شركت معرفي
   كنند بايد از فرصت  همĤوري  يا توليدات  و رسم  از نظر اسم  هستند كه تر از آن  رقبا عقب  كه هنگامي

  . كرد  تثبيت  خاص  خود را در زمينه  كرد و جايگاه استفاده
  (International Business Machines (IBM))  ام.  بي.   آي ركت مورد ش  در اين  نمونه  مثال  يك

 با   فكر افتادند كه  اين  به  شركت  اين كند، مديران  مي  نقل تايمز نيويورك   مجله  طور كه آن.  است
  ت تغيير مديري  به  با توجه  عمومي  را در اذهان  و تصوير شركت  هويت  عمومي  روابط هاي  برنامه اجراي

  العاده  را فوق  شركت  مردم  كرد كه  احساس ام.  بي.  آي.  تغيير دهند  آن  محصوالت  تنوع و افزايش
 جديد و  هاي طرح   كردن  در دنبال كنند كه  مي  تلقي اي  را مؤسسه دانند و آن  كار مي محافظه

   دچار دگرگوني  شركت اين»  اقعيو «  هويت  معتقدند كه دارد و حتي  برمي  قدم  كندي  نو به ابتكارهاي
  . ايجاد كند  مردم  در ذهن  از شركت اي  ديد تصوير تازه ، الزم بنابراين.   است شده

  با (Adolph Coors Company) كورز   آدولف سازي  نوشابه  كارخانه  بود كه  حادتر، مشكلي  نمونه يك
   شد كه  مواجه  در دادگاه  گوناگوني هاي دخواست دا  با طرح1983   در سال  شركت اين.  شد  مواجه آن

برد   كار مي  به  كارگرانش  دستمزد به  را در پرداخت  نژادي  تبعيض هاي كردند شيوه  مي  را متهم كارخانه
  هاي  لكه زدودن «  براي  است  كرد الزم  احساس  شركت1985  در سال.   است  نژادپرست  يك  آن و رئيس

 و يا   است  نداشته  صحتها اتهام   اين  دهد كه  شود و نشان وارد عمل»   شركت  از چهره  اتهامات اين
 ايجاد   برنامه  يك  اجراي  نظر افكار عمومي  منظور جلب  به  شركت اين.  ندارد  صحت  اكنون دستكم
   چنگ  بودند به رنشين شه  جوانان  خود را كه  مطلوب  مخاطبان  پشتيباني    را آغاز كرد و توانست هويت
   در جهان  بود كه  و مدني  اجتماعي هاي  از برنامه انفجاري« كار   تايمز حاصل  نيويورك  گزارش به. آورد

  ».  نداشت  قطعاً همانندي تجارت
 و   روشن  دهند و هويتي  خود را گسترش  و آوازه مندند شهرت  عالقه  نيستند كهها سازماناما تنها 

 از    يكي(Gary Hart)  هارت  گاري  كه  گفت توان مي.  كنند  از خود عرضه  و تيرگي ابهام از  عاري
 تصوير   ايجاد يك  براي  آمريكا در تالش  جمهوري  رياست1984   انتخابات  نامزدي  دمكرات مدعيان
  .  است  باالتر رفته  پله  يك  هم  مؤثر از اين ذهني

اند   اجرا گذاشته  را به  دست  از اين هايي  اخير برنامه هاي سال در  سنگ  و زغال  مواد شيميايي صنايع
  بسياري.  بردارند كردند از ميان  پيدا مي  مردم  در ميان  تدريج  به  دو صفت  اين  را كه  نامطلوبي تا شهرت

   جلوگيري  شهري حطاط از ان  ويژه  هويت هاي  برنامه  انداختن  راه  آمريكا نيز كوشيدند با به از شهرهاي
  ها براي  برنامه  اين محور اصلي. وجود آورند  رشد شهرها به  تداوم  را براي  جديدي هاي كنند، يا انگيزه

  ، فرهنگي سازي ، خانه  از نظر مالياتي  از جمله  بود كه  امتيازاتي  تبليغ  منطقه  و كار جديد به  كسب كشاندن
   در آنجا افتتاح  بودند يا قصد داشتند شعباتي  منطقه  اين  به درصدد انتقال   كه يهاي شركت   به و غيره

  .شد  مي كنند داده
 را   دستنويسي  نسخه  كه  است  ويراستاري  وظيفه  شبيه  مطلوب  وضعيت  در يك  عمومي  روابط وظيفه
 را   مهم كوشد نكات استار مي وير  نيز همانند يك  عمومي كارگزار روابط. كند  مي  چاپ  و آماده ويرايش
   روابط وظيفه. تر و رساتر كند  را غني ، مفهوم  مطالب  مجدد به  سازد و با سر و صدا دادن  و برجسته روشن
   آنچه  دادن  جلوه  يا غلطها زشتي   دادن  منظور زيبا جلوه  آميز به  تقلب  ترفندهاي  كار گرفتن  به عمومي

  ، در دراز مدت  دست  از اين  مدتي  كوتاه هاي كاري  پنهان  كه  است  داده  نشان تجربه.  وجود دارد نيست
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 Corporate identity)   شركتي  سودمند هويت  برنامه  يك  كه در حالي. شود  مي  تمام  ضرر سازمان به

program)است  آن هكنند  و منعكس  سازمان  كلي  و روش ، اقدامات  رهبري  صحيح  بر شناخت   مبتني  .  
 بود، و   خاص  يا مراسم ، خدمات  توليدات  به  عمدتاً معطوف  عمومي  روابط هاي  برنامه  توجه در گذشته
،   ترتيب بدين.  را داشتند  سازمان  باالي  سطح  مديريت  به  دسترسي  طور محدود اجازه  تنها به كارگزاران
   را درك  آن  دراز مدت  سياست هاي هدف و   سازمان  مجموعه آنكه ها بي  برنامه  اين  كه رفت انتظار مي

 با   عمومي  روابط   كارشناسان(Identity program)   ايجاد هويت هاي  برنامه با پيدايش. كنند اجرا شوند
   كمك  سازمان  تنها به  نه  عمومي تر روابط  انداز گسترده  چشم اين.  بودند  آشنا شده تري  جامع اطالعات
   ياري  هم  عمومي  روابط  كارشناسان  به  شود كه  ديده  بيشتري  را بهتر ببيند و با وضوح  خودش كرد كه

 برخوردار  تري  بزرگ  و منزلت  از جايگاهها سازمان ارشد   مديران  ضروري  مشاوران كرد تا در مقام
   روابط  حرفه  راستين  خود، هدف وجه  ، در بهترين  سازماني  ويژه  هويت ، ايجاد يك بنابراين. شوند

   تصويري  روشن  و شناخت  مطالعه  عمومي  روابط  ديگر هدف  عبارت بخشد و به  مي  را تجسم عمومي
  .دهند  مي  را تشكيل  سازماني  مجموعه  كه  است  بسيار و جدا از يكديگري  از اجزاي يكپارچه
   لوازم  توليدكننده  شركت  يك را كه  (Arlaine Skin)  ين اسك  آرلين  كارگزاري  مسئوليت  كه زماني
 معتبر  يها بنگاه از   يكي  كارگزاري ، سرپرست (Larry Litwin)  ليتوين  الري  به  است  پوست بهداشت
  شركت.  دشوار خواهد بود  كار برايش  اين  انجام  كه دانست  سپردند، مي  آنجلس  لوس  عمومي روابط
   كه  است  گرفته  تصميم  گذشته گذرد در دهه  مي  در پاريس  از عمر فعاليتش  سال50   كه آرلين

   تبليغات  نوع  آن  به  و شركت  است  گران  آرلين محصوالت.  كند  را در بازار آمريكا نيز عرضه محصوالتش
  .  است  نداشته اي قهپردازند هرگز عال  مي  آن  به  آرايش  لوازم  توليدكنندگان  كه  تجاري تهاجمي

   تبليغات  كه  است  عقيده ، بر اين  بنيانگذار آن  دختري  و نوه  شركت ، رئيس  آرلين  ماري دوشيزه
   توليدكننده هاي شركت ديگر   رقابت ، از آنجا كه با وجود اين.  است»  اي  و عوامانه پست« كار  تجاري
 خود را در آنجا   از ديرباز بيشتر تجارتها شركت   كه شهري (  در پاريس  و آرايش  پوست  بهداشت لوازم
  مند شده  در آمريكا عالقه  بازارش  گسترش  اواخر به  در اين  آرلين ، ماري باال گرفته) دهند  مي انجام
  . كند  استفاده  ليتوين  بنگاه  از خدمات  گرفته  تصميم  كه  است  دليل  همين به.  است

 بايد   پيدا كند، نخست  آمريكا راه  مردم  در ميان  آرلين  محصوالت  اينكه  براي ت معتقد اس ليتوين
   شناساندن  براي هاي نام بر كند كه  مي ، توصيه بنابراين.  آشنا شوند  با آن  شركت  اين  مطلوب مخاطبان
  . شود  تدوين  شركت  ويژه هويت

   تحقيق در اين.  بزند  ارتباطات  سنجش  به گيرد دست  مي  كار تصميم  اين  اول  قاعده عنوان به  ليتوين
  :ظر هستندن زير مورد  مخاطبان

  هاي  محله  تصادفي گيري  نمونه  از طريق كه( هزار دالر يا بيشتر 60 با درآمد   آمريكايي هاي خانواده
، افراد   مد و زيبايي المللي  و بين  ملي  برجسته  مجالت ، دبيران)شدند  مي  در آمريكا انتخاب ثروتمندنشين

 عمدتاً  كه (  موجود آرلين ، مشتريان  و پاريس در نيويورك)  سينما  و ستارگان مدسازان ( نوآور و پيشگام
 در   آرلين  توليدي  از مجتمع  در خارج  كه  كساني تمامي (  آرلين و كاركنان)  مستقر بودند در پاريس

  ).كردند  مي  فعاليت  فرانسه(Prigord)ژور ري پ  در منطقه  آن  خانوادگي ملك
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 مد   و كارشناسان كنندگان  از مصرف  بسيار كمي  تنها عده شود كه  مي  متوجه  سنجش  در اين ليتوين
  ، در بررسي با وجود اين.   است  خورده  گوششان  به  از آرلين  اسمي گيري  نمونه  از اين  پيش آمريكايي
 هستند و   فرانسه  زنان  ثروتمندترين  وفادار آرلين  مشتريان برد كه  مي  پي  نكته اين   موجود به مشتريان

 را از   آن  و آرايشي  بهداشتي شناسند و محصوالت  را مي  آرلين  مد پاريس ها و نويسندگان  مانكن اينكه
   به  كه  از تحقيق  بخش آن.  ندارد اي  آوازه دانند كه  مي  فردي  و منحصر به  اشرافي  محصوالت نوع

   خانواده  را نوعي  شركت  آرلين  كاركنان  كرد كه شد معلوم  مي  مربوط  داخلي  ارتباطات سنجش
  اند كه  عقيده كنند و بر اين  مي قرار دارد تلقي»  ارباب «  در مقام  آرلين  دوشيزه  آن  در رأس  كه فئودالي

 وفادارند و بر   شركت  به  شدت  به كاركنان.   است  قلب  و خوش  ديكتاتور خيرخواه  نوعي  آرلين خانم
 از  يكي(  هستند (Perfectionist)گرا   كمال  و شخصاً افرادي  است رقيب  بي  توليداتشان  باورند كه اين

  .)» دارد  تنها بهتر را قبول  در هر كاري  آرلين دوشيزه«: دهد  مي  توضيح  شركت كارگران
   دقيق  و بررسي  شركت  باالي  سطح  و مديران  آرلين  با خانم  طوالني هايوگو گفت از   پس ليتوين

  : كرد  زير مدون  اطالعات  كلي  كردن  را با مشخص اش  برنامه  تحقيق هاي يافته
  

    مطلوب مخاطبان
ودگذر يا  ز ها و مدهاي  هوس به(كار   ثروتمند و اصوالً محافظه  آمريكايي  و زنان1  مردان.1

   ارج  و سنت  كيفيت  به و آنها كه)  ندارند اي  روز عالقه  طبع  باب ها و ترفندهاي ظاهرسازي
  .گذارند مي

  . مد آمريكا  و نيز پيشگامان  مد و زيبايي هاي  رسانه  نويسندگان.2
  
    عمومي  روابط هاي هدف 

  .  و سنت  كيفيت پايبند به  اي  مؤسسه عنوان به در آمريكا   آرلين  شركت  شناساندن.1
  .  است  نهفته  آرلين  نام  در پس  كه اي  شاعرانه ها با داستان  آمريكائي  آشنا ساختن.2
  
  
  
  

    عمومي  روابط يها پيام
   نوعي  آن  توليدات  و هم  آرلين  خانواده هم.   است خدشه  و بي  طوالني اي  پيشينه  داراي  شركت اين

كند در مورد   مي  را اداره  آن  كه اي  مانند خانواده  شركت اين. كنند  متبادر مي  ذهن را به»  اشرافيت«
  . نخواهد شد  منحرف اش  ديرينه  نخواهد كرد و از سنت  مصالحه  پايبند است  آن  به  كه معيارها و اصولي

  فروشند منتهي  فخر مي آن  اند و به  از كار خود راضي  و شركتش  آرلين  خانم  كه  گرفت  نتيجه ليتوين
   از خانواده كرد كه  مي  را در خود منعكس  مفاخري شركت.   نيست پايه  بي  هم  چندان  فخر فروشي اين

.  كرد  پيگيري  فرانسه  هفدهم  قرن شد تا اشرافيت  را مي  آن هاي  و ريشه گرفت  مي  سرچشمه آرلين
   در اين  داشته  از ديرباز در فرانسه  كه اي  و آوازه  شهرت  از همان  آرلين  اينكه  براي  داشت  عقيده ليتوين

  . شود  معرفي  راستينش  مخاطب  به  اشرافي  هويت  اين  كه  است كشور نيز برخوردار شود الزم
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  و  بنگاه  از معاونان  با يكي  برنامه  و استراتژي  نكات ، بررسي  نظر با همكاران  بعد از تبادل ليتوين
   در پي  را كه هاي نام، بر  بودجه هاي محدوديت   درباره  شركت  مالي  و مقامات  آرلين  با خانم مشورت

  . كرد خواهد آمد تهيه
  

    برنامه  مندرجات فهرست 
  هاي ويژه برگزاري مراسم و گردهمايي. 6  مقدمه. 1
  برگزاري مراسم نيكوكاري . الف       ها هدف. 2
   مشاركتهاي طرح. ب       شناسي روش. 3
  ـ نمايشگاه آثار عتيقه فرانسوي        اجرا. 4
  ـ تهيه فيلم        تبليغات مطبوعاتي. 5

  ـ پژوهش مشهودات        هاي تبليغاتي خانم آرلين مصاحبه. الف       
  نتيجه. 7  مطالب مطبوعاتي. ب      
  بودجه. 8  انتشارات جاري در سطح ملي. ج      

  
   قدمهم

   كرده  پوست  بهداشت  در زمينه  فردي  منحصر به  توليد محصوالت  خود را وقف  تالش  كه  آرلين شركت
  هاي  خانواده  اغلب  تأييد و پشتيباني  كه  است  ساله  پنجاه اي  پيشينه  داراي  كاالهايش مرغوبيت

  اي  خانواده  ممتاز، كه  تنها محصولي نه   آرلين نام.   است  آورده  دست  را به  فرانسه  و اشرافي ذوق خوش
   يكي  آرلين  خانوادگي امالك. سازد  متبادر مي گردد، در ذهن  بازمي  هفده  قرن  اشرافيت  به  نسبش را كه

 در   آن  توليدي  و مجتمع  است   فرانسه(Perigord) ژور   پري  در ناحيه  شخصي  امالك ترين از وسيع
   خود جذب  اخير به  قرن  نيم  را در طول  ناحيه  اين  و كارگران  كارمندان2 اَكر300   مساحت  به فضايي
  .  است كرده

   شركت  اين  آشنا هستند، شهرت  آرلين  محصوالت  با نام  فرانسوي  مرفه هاي  خانواده  كه در حالي
 ها فروشگاه خود را در  حصوالت م  آرلين  اكنون گر چه.   است  نرسيده  اطلس  اقيانوس  سوي  آن هنوز به
   قابل  جمعيت كند، اما در ميان  مي  در سراسر آمريكا عرضه  پوست  و بهداشت  آرايش  لوازم خاص

   آن  كمي پسندند، تنها عده  را مي  شركت  اين  بسيار زياد محصوالت  احتمال  به  كه  از آمريكائيان توجهي
 كشور   را در اين  آن  ويژه  و هويت  را تقويت  آرلين  محصوالت روش بازار ف  اينكه براي. شناسند را مي
   از مردم اي  ـ قشر برگزيده  آمريكايي  از اشراف  كه  مطلوبي  مخاطبان  را به  آن ، قصد داريم  كنيم معرفي

   كه هاي نامبر.  اند بشناسانيم  شده  ـ تشكيل  است  و خدمات  توليدات  از بهترين  استفاده  طالب آمريكا كه
   است  آرلين  در آمريكا براي  فردي  منحصر به  شهرت  نوع  ايجاد همان  كلي در زير خواهد آمد طرح

  .  است  برخوردار بوده  از آن  فرانسه اش  بومي  از ديرباز در سرزمين  شركت  اين كه
  
  ها هدف 
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  .  آمريكايي گرايان  و اشرافيت  مخاطبان  به  آرلين  محصوالت  در پس  نهفته  و سنت  مرغوبيت  معرفي.1
   اين  به  آن  و امالك  آرلين  خانواده  به  وابسته ، سنت  آرلين  خانم  و سليقه  و ذوقهاي ارزش   تبليغ.2

  . مخاطبان
  .ژور  پري  در ناحيه  توليد آرلين  با مجتمع  در ارتباط هاي گزارش   تهيه.3
  .  و فرهنگي  ارزشمند اجتماعي هاي فعاليت با  ن آرلي  نام  ساختن  مرتبط.4
  

   شناسي روش
 منحصر   ويژه  مراسم  و برگزاري  گوناگون هاي  در رسانه  انتشار مطالب  در نظر دارد از طريق  برنامه اين
   برنامه  اين  اصلي موضوع.  كند  تبليغ  و اصالت  مرغوبيت  را به  آن  و دلبستگي  آرلين  ديرينه  فرد، سنت به

   تا جايي  هستند و مايليم  شركت  مظهر بارز هويت  خود ايشان  كه معتقديم.  خواهد بود  آرلين خود خانم
   برپايي  و همچنين  مطبوعاتي هاي  گزارش  مختلف در سطوح)  هستند  راضي و ايشان (  است  ممكن كه

  .  كنيم اده استف دهد از ايشان  مي  ترتيب  شركت  كه اي  ويژه مراسم
  
  اجرا 

    انتشاراتي  مطالب
   ويژه  را در بر گيرد، به اي  عمده  انتشاراتي هاي تالش بايد   آرلين  شركت  براي  عمومي  روابط  برنامه يك
   در نشريات  تبليغاتي  انتشار مطالب  از طريق  كنيم بايد سعي.  ندارد  تجاري  تبليغات  شركت  اين  كه اين

  .  بشناسانيم  مردم  را به  آرلين  نام اسري و سر محلي
  

    آرلين  خانم  تبليغاتي هاي  مصاحبه
  عنوان بهتواند   مي  خوبي  و به  است  نافذي  و شخصيت  بيان  قدرت  داراي  آرلين  خانم  كه دانيم ما مي

   از اعضاي يكي و حضور   خبري  ارزش  بر روي  قصد داريم  روي از اين.  كند  عمل  شركت سخنگوي
   اعياني  در بازارهاي  آرلين  را با خانم  تبليغاتي هايي  و مصاحبه  كنيم گذاري  سرمايه  آرلين  اصيل خانواده

  .  دهيم  سازمان و برگزيده
ها   برنامه تا آنجا كه (  عمومي  روابط  ما در بنگاه  همكاران  از طريق  آرلين  خانم هاي  مصاحبه  برنامه.1

 و   ملي با مطبوعات)  ـ فيال دلفيا  ـ نيويورك  آنجلس شيكاگو ـ لوس (  بزرگ در شهرهاي)  دهد هاجاز
  . خواهد شد  ديگر تنظيم هاي رسانه

 خواهد   شركت  مناطق  در اين  محلي  و تلويزيوني  راديويي هاي  و بحثها نمايش  در   آرلين  خانم.2
  . خواهد آورد  عمل  به  و مد مصاحبه  زيبايي  مهم هاي  روزنامه  و نويسندگان كرد و با دبيران

   در توليد محصوالت  آرلين  ديرينه  سوابق  از قبيل هايي موضوع   درباره  مصاحبه  در اين  آرلين  خانم.3
  .كند  مي  صحبت  آن  حفظ  به  آرلين  خانواده ، و پايبندي  پوست  و سالمت  بهداشت حفظ

  .  وي  خانوادگي  و سنّتهاي  مدير عامل از  زندگينامه ـ يك
  .پسندد  را مي  روشي  مورد چه  در اين  و اينكه  مد و زيبايي  به  مربوط  مهم  مسائل  درباره  وي ـ عقيده



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

107 

   خام  تلويزيوني هاي تواند در مصاحبه  مي  است  در دسترس  آرلين  از كارخانه  كه  فيلمي  هر گونه.4
   اختصاص  وي  برنامه  پخش  به  كه  زماني  گسترش  به  آرلين  تأكيد بر نام  ضمن شود و  ادغام آرلين
  . كند  كمك يافته

  
    مطبوعاتي  مطالب

    پشتيباني  اطالعات
   مكملي  عمومي ها، اطالعات  رسانه  و گزارشگران  خبرنگاران  به  آرلين  سوابق  كامل  انتقال  به  كمك براي

   بهداشتي  و صابون  كرم  در توليد بهترين  آن  صميمانه  و كوشش  آرلين  خانواده خ تاري  شرح را حاوي
  . كرد  خواهيم تهيه

  
    تحقيقاتي هاي  و گزارش  مطبوعاتي هاي  اطالعيه

 از  هايي  جنبه  كرد كه  خواهيم  تهيه  مطبوعاتي هاي  و اطالعيه  تحقيقاتي هاي  از گزارش اي مجموعه
  :  خواهد ساخت  زير نمايان  ترتيب  را به  آرلين ردي ف هاي خصوصيت
  ژور  در پري  آرلين  معروف هاي  و زمين ـ امالك
   و كار آنها  و كسب  آرلين انگيز خانواده  خيال ـ تاريخ

    آرلين  توليدات  و تخصصي  دقيق ـ  بررسي
    آرلين  خانم هاي فعاليت و   زندگي ـ شرح
  ؟  چيست  زنانه زيبايي:   عنوان  تحت  آرلين م خان  با امضاي اي نوشته
   دبيران  عالقه  جلب ضمن.   است  عمومي  روابط  برنامه  هر نوع  اساس  دستمايه  كه  اطالعاتي  چنين تهيه

  .كند  مي  كمك هايشان  گزارش  را در نوشتن  آنان مطبوعاتي
  

   بروشور
   خانواده  شما درباره  با همكاري  راهنمايي  كتابچه ومي عم  ما در روابط  همكاران  كه كنيم  مي توصيه
 در   و سوابق  عمومي  اطالعات  حاوي  بروشوري تهيه.  و انتشار دهند  تهيه  آن  و توليدات ، شركت آرلين
  عموم   براي ها و هم  رسانه  براي تواند هم  مي  است  در پيش  كه  و تبليغاتي  انتشارات هاي فعاليت با  ارتباط
  . مفيد باشد كنندگان مصرف
 طور   به  آرلين  زراندود خانواده  شود و نشان  و چاپ  طراحي  زيبا و ظريفي  شكل  بروشور بايد به اين
 از   شركت  انتشاراتي  مطالب  بايد در همه  زرين  و نشان  عمومي طرح.  شود  نمايانده  در آن اي برجسته
  . شود  آورده ها و غيره ، دعوتنامه  تكميلي ، اطالعات  مطبوعاتي هاي  اطالعيه قبيل

  
  
  

    اقدام  در دست  سراسري  تبليغات
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 و   زيبايي  را درباره  معتبر مقاالتي  مجالت  با دبيران  شخصي  منظم  و تماس  مطبوعاتي  اطالعات با توزيع
 و   شركت  آنها از نام  ضمن  كه كنيم  منتشر مي  و امالكش ، خانواده  آرلين  خانم  به  راجع مد و همچنين

  . ياد خواهد شد  آن هاي فعاليت
   و امالك  توليدي ژور، مجتمع  پري  از منطقه  را كه هايي ، عكس  تصويري  گزارشهاي  تقويت براي
  . داد  قرار خواهيم  در آمريكا مورد بررسي  تبليغاتي  استفاده  قرار دارد براي  در دسترس آرلين
  : احتماالً عبارتند از  سراسري  تبليغات  براي  مطلوب هاي رسانه

   و رويتر ، آسوشيتد پرس  اينترنشنال  هارپرز بازار يونايتد پرس  ام  جنتلمنز كوارترلي  اند كانتري تاون
  
    ويژه مراسم 
   و فرهنگي  اجتماعي را از نظر  مناسبي  جايگاه  آرلين وسيله به   ويژه  از مراسم  گوناگوني  انواع برگزاري 

  . خواهد رساند  ياري  دلخواه  با مخاطبان  آن  مستقيم  ارتباط  خواهد كرد و به  تأمين  شركت  اين براي
  

    نيكوكارانه  اقدامات
 را   و مهم  محترم هاي  از خانواده اي  با پاره  ارتباط  براي  ابزار مهمي  نيكوكارانه هاي فعاليت  سازماندهي

 و   نقاشي  به  آرلين  خانم عالقه. گيرد  مي  نيز انجام  اجتماعي  خدمت  يك  اينكه ضمن. آورد ي م فراهم
   به  منظور كمك  به  سودمند فرهنگي  حركتهاي  سازماندهي  براي  دلخواه  پشتيباني  از وي اشياء هنري

  ترتيب. سازد  خود مي  سرمايه زايش و اف  اساسي  تعميرات  به زدن  يا دستها نمايشگاه  ها در برپايي موزه
   ديرينه تواند شهرت  نيز مي  تاريخي ها و بناهاي  مكان  و مرمت  حفظ  براي  اعانه آوري  جمع  مراسم دادن
 و   اجتماعي  و اقدامات  از خدمات  فهرستي  آينده  ماه  ما در طول همكاران.  را ماندگار سازد آرلين

  . خواهند نمود  قرار گيرد تهيه برداري  مورد بهره  برنامه در اينتواند   مي  را كه فرهنگي
پيشنهاد .  شود  عمل  و وسواس شود بايد با دقت  مي آوري  جمع  اعانه  آن  طي  كه در مورد مراسمي

   شده  چاپ  زرين  با حروف  را كه هايي نامه  شخصاً دعوت  ميزبان  در مقام  آرلين  خود خانم  كه كنيم مي
   و فهرست  اجتماعي هاي  شخصيت  از ميان ميهمانان.  دارد  ارسال  مدعوين  براي  امضاء كرده است
  . خواهند شد  انتخاب  است  شده  ما تهيه  بنگاه وسيله به منظور   اين  براي  كه اي  ويژه  پستي هاي نشاني

  
    مشاركت هاي طرح 

   ابزار مهمي  برخوردار است  از اعتبار و اصالت  كه هايي ليتفعا با رويدادها و   آرلين  نام  ساختن مرتبط
  .رود  شمار مي  به  مطلوبش  در نزد مخاطبان  آرلين  انحصاري هاي ارزش و   شهرت  تبليغ براي

   آثار عتيقه  مهم  نمايشگاه  يك  بر پايي  وظيفه  شركت  كه كنيم  پيشنهاد مي. فرانسه  آثار عتيقه نمايشگاه
 تراز   مجموعه  خود وي  كه  واقعيت  و اين  آثار قديمي  به  آرلين  خانم عالقه. دار شود  را عهده ويفرانس
  براي. كند  مي  تضمين  نحو دلخواهي  را به  انتخاب  اين  آثار را در اختيار دارد، موفقيت گونه  از اين اولي
 و   فريك  نظير كتابخانه  كوچك هاي  موزه مكاري با ه كنيم ، پيشنهاد مي  حداكثر مشهودات  به  يافتن دست

   واشنگتن(Philips Galery)  فيليپس  و گالري   شهر نيويورك(Fnick and the morgan library)  مورگان
   خانم  مجموعه  از آثار عتيقه هايي  نمونه  نمايشگاه  اين البته.  شود  سيار تشكيل  صورت  به  نمايشگاه اين

   افتتاح در مراسم. شود  مي  كشور را شامل  و خارج  داخل  و خصوصي  عمومي هاي يز مجموعه و ن آرلين
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   نمايشگاه  اثر اين  كه  اين براي.  خواهند شد  دعوت  تخصصي هاي  و رسانه  برجسته  اشخاص  نمايشگاه اين
 شود و   تهيه  از اشياء عتيقه  عالي  با كيفيت هايي  عكس  كه كنيم  پيشنهاد مي تر كنيم را ماندگارتر و طوالني

   و با همكاري  آرلين  خانم  نام  به  كتاب  اين  و توضيحات مقدمه.  انتشار يابد  كتابي  صورت  به  آن مجموعه
  . خواهد شد  نوشته  حوزه  اين  ويژه مشاوران
   سفر و آموزش  از گزارش اي  آميخته  كه  فرانسوي  اشراف  امالك  عنوان  تحت  مستندي   فيلم. فيلم
   فيلم اين.  باشد  فرانسه  بزرگ هاي  خانواده  امالك  درباره  ساعت  نيم  مدت تواند به  خواهد بود مي تاريخ
 از  دار بزرگ  ملك  حدود چهار يا پنج هاي  خاندان  و تاريخ  منزل  و تزئينات  وسايل  معماري  به راجع
   تهيه اي  نحو شايسته  به  فيلم  اين كه صورتيدر .  خواهد كردوگو گفتور ژ  در پري  آرلين  خاندان جمله

   را به  آن  نيز وجود دارد كه  امكان اين.  كرد  پخش  عمومي  را از تلويزيون  آن  بتوان  است شود ممكن
   تبديل لي يا مح  كابلي هاي  تلويزيون  خبري هاي  در گزارش  استفاده  براي  مستند كوتاهي هاي فيلم
  .كرد

 قرار خواهد   آمريكايي  بينندگان  مطمئناً مورد استقبال تر آن  كوچك  قطعات  بلند و هم هاي فيلم  هم
   بينندگان  در يادهاي  فرانسوي  بزرگ  چند خانواده  در رديف  آرلين  خانواده  نام  آن  و از طريق گرفت

  .ماندگار خواهد شد
 از   پخش  و براي  را تهيه  فيلم  اين  آرلين  شركت تواند با همكاري  مي عمومي   روابط  توليد بنگاه بخش
  . كند ها توزيع تلويزيون
  هاي  در زمينه و اينكه» ممتاز « هاي گروه   ارجح  سليقه  درباره  بررسي   در اين. مشهودات تحقيق

ها،  ، كريستال ها، طراحان ران رستو پسندند و مثالً بهترين  بيشتر مي  چيز را از همه  چه مختلف
  عنوان بهتواند   مي  تحقيق  اين نتايج. شود  مي  تحقيق  است  از نظر آنها كدام ها و نظاير آن گذاري سرمايه
 مصور   كتابي  صورت  به  است  ممكن  بر اين  منتشر شود و عالوه  مطبوعات  براي  تحقيقي هاي گزارش

  . وجود دارد  مختلف هاي راه در   تحقيق  نوع  از اين  استفاده براي   زيادي امكانات. انتشار يابد
  

 (Conclusion)  نتيجه 
   از مخاطبان  دسته  آن  را در بين  آرلين  و آوازه  نام  در آن  كه  هستيم  روزي  فرا رسيدن  راه  به  چشم

  .  كنيم  تبليغ ايم  كرده  اصطالحشان  آمريكايي  اشراف آمريكا كه
   از آن  شود و در اينجا ذكري  دنبال  بايد اكنون  كه  ديگري  اقدامات  باشد درباره  الزم كه صورتي در

   شده  زمانبندي  جدول  يك  و تعيين  اقدامات  اولويت  بگيريد، در انتخاب  تصميم  است  نيامده  ميان به
  . كرد  خواهيم  آنها با شما همكاري  اجراي براي

   تدريج  به قصد داريم.  كنيم  مي  تلقي  خود با آرلين  احتمالي  همكاري  مرحله  را نخستين ه برنام ما اين
 خود  هاي هدف و   خود منظور كنيم  را در برنامه تري  خاص رود، مخاطبان  مي  ما با شما پيش  همكاري كه

   هماهنگ  پوست بهداشت   در صنعت  نوين  و نيز تحوالت  و فرهنگي  جديد اجتماعي را با روندهاي
  . سازيم
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   بودجه 
 بيشتر  شرح.   است  شده  و تنظيم  تهيه  مالي  بنا بر ضروريات  كلي  راهنماي  يك عنوان بهبرآورد زير 

   بودجه  اين  كه  داشت بايد توجه.  خواهد شد  و تقديم  تهيه  هر قسمت  از اجراي  پيش  بودجه جزئيات
   تبليغات  روي  و پژوهش  فرانسوي هاي  عتيقه هاي نمايشگاه،   اعانات آوري  جمع  مراسم هاي  هزينه شامل

  ، و وسايل ، تبليغات  انتشارات  به  هستند كه  وسيعي  با مقياس  مستقل هاي ها برنامه اين. نخواهد شد
   زمانبندي  و برنامه ودجه آنها بگيرد، ما ب  اجراي  به  تصميم  آرلين چنانچه.  نياز دارند  زيادتري اطالعاتي
  . كرد  خواهيم  آنها تهيه  براي اي جداگانه

  
  ها ساير هزينه              دستمزد كارمند           

  هاي خانم آرلين هزينه
هاي خانم آرلين با   ومصاحبه

هاي جمعي و ملي در  رسانه
آْنجلس، شيكاگو،  شهرهاي لوس

  : نيويورك، فيالدلفيا و بوستن
ي سفر، هتل و غذاي ها هزينه

خانم آرلين و يكي از 
كارگزاران بنگاه به اضافه زمان 
مصرف شده براي ترتيب دادن 

  ها و نظارت بر آنها مصاحبه

000/15  000/10  

  مطالب انتشارات
تهيه و انتشار دونشريه اطالعاتي 
درباره سوابق شركت، سه 
اطالعيه خبري، پنج عكس، به 
اضافه نگارش تحقيق، چاپ، 

 50ر عكس، ارسال آنها به تكثي
  اي و ملي  رسانه مهم منطقه

  
000/10  

  
000/2  

برداري و طراحي بروشوي  تهيه، نسخه
 50آرلين و نيز چاپ و توزيع پستي 

  هزار نسخه آن 

000/10  000/25  

  تبليغ مستمر در طول برنامه
ها، تماس دائم با  تهيه طرح گزارش

  مطبوعات، تحقيق و عكاسي

  
000/15  

  
500/7  

  فيلم
توليد، تحقيق، مسافرت، اقامت در

  
000/150  

  
000/75  
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  فيلم و توزيع» هتل،مونتا
  500/119  000/200  جمع

  
  
  

    غير انتفاعي  سازمان  براي  همگاني  اطالعات  برنامه تهيه
   آموزش  براي شوند، اغلب  مي  تعريف  عمومي  خدمات  مختص  تشكيالت  كه  غير انتفاعي هاي سازمان

   به  عمومي  خدمات  به  مربوط  ويژه  پيام  يك ، يا تبليغ  خاص اي مسئله از   مردم  ساختن  و آگاه مگانيه
   براي  آموزشي  برنامه  يك  است  ممكن  محلي مثالً پليس. پردازند  مي  عمومي  روابط هاي  برنامه تهيه

   كنند، و يا بيمارستان  خود را قفل هاي اتومبيل   بدهد كه  آنها آموزش  كند و به  تهيه  اتومبيل دارندگان
  ، توجه با وجود اين.  و اجرا كند  تهيه  فشار خون  درباره  آموزشي  برنامه  بخواهد يك  است  ممكن منطقه
   نرم  و پنجه  خود دست  به  مختص  عملياتي  ناگزيرند با مسائل  اغلب  غير انتفاعي  نهادهاي  باشيد كه داشته

   براي  زيادي  بودجه  ندرت  هستند و به  متكي  داوطلبانه هاي كمك   به  طور عمده  آنها به اغلب. ندكن
   خصوصي هاي شركت  ها از ياري  آن  دليل  همين به.  در اختيار دارند  عمومي  روابط  به  دادن اختصاص
 از   يا قسمتي تواند همه  مي خصوصي   بخش  شركت  يك  كه  است  معني  بدان اين.  خواهند كرد استقبال
تعداد .  ببيند  تدارك  آن  براي  مكملي  دهد يا برنامه  را انجام  آن  همگاني  و آموزش  اطالعات برنامه
   را عملي  اعانه آوري  و جمع رساني  اطالع  برنامه  از يك  تركيبي  غير انتفاعي هاي سازمان از  زيادي

  .آورند جرا درمي ا  را به دانند و آن مي
   كه  اخيري هاي پژوهش.  است»   سرطان  ملي انجمن «  محلي  بخش  امور عمومي مسئول»  ب « خانم
 درصد بر   و پنج  بيست  گذشته سال  پنج  در طول  در جامعه دهد كه  مي  نشان  آمده  عمل  به در منطقه

   براي  انجمن  مالي  با كمبود امكانات ، همراه ت واقعي اين.   است  شده  افزوده  سيگاري تعداد نوجوانان
را متقاعد »  ب «  هستند، خانم  طوالني هاي مراقبت نيازمند   كه  سرطان  درآمد به  كم  مبتاليان  به كمك

   آموزشي يها پيام   و انتقال رساني  منظور اطالع  به  عمومي  جديد روابط  برنامه  بايد يك كند كه مي
  . مورد اجرا درآورد  را به  اعانه آوري جمع با  همراه

  ، بايد انبوه  آن  اول  در مرحله ، دستكم  برنامه  اين  مطلوب  مخاطبان كند كه  مي احساس»  ب«
   عده خواهد اين  مي وي. اند  آورده  سيگار روي  كشيدن  به  در منطقه  وسعتي  با چنين  باشند كه نوجواناني

   اوليه  اطالعات  هدفي با چنين»  ب « خانم.  كند  تبديل  سرطان  عليه  در مبارزه من انج  همكاران را به
  .كند  مي  خود را تدوين  عمومي  روابط برنامه

  
  :  مطلوب مخاطبان 
    منطقه نوجوانان 

  
  :  عمومي  روابط هاي هدف
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  .  آن  به  نزدن  دست  به ان ديگر  سيگار و متقاعد كردن  ترك  به  سيگاري  نوجوانان  وادار كردن.1 
  .  است  شده  انجام  با سرطان  مبارزه  در زمينه  تاكنون  كه  با آنچه  نوجوانان  آشنا كردن.2 
  . ما  براي  برنامه  اين  منظور اجراي  به  با سرطان  مبارزه  انجمن  دانشجويي  ايجاد بخش.3 

  
    عمومي  روابط يها پيام 

 سيگار   خريدن  جاي به. تواند شما را بكشد  مي سرطان.  شود  بروز سرطان اند موجبتو  سيگار مي استعمال
   شعار تبديل  بايد به  مطالب اين. ( كنيد  كمك  بيماري  با اين  را در پيكارش  با سرطان  مبارزه  ملي انجمن
  )شوند

  
، قرار   برنامه  اين دماتي مق  اطالعات  درباره  توضيح كند و ضمن  مي  تهيه  يادداشتي سپس»  ب«

پسندند،   را مي  برنامه آنها نافذ بودن. گذارد  مي  با سرطان  مبارزه  انجمن  و معاون  را با رئيس ييوگو گفت
   در برگيرنده  را كه  درآورد و شعار مناسبي  عمل  مرحله  را به  ايده كنند تا اين  مي كمك»  ب «  خانم و به
  اي  منطقه  مديره هيئت   به  ارائه  را براي  برنامه  نهايي  نسخه سپس»  ب « خانم.  كند هيه باشد ت  برنامه پيام

  .سازد  مي  كند آماده  جديد را تصويب هاي  برنامه  بايد همه  كه  با سرطان  مبارزه انجمن
شود برآورد   مي م فراه  اعانه آوري  جمع  مراسم  از طريق  را كه  پولي  برنامه  تدوين در هنگام»  ب«
   برنامه  اعظم  بخش  اجراي  از عهده  پول  ميزان تواند با اين  مي  تا حدودي شود كه  مي كند و متوجه مي

  وي.  ديگر دارد  از منابع  كمك  راهنما، نياز به  و تكثير كتابچه ، چاپ  تهيه  برآيد و تنها براي  عمومي روابط
  گيرد و از اينكه  مي  بودند تماس  كرده  كمك  انجمن  به  در گذشته كه   از بازرگانان اي  با عده سپس

  او با مديران. شود  مي  كند دلگرم  ياري  انجمن  مورد به  در اين مند است  عالقه  دارويي اي مؤسسه
   بود با وي  الزم  هر جا كه  برنامه  در طول  شود كه گيرد تا مطمئن  مي  نيز تماس  منطقه مدارس
   عمل  را به  مقدماتي هاي  هماهنگي  كه هنگامي»  ب«.  خواهند آورد  عمل  را به  الزم هاي همكاري

 در   طرح  خود را براي  كامل كند برنامه  مي  حاصل  ديگر اطمينان هاي  قسمت آورد و از همكاري مي
  :آورد  مي  زير فراهم  شرح  به  انجمن اي  منطقه  مديره هيئت  جلسه

  
   قدمهم 

 و يا غير   طور مرتب  به  ما اكنون  منطقه  درصد نوجوانان  پانزده دهد كه  مي  اخير نشان هاي پژوهش
. دهد  مي  نشان  گذشته  پنجسال  را در طول  درصد افزايش  و پنج  بيست  رقم كشند و اين  سيگار مي مرتب
   هولناك  هستيم  آن  اعالم  ناگزير به  با سرطان ارزه مب  ملي  انجمن اي  منطقه  بخش عنوان به ما   آمار كه اين
  . است

ها،   آن هاي ارزش و   ما هستند و عادات  آينده اينان.  ما هستند  سازمان  براي  مهمي  مخاطبان نوجوانان
 ، در ، نوجوانان  حال در عين. دهد  مي  ما را تشكيل  فرداي  زندگي  گرديد هنجارهاي  تثبيت  كه هنگامي

 و   راه چنانچه. پذيرند  تأثير مي  آساني ، به  روي  قرار دارند و از اين  و بزرگسالي  كودكي  بين  عطف نقطه
در .   را خواهند پذيرفت  زياد آن  احتمال  شود، به  آنها قرار داده  پاي  پيش  و متقاعد كننده  منطقي روش

 با   داريم ، وظيفه  روي از اين.  خواهند شد  كشانده ت نادرس  رفتارهاي  سوي  احتماالً به  صورت غير اين
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   سيگار دعوت  از كشيدن  خودداري  به  عاقالنه اي  شيوه  را به  آنان مان  نوجوانان  به  خطر سرطان شناساندن
  . كنيم
 از  رداريب  در بهره  ظاهراً تاكنون گذارند كه  ميها سازمان   در دسترس  مهمي  منبع  نوجوانان  عالوه به
 ما   كنوني  هدف توانند به كنند و مي ، كار مي  نوجوانان  از اين بسياري.  ايم  بوده  ناكام  تا حد زيادي آن

  آوري  و جمع  پرستاري  مورد نياز ما را در زمينه  انساني  نيروي  قادرند داوطلبانه ديگران.  رسانند ياري
   كه  آنها را در زماني ، مشاركت  سرطان  ملي  در انجمن نشجويان دا  عضويت با تشويق.  كنند  تأمين اعانه

جا   تا بدان  را در نوجوانانمان  مسئوليت  كار، احساس با اين.  كرد  خواهيم بگير شدند تضمين حقوق
  . كند  سيگار در آنها كمك  كشيدن  غير مسئوالنه  عادت  دور ساختن تواند به  مي  كه ايم  كرده تقويت

  
    عمومي  روابط هاي فهد 

   سيگار و قانع  ترك  آنها به  راستا وادار كردن  و در همين  ريه  سرطان  در زمينه  نوجوانان  آموزش.1
  .  آن  از شروع  آنها در مورد خودداري كردن

  .  سازيم  آگاه  گرفته  انجام  با سرطان  در مبارزه  تاكنون  كه  را از آنچه  نوجوانان.2
   به  سرطان  ملي  انجمن هاي تالش در   سهمي  مالي هاي كمك   از طريق  كه  كنيم  را تشويق نان نوجوا.3

  . بگيرند عهده
   با سرطان  مبارزه  كنوني  برنامه  در اجراي ، تا سهمي  سرطان  ملي  انجمن  دانشجويي  بخش  ايجاد يك.4

  .ايفا كند
   

    عمومي  روابط يها پيام
  : شود ريزي  شعار طرح  بايد بر پايه عمومي   روابط برنامه
  ». كنيد  كمك  با سرطان  جنگ سيگار نكشيد و به.  كنيد  سالمتتان  را صرف پولتان«

   را با پيام  برنامه  همگاني ضمناً پيام. دهد  مي  ارتباط  را با سرطان  سيگار كشيدن  طور روشن  به  پيام اين
   نحوي كند اما به  مي  را خطاب  مستقيماً نوجوانان  پيام هر چند اين. ندك  مي  مرتبط  مالي  كمك تقاضاي
  هاي ، در برنامه  روي از اين.  باشد ها كاربرد داشته  سيگاري تواند در مورد همه  مي  كه  است  شده انتخاب
  . كرد  خواهيم  استفاده  نيز از آن  مطلوب هاي گروه ديگر   به  خطاب بعدي

  
   استراتژي 

 و   مبارزه  براي  كه يهاي تالش و   سيگار و سرطان  كشيدن  ميان  رابط  درباره  اطالعات  پخش از طريق
 و   تفريحي هاي ها، و محل ، خانه  را در مدارس  دانشجويان كنيم  مي گيرد سعي  مي  صورت  سرطان معالجه
 از   آگاهي روزهاي «  رشته  يك  با تعيين ن با سرطا  مبارزه  ملي انجمن.   كنيم  دعوت  همكاري  به ورزشي

   در مدارس  كه هايي ها و برنامه  فعاليت ها و تقويت  رسانه  توجه  جلب قصد دارد به»  سيگار خطر كشيدن
  . كند  كمك  است  كرده شروع

  ز جوانان دارند ا  دسترسي  در منطقه  بازار جوانان  به  كه  گوناگوني هاي  رسانه  از طريق ما همچنين
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  . بپيوندند  با سرطان  مبارزه  ملي  انجمن آموزان  دانش  بخش  به  خواست خواهيم
  

   اجرا هاي روش
   راهنما كتابچه
 خواهد   زير تهيه هاي موضوع   درباره  اطالعات  حاوي  و چهار رنگ  صفحه  راهنما در هشت  كتابچه يك
  :شد

  . دارند  سيگار عادت يدن كش  به  كه  نوجواناني  به  آمار مربوط.1
   سيگار  از كشيدن  ناشي  خطرهاي.2
   سيگار  كردن  ترك  پيرامون هايي  راهنمائي.3
  .  آن  درمان هاي روش و   سرطان  به  مربوط هاي پژوهش   درباره  اطالعاتي.4
    اعانه آوري  منظور جمع  به  مختلف  در نقاط  ايجاد مراكزي.5
    سرطان  ملي  انجمن اي  منطقه  بخش هاي فعاليت  از سابقه   مردم  ساختن  آگاه.6
  .  آن  به  پيوستن هاي راه و   انجمن آموزي  دانش  بخش  پيرامون  اطالعاتي.7

  اي  منطقه  بخش  مقامات  و همكاري  با مشورت اي  حرفه  و طراحان  نويسندگان وسيله به بروشور  اين
   شركت وسيله به بروشور   و توليد اين  تدوين  به  امور مربوط  كليه. خواهد شد  و آماده  تهيه انجمن
  )گيرد  قرار مي  دارويي  شركت  بروشور در اختيار آن  جلد اين پشت. (شود  مي انجام»  الف « دارويي
.  خواهد شد  قرار دارد توزيع ها در آن  دبيرستان  كه  و مناطقي  محلي هاي فروشگاه بروشور در  اين

   از فهرست  و با استفاده  قرار دهيم  را مورد بررسي  پستي  مستقيم  تبليغ  يك  وجود دارد كه  هم  امكان ناي
  .  كنيم  آنها ارسال  نشاني  بروشورها را مستقيماً به ، اين  جوانان  محلي هاي گروهها و   دبيرستان پستي
  
    همگاني  خدمات هاي اعالميه

   آنها تدوين  منتخب هاي گروه از   هر يك  سن  به  با توجه  كه  همگاني  خدمات يه اعالم  از ده اي مجموعه
   شعار مبارزه  حاوي  كه اي  ثانيه  و شصت ، سي  بيست  متن  در سه هر اعالميه.  خواهد شد اند تهيه گرديده

 و مير   مرگ جديد درباره   آمارهاي  از قبيل  مهم  از مسائل  از آنها برخي شود و هر يك  مي  نوشته است
 را   مداوا و درمان  دوران هاي  و يا هزينه  در بيمارستان  شدن  بستري هاي ، هزينه  ريه  از سرطان ناشي
  .كند  مي مطرح

 در   عضويت  درباره  اطالعات  كسب  براي شود كه  مي  خواسته آموزان ها از دانش  اعالميه  اين در پايان
  3. كنند  تلفن  انجمن  اين ، به  با سرطان  مبارزه  ملي جمن ان آموزي  دانش بخش

  
   سيگار  خطرهاي روز اعالم
 روزها  اين.  خواهد كرد  سيگار تعيين  خطرهاي  اعالم  روزهاي عنوان به روز را   پنج  سرطان  ملي انجمن

 ديگر  هاي فعاليت و   بحث هاي گروه  ، تشكيل  آموزشي هاي  برنامه  اجراي  اصلي  محورهاي عنوان به
   تحصيلي  از سراسر سال  معيني  روز در فواصل  پنج اين. شود  مي ها در نظر گرفته  در دبيرستان مربوط
  ها دعوت  رسانه شوند، و از نمايندگان  مي  رسانده  عموم  اطالع  به  پيشاپيش  رسانه وسيله به و  انتخاب

ها   دبيرستان رؤساي.  منتشر سازند  باره  در اين  مناسبي هاي ش بازديد كنند و گزار خواهد شد از مدارس
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   از اين هريك. اند  كرده  اعالم  برنامه  در اين  مشاركت  خود را براي  نيز آمادگي  منطقه  عالي و مدارس
 خواهد  ي سخنران  در آن  با سرطان  مبارزه  ملي  انجمن  نماينده  كه  ادواري  ويژه  گردهمايي روزها با يك
  هاي فعاليت   معرفي  در زمينه  سخناني  انجمن  از سخنگويان  يكي  گردهمايي در اين. شود كرد آغاز مي

   عموم  اطالع  را به  خطر دخانيات  روز اعالم  مراسم كند و برنامه  مي  بيان  با سرطان  مبارزه  ملي انجمن
 و نيز   با سرطان  مبارزه  ملي  انجمن  دفتر سخنگويان  اعضاي  سخنراني  شامل  مراسم اين. خواهد رساند

   تحت  مستند انجمن فيلم.  خواهد بود  و بزرگساالن وزانآ  ها و ميزگرد دانش  گروه  غيررسمي بحث
   نمايش  معرض ها به  دبيرستان  اجتماعات ها در سراسر روز در سالن  سيگاري  خطرناك  اشتغال عنوان

 در   عضويت  تقاضاي  بروشور و دريافت  توزيع  براي  و داوطلبان  انجمن مقامات.  خواهد شد گذاشته
  . خواهند بود دسترس

  
   دفتر سخنگويان 

 بتوانند   كه  و ديگر كارشناساني ، روانشناسان ، پژوهشگران  پزشكان  از ميان  با سرطان  مبارزه  ملي انجمن
  ، روانشناسي  سرطاني  سيگار، تحقيقات  كشيدن  خطرهاي  چون  مهمي  مباحث  درباره  دانشجويان براي

   را در تشكيالت يهاي سخنرانيما . پذيرد  مي  كنند، داوطلب  سخنراني  سرطان  درمان هاي روشاعتياد و 
  . داد  خواهيم  ترتيب  منطقه  شهرداري  اجتماعات  و سالن  مذهبي هاي سازمان،   جوانان محلي

، با   ايراد سخنراني ها حاضر خواهند شد و ضمن  روز در دبيرستان  پنج  در اين انان سخنر  بر اين عالوه
  . خواهند داد  و شنود تشكيل  گفت  جلسات آموزان دانش

    موارد برگزيده مطالعات
  هاند دربار  كرده  ابراز تمايل  كه  است  يافته  دسترسي  ريه  سرطان  بيمار مبتال به اي  عده  ما به سازمان

   از دبيران قصد داريم.  كنندوگو گفت  آموزان  سيگار با دانش  با كشيدن  آن  و ارتباط بيماريشان
  هاي گزارش.  آورند  عمل  به  بيماران  با اين هايي  تا مصاحبه  كنيم  دعوت هايمان  دبيرستان هاي روزنامه

نويسند از   سيگار مي  با كشيدن  آن  و ارتباط  سرطان  بيماري  موارد برگزيده  درباره آموزان  خود دانش كه
 در   توزيع ها براي  گزارش اين.  برخوردار خواهد شد  همساالنشان  در ميان اي اعتبار ويژه
  .شود  و تكثير مي  مجدداً چاپ  خواهد گرفت  بعداً صورت  كه  ديگري هاي گردهمايي

  
    انجمن آموزي  دانش بخش

 نفر از   سي  حداقل  پستي  نشاني  در آغاز فهرست  شد بتوانيم  بيان  كه ماتي اقدا  از طريق اميدواريم
 خواهد شد در   دعوت آموزان  دانش از اين.   كنيم  فراهم  انجمن آموزي  دانش  را در بخش نوجوانان

  نامه و بر  خود را انتخاب آنها متصديان.  كنند  شركت  آن  نشست  حضور يابند و در نخستين دفتر بخش
  آموزي  دانش از بخش. كنند  مي  ما مشخص را با راهنمايي»  كنيد  سالمتتان  را صرف پولتان« شعار  اجراي
  . كنند  تهيه  نوجوان  از مخاطبان  اعانه  گرفتن  براي يهاي طرح   خواست خواهيم

   درخواستي و بودجه   مدون  برنامه1980   اوت  تا ماه  انجمن آموزي  دانش  بخش رود كه انتظار مي
  . قرار گيرد  مورد بررسي  انجمن آموزان  دانش  محلي  بخش  مديره هيئت   كند تا در نشست خود را تسليم
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   گيري نتيجه

 سيگار   با كشيدن  آن  و ارتباط  سرطان  را از خطرهاي  نوجوانان  قصد داريم  عمومي  روابط  برنامه با اين
.  رسانند  ياري  با سرطان  مبارزه  ملي  انجمن هاي تالش    به  كه  كنيم ستقيماً تشويق را م  و آنان  سازيم آگاه

 و   عقل  خود جانب هاي استدالل و در   بگيريم  تماس  مستقيماً با آنان كه صورتي در  كنيم  مي احساس
   كه  سازيم  را قانع  آنان يمتوان  مي  واگذاريم  آنان  را به  مؤثري  نقش مان  و در سازمان  را بگيريم منطق

  . گيرند  خود بر عهده  اجتماعي  و نقش  سالمتي  حفظ  در زمينه  بيشتري مسئوليت
   كه  تازه آموزي  دانش  بخش  يك  را به  برنامه  اين  مسئوليت  سال  يك  در ظرف  بتوانيم اميدواريم

را »  كنيد  سالمتتان  را صرف پولتان« تا شعار  بود  خواهيم  آماده  وقت آن.   خواهد شد بسپاريم تشكيل
  .  كنيم  ديگري  مطلوب  مخاطبان متوجه

  
    برنامه  زماني چارچوب

  اين.   كنيم  شروع  است  منطبق  تحصيلي  با آغاز سال  سپتامبر كه  خود را از اوايل  برنامه  كه منديم عالقه
 از   و  پيش  ژوئن  بايد از ماه  اقدامات  به  بخشيدن  و سامان  مواد و مطالب سازي  آماده  كه  است  معني بدان
  ها تماس  دبيرستان  با مقامات  توانست  خواهيم  صورت در اين.  آغاز شود  كنوني  تحصيلي  سال پايان

  .  كنيم آوري  مورد نياز خود را جمع  و منابع بگيريم
   بايد هر چه  انجمن اي  منطقه  مديره هيئت  اجرا بگذاريم مورد   را به  برنامه  اين  بتوانيم  اينكه براي

   اداري  بخش ها را به  مأموريت  بود كه  قادر خواهيم  از آن پس.  كنند  را تصويب  برنامه زودتر اين
 .  كرد، در اختيار بگيريم  ايجاب  ضرورت  را چنانچه  جديدي  و داوطلبان  كنيم محول
 
 
  

  
   ن انجم  بودجه برنامه

  اي  صفحه  بروشور هشت  و تكثير يك  و چاپ ، تايپ ، گرافيك ، تدوين  طراحي هاي  هزينه كليه:  بروشور 
  هاي  هزينه بقيه.  خواهد بود  كننده  مشاركت  دارويي  شركت  عهده  به  در پنجهزار نسخه چهار رنگ
  :  ما است  در زير خواهد آمد بر عهده بروشور كه

   مخاطبان  نشاني  به  پست  از طريق  ارسال  براي  و پاكت  با برنامه جلد بروشور همراه هزار   سه تهيه
   دالر700  مطلوب
   دالر000/1   پست  هزينه

 راديوها   به  ارسال ها براي  اعالميه  اين  تنها كار چاپ از آنجا كه:    همگاني  خدمات هاي اعالميه
  . اچيز است بسيار ن  آن ، هزينه  ما است برعهده

 و   نوراني  اساليد، شعارهاي  از قبيل  و بصري  سمعي  وسايل تهيه:   سيگار  خطرهاي روز اعالم
   نيز استفاده  در دفتر سخنگويان  وسايل از اين.   اجتماعات  در سالن  استفاده  براي  گردان نمودارهاي
   دالر000/2. خواهد شد
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   از مشاوران  با استفاده  داوطلب  سخنگويان  براي  روزه  يك سمينار آموزشي:   دفتر سخنگويان
   دالر000/1   از انجمن  خارج اي رسانه

   مقاله  سه آموزان  دانش  مقاالت  ـ از ميان آموزان  دانش  و تكثير مقاالت چاپ:    موارد برگزيده مطالعات
 آنها   ساختن  و آماده بندي  بسته زينهه. شود  مي  چاپ  نسخه3000 حدود   تفكيك  به  و از هر يك انتخاب
   دالر200/2.   است  شده  در اينجا محاسبه  محدود پستي  ارسال براي

   دالر250   هفتگي  جلسات  و نوشيدني  پذيرايي  وسايل  تأمين  اوليه هزينه:   آموزي  دانش بخش
   دالر715)  درصد ده (  متفرقه هاي  هزينه
   دالر865/7   جمع

  
    عمومي  روابط  برنامه تدوين 

    سازمان  و خارج  داخل  مخاطبان  براي
   يك  فقرات  و ستون  مهم ، بخش  اصلي  مخاطبان  شد، شناخت  داده  توضيح  سوم  در فصل  كه گونه همان
  وف خود را معط  توجه  همه  بود كه  بر اين  رسم در گذشته. دهد  مي  را تشكيل  عمومي  مؤثر روابط برنامه

   پيچيدگي  برخوردار شد و به  بيشتري  از دقت  عمومي  روابط  كه  تدريج  كنند، اما به  خارجي  مخاطبان به
)  ، اعضا و سهامداران ، كارمندان كارگران (  داخلي هاي گروه،   يافت  بيشتري  خود، آگاهي  اجتماعي نقش

  هاي گروه.  گذاشتند  ميدان  بودند پا به خارجي  هاي گروه   همسنگ  در اهميت  كه  عاملي نيز در مقام
بخشند   مي  را نيز شكل  سازمان  كار و شخصيت  شيوه كنند، كه  مي  را تعيين  سازمان  تنها موفقيت  نه داخلي
  . باشند  در سراسر جامعه  آن  و مبلغ  معرف توانند بهترين و مي

،   ضعيف  كارمندانش  گيرد، اگر روحيه د در پيش خو  را در مديريت  جديدي  سياست  سازماني هرگاه
   برنامه  بايد يك  خواهد كرد كه  احساس  سازمان  باشد، اين  شده  متوقف  اعضايش  ديون يا پرداخت

   دروني مسئله يا   مشكل  كه  در وضعيتي  حتيها سازماناما .  و اجرا كند  را تدوين  عمومي  روابط داخلي
   درون  عمومي  روابط  ادغام  وجود ندارد معموالً موضوع  پرداخت  آن  و فصل  حل  بايد به  كه خاصي
   اين  متوجه آنان. دهند  قرار مي  خود مورد بررسي  عمومي تر روابط  بزرگ هاي  را در برنامه سازماني

يابند و   مي  ارتباط جي خار هاي گروه با   بسيار زيادي هاي راه از   سازماني  درون  مخاطبان  هستند كه نكته
  . كند  شاياني  كمك  خارجي  برنامه  يك  پيشرفت تواند به  مي  ارتباط  اين در نظر گرفتن

   گرفت افزار كامپيوتر، تصميم  سخت  توليدكننده   شركت(Micro Limited) مايكرو ليميتد   كه هنگامي
   به  خود را از شهر نيويورك ، كارخانه مالياتي  هاي  از تخفيف ها و استفاده  از بار هزينه  كاستن براي

    جي  از مايكل  كند، مدير شركت  منتقل  نيوجرسي  در جنوب   شهر كوچكي(Glenson)،  گلنسون
(Michael jay)منظور رقابت  به  شهري  عمومي  روابط  برنامه  تا يك  خود خواست  عمومي  روابط  رئيس   

  . كند  تدوين  شركت  جديد اين مؤثر با همسايگان
   نيمه  منطقه  جديد يك  محل  شد كه  كرد متوجه  ديدن  از گلنسون  عمومي  روابط  رئيس  كه وقتي
   از صرف  پس وي.  دارد  با شهر فيالدلفيا فاصله  و دو ساعت  با شهر نيويورك  ساعت  سه  كه  است روستايي

   را به  بودند مدتي آمد گفته  خوش  را صميمانه ورودش   جديد كه  منطقه  تجارت نهار با اعضاء اطاق
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   محل  كامپيوتر به  توليدكننده  موفق  شركت  يك  بودند كه  اعضا بسيار خوشحال اين.  گذراندوگو گفت
 زياد   بابت  از اين  منطقه  از ساكنين  تعدادي  نكردند كه  پنهان  حال كند، اما در عين  مي  مكان آنها نقل
 با   شركت  يك  نگرانند كه  از مردم  زيادي عده«:  داد  توضيح  بازرگاني  اطاق رئيس.  نيستند الخوشح

   كه  هر چيزي  اينجا به مردم«:  افزود وي. » شود  مسلّط  و ساده  شهر كوچك  بر اين  پيشرفته تكنولوژي
  ». و جديد باشد اعتماد ندارند  و برق ، پر زرق  دقيق خيلي

»  گلنسون «  شهروندان ناگزير است» مايكرو «  كه دانست  مي  بازگشت  نيويورك به»  جي « كه  هنگامي
   رئيسش  مورد توجه  نيز كه  ديگر قضيه  جنبه ليكن.  آنها است»  دوست «  شركت  اين را متقاعد سازد كه

   از مديران  تن30 حدود   كه دانست مي»  جي«.  داشت  مي  خود مشغول  او را به  بود ذهن قرار نگرفته
 از  در ديدارش.  خواهند شد منتقل»  گلنسون «  به  شركت همراه» مايكرو «  و باالي  متوسط سطوح
   شهر بزرگي  محيط  به  كه هايي  و خانواده  كاركنان  در زندگي  انتقال  اين  بود كه  شده  متوجه گلنسون
   اگر كاركنان دانست مي»  جي«. كرد  را ايجاد مي گي بزر  بودند تغييرات  خو كرده  نيويورك چون

 خواهد شد و   منتقل  شهري  سكنه  به  ناخرسندي  ناخرسند باشند، اين  جديدشان از اقامتگاه» مايكرو«
   اين ، به  اوضاع  دقيق با مطالعه.  كند  كمك  منطقه  با مردم  شركت  روابط تواند به  نمي  عاملي  هيچ آنوقت
   روابط  قوي  برنامه ، يك  و بالعكس  تازه  با محيط  كاركنان  سازگاري  تسهيل  بايد براي  رسيد كه نتيجه
 هر  در واقع.  كند  باشد تدوين  را نيز در بر داشته  و كارگري  كارمندي  ضرورتاً عنصر مناسبات  كه شهري

  ، روابط  وضعيتي  در چنين شد كه ي م انديشيد بيشتر مطمئن  مي  موضوع  اين  بيشتر درباره قدر كه
   سكه  يك  و روي  پشت شك  بي دو مخاطب.   است  اهميت  داراي  شهري  نيز در حد روابط كاركنان

  .بودند
   تدوين  براي اي ، پايه  اطالعات  صورت  بود به  كرده ريزي  طرح  در ذهنش  را كه اي  مشي خط»  جي«
  . كرد داشت ياد  عمومي  روابط  برنامه يك

  
    مطلوب مخاطبان 

  .  خواهند يافت  انتقال كه»  گلنسون «  شركت  و باالي  متوسط  سطوح مديران.1
  » گلنسون« شهر  هالي. 2
  
    عمومي  روابط هاي هدف 

  .  و كار است  زندگي  را براي  خوبي جاي»  گلنسون «  كه  كاركنان  متقاعد كردن.1
   بار خاطر مردم  و قصد دارد يار شاطر و نه  آنها است  دوست  شركت  كه ن گلنسو  مردم  متقاعد كردن.2

  .شهر باشد
   

    عمومي  روابط پيام
  . كنند  يكديگر پيشكش  به  دارند كه هر دو چيزهايي»  گلنسون«و » مايكرو«
  
    ثانوي يها پيام 
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   و امتيازات  و كار است  زندگي راي ب  دلنشيني  دارد، اما محيط  تفاوت با نيويورك»  گلنسون « اگر چه.1
   براي  مناسبي  محل  خصوص  شهر به اين. كند  مي  عرضه  شهري  زندگي اناتامك   در زمينه زيادي
  .  است  كودكان پرورش

   كمك  منطقه  مردم  زندگي  پر بار شدن خواهد بود و به»  گلنسون «  براي  شهروند مفيدي  شركت اين.2
  .خواهد كرد

  هاي نام بر نويس  دارد پيش  عهده  را به  وي  رياست  كه  شركت  با معاون  از بحث  پس  عمومي ير روابطمد
  فهرست(كند   مي  تسليم  شركت  رئيس  به گيري  و تصميم  مطالعه  در زير خواهد آمد براي را كه

  ).  است  ذكر نگرديده  آن  و بودجه  برنامه مندرجات
  
   استدالل 

 و كار   زندگي  شيوه  به  آن  و كاركنان  است  بوده  كار مشغول  به  در شهر نيويورك  سال  ده مدت  شركت
   روستايي  نيمه  محيط  به  است  گرفته  تصميم  شركت  اين اكنون. اند  كرده  عادت  بزرگ در شهرهاي

   به  كه  از كارمنداني  دسته آن. كند   مكان  هزار نفر نقل25   به  نزديك  با جمعيتي در نيوجرسي»  گلنسون«
  .  قرار خواهند گرفت  فرهنگي  غافلگيركننده  ضربه  يك  احتماالً در معرض  جديد خواهند رفت محل

» مايكرو «  چون هاي پيشرفت  بايد خود را با حضور شركت»  گلنسون «  محلي  سكنه  حال در عين
   هماهنگ  جديدش  و محيط  خود را با جامعه  شركت  اين  يابند كه آنها بايد اطمينان. سازگار سازند
  .خواهد كرد

   منظور تحقق  به  است  خواهد شد كوششي  عرضه  در پي  عمومي  روابط  در زمينه  كه هاي نامبر
   جديد تا آنجا كه  منطقه را به» مايكرو « تا انتقال»  گلنسون «  سكنه  و همچنين  شركت  كاركنان نيازهاي

  . سازد  قبول  و قابل  آسان  دو طرف  براي  است كنمم
  
    عمومي  روابط هاي هدف 

  . جديد  كاري  با محيط  در سازگاري  شركت  كاركنان  به  كمك.1
 جديد را دريابند و خود را با   زندگي  محيط  آنها تا مزاياي هاي  و خانواده  شركت  كاركنان  به  كمك.2

  . سازگار كنند  شهري  نيمه  منطقه  زندگي نوع
 شهر   غنا و پر بار كردن  و به  شهروند مفيد است  يك  شركت  شود كه  داده  شهر اطمينان  مردم  به.3

  . خواهد كرد  كمك كوچكشان
  . هستند  خوبي  همسايگان  شركت  كاركنان  كه  منطقه  مردم  متقاعد كردن.4
   

    ارتباطات نقش
   مردم  و همچنين  شركت  و كارگزاران  كارمندان  روي  به  ارتباطي هاي راه   گشودن  كه كنيم  مي احساس
. كند  مي  بازي  برنامه  اين  را در موفقيت  مهمي  خود نقش ها و پيشنهادهاي  شكايت  انتقال  براي منطقه

 نياز و   به يتوجه  از بي  كه  است هايي  سوء تفاهم  حاصل  شركت  جايي  از جا به  ناشي بيشتر مشكالت
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 كار   بايد در اين  كه ايم  عقيده ، بر اين  روي از اين. گيرد  مي  سرچشمه  مختلف هاي طرف   واقعي تمايالت
  . داد  نشان  و نرمش صداقت
   است  ما ممكن  از كاركنان برخي.  كرد  مجاب توان  نمي  را هميشه  همگان  كه  نيست  گفتن  به نيازي
   كنار بيايند و راه  آنها است  خوي  خالف  كه  از زندگي اي توانند با شيوه نمي   كنند كه احساس
 حضور   مزاياي  از قبول  است  ممكن  گلنسون  از شهروندان برخي.  كنند  را انتخاب  از شركت گيري كناره
   به  دسترسي  كه افرادي ما   عقيده ، به با وجود اين.  سرباز بزنند شان  در منطقه  صنعتي  پيشرفته  شركت يك

   به  اكثريت  كه  داريم اطمينان.  باشند  كوچكي  قاعدتاً بايد اقليت(Unreachable)   آنها مقدور نيست
  . خواهند كرد  پشتيباني  و از آن  خواهند گذاشت  ما ارج  ارتباطي هاي تالش

  
   استراتژي
   و اثرگذاري  بيشتر همكاري  هر چه  تشويق  برنامه  اين  و پرسنلي اي  منطقه هاي  ما در مورد جنبه سياست
   ديگري  خود را به  هر گروه كند كه  مي  كمك  متقابل  تأثيرگذاري اين.   است  هر دو گروه  ميان متقابل

   از دو طرف  هر يكي  درباره  اطالعاتي  است  ممكن  كرد تا آنجا كه  خواهيم  سعي  بر اين عالوه. بقبوالند
   كند كه  شهر كمك  فرهنگي  پيشرفت  خواهد كوشيد به ، شركت خرهو باأل.   بگذاريم ختيار ديگريدر ا
  .خواهد بود» مايكرو « و كاركنان»  گلنسون « ، شهروندان  سود هر دو طرف  خود به اين

  
  اجرا 

    كاركنان  روابط
    اطالعات
 شهر   درباره  مورد نياز كاركنان  اطالعات حاوي   كيف يك»  گلنسون «  بازرگاني  اطاق  با همكاري شركت

،   مدارس  درباره  اطالعاتي  حاوي  كيف اين.  قرار خواهد داد  خواهد كرد و در اختيار آنان تهيه
   شهري  و خدمات  مخصوص هاي ها، مغازه ، رستوران  فرهنگي ، مراسم ، ماليات  و نقل ، حمل مستغالت

  .خواهد بود
  

    با كارمندانگوو گفت   جلسات
   غير رسمي  شام  صرف  براي شان  با خانواده  كاركنان  در آن  كه اي  عصرانه  بحث  جلسات  ابتكار شركت به

  .شود  مي  داده  خواهند كرد ترتيب ، شركت  مكان  نقل  مسائل  و شنود درباره و گفت
 خواهد شد و   بيان  تغيير مكان  از اين  ناشي هاي  و نگراني  مشكالت  خواهد بود كه  محلي  جلسات اين
  . خواهند داد  پاسخ  آن  به  شركت مقامات

  
  

    با كارمندان  فردي هايوگو گفت 
 با   خصوصي  مالقات  وقت  ساعت  خواهند شد، يك  جديد منتقل  محل  به  كه  از كارمنداني  هر يك به

   در شركت  در آينده  كه اندازي  و چشم  كارش ت مشخصا  درباره  تا با وي  خواهد يافت  اختصاص رئيسش
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  هيئت  كه (  كاري ، مزايا و امنيت  حقوق  درباره توان  مي  زمان در اين.  كندوگو گفت  خواهد داشت
  . داد  محدود و مشخصي هاي تضمين)  بگيرد  تصميم  آن  بايد درباره  آينده  در چند ماه مديره

 (Community Relations)   محلي  ارتباطات

    انتشار مقاله
   در صفحه  شركت  رئيس  نام  خواهند كرد تا به  را تهيه اي  مقاله  عمومي  روابط  ما در بنگاه همكاران
  چاپ  (Glenson kourier) كورير   گلنسون  محلي نامه  ديگر هفته  در صفحات  آگهي  صورت ، و يا به مقاالت
 بكنند   شهري  كوچك  جوامع توانند به  مي  صنعتي  پيشرفته هاي شركت  كه را  يهاي كمك   مقاله اين. شود

  رحم  بي  تنها الزاماً مهاجماني  نه يهاي شركت   چنين  خواهد كرد كه  قرار خواهد داد و ثابت مورد بحث
  . باشند  با نياز منطقه  مفيد و موافق تواند همسايگاني  مي  نيستند، كه و ناشناس

  
    تجاري  تبليغات

   از طريق  تبليغاتي هاي  با انتشار آگهي ، شركت  از آن  پس  و چند ماه  و انتقال  از نقل  پيش  ماه يك
  در اين.   خود خواهد پرداخت هاي  و ديدگاه  محصوالت  درباره  توضيح  به  محلي ها و راديوهاي روزنامه
آاليد، كاربر   را نمي  زيست  محيط  كه  است صنعتي» ومايكر «  تأكيد خواهد شد كه  واقعيت  بر اين تبليغات
  . كند  كمك  منطقه  اين  پيشرفت   و قصد دارد به(Labor intensive)   باالست  سوددهي  نرخ و داراي

  
   بازديد از كارخانه

شد و  خواهد   داده  ترتيب  از كارخانه  بازديدهايي  در شهر جديد، برنامه  از استقرار شركت  پس چندي
.  بازديد كنند  شركت  خواهد آمد تا از تأسيسات  عمل  به مند دعوت  عالقه هاي گروه شهر و  از مقامات

   و كارمندان  با مديران  بازديدكنندگان  آن شود تا ضمن  برگزار مي اي  عصرانه  از بازديد ميهماني پس
  . پيدا كنند تري  دقيق  آشنايي شركت

  
    و جامعه ن كارمندا  مختلط روابط
    برادرانه نظم

   فهرستي كند و در گردآوري  مي  استقبال  منطقه  از ورود مايكرو به  مشتاقانه  شهر گلنسون  بازرگاني اطاق
 كنند با ما   خدمت هايشان  كارمند و خانواده30   به  شهر برادرانه  مايلند در آن  كه هايي  خانواده از نام

 يكديگر در   به  شهر و شركت  سكنه  ساختن  نزديك  براي  ارزشمندي امر وسيله  اين.  خواهد كرد همكاري
   ديد كه  خواهيم  را تدارك  روزه  يك  مراسم  برادرانه  نظم  اين ريزي  پايه براي. گذارد  مي اختيارمان
 خواهد   رسمي ام، و ش  عصرانه  شهر، ميهماني  مختلف ، ديدار از مناطق جمعي  دسته  با گردش  آن اولويت

  .بود
  

    بازرگاني  و اطاق  شركت  موسيقي هاي  برنامه
   اطاق  با مشاركت اي  ساليانه هاي  شهر كنسرت  در امور فرهنگي  مشاركت  نمونه  اولين عنوان به  شركت
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 در   شركت  و فيالدلفيا براي  نيويورك  كنسرتها از هنرمندان  شهر اجرا خواهد كرد و در اين بازرگاني
   واقعاً به  شركت  خواهد كرد كه  ثابت  موسيقي هاي  برنامه اين.  خواهد آورد  عمل  به ها دعوت  برنامه اين

   به  كه  از كارمنداني  آندسته ها به  برنامه  اين ، اجراي  عالوه به.  مند است  شهر عالقه  كيفي  زندگي پيشرفت
 نيز در   در شهر گلنسون  فرهنگي  عالي  رويدادهاي  داد كه خواهد اند نشان  يافته شهر جديد انتقال

  .  آنها است دسترس
   گيري نتيجه

   بر زندگي  تأثير مهمي  كه  است  برداشته  شهر جديد گامي  به  بر انتقال  خود مبني  مايكرو با تصميم شركت
 با   شركت  دارد كه  آن يجا.   را دارد خواهد گذاشت  آن  قصد ورود به  كه اي  و جامعه كاركنانش

   تنها امور اين  خود بپردازد تا نه  و خارجي  داخلي  سياست  مسائل  و فصل  حل ، به  و مسئوليت مندي عالقه
  . كند  تقويت  مخاطبان  را نيز با اين  روابطش  رساند، كه  انجام  به  و نرمش  را با سهولت  و انتقال نقل

  

  ها تمرين 
  بيازمائيد خود را  قضاوت 

در .  كنيد  زير باشد تهيه  عمومي  روابط هاي هدف و   مطلوب  درخور مخاطبان  كه  عمومي  روابط  پيام يك
  به.  كنيد  تقسيم  فرعي ييها پيام   را به تان  عمومي  باشد، پيام  گروه  از يك  بيش  تعداد مخاطبان كه صورتي
  . كند  جلب را مستقيماً  از مخاطبان  هر يك  كه نحوي

    مطلوب  مخاطبان.1
    سال65   باالي  و زنان مردان 

  
    عمومي  روابط هاي هدف 

   عالي  خدمات  در عرضه  بهداشت  حفظ هاي سازمان   فعاليت  از نحوه  سالمندان  برداشت  تصحيح. الف
  . و ارزان
  .  سالمندان  براي  بهداشت  حفظ هاي سازمان   مزاياي  توضيح. ب
  .  بهداشت  حفظ هاي سازمان از   استفاده  به  بيشتر سالمندان تشويق . ج

  
   ....  عمومي  روابط يها پيام

    مطلوب  مخاطبان.2
  (Carlyle university)   كاراليل  دانشگاه  التحصيالن  فارغ. الف 

  .  دانشگاه  اين  علمي هيئت و اعضاء   دانشجويان.  ب
  .  است  واقع  در آن انشگاه د  اين  كه  شهري  اهالي.  ج

  
    عمومي  روابط هاي هدف 

  . ايجاد شود  آينده  سال  قرار است  كه  جديدي  ايجاد كتابخانه  براي  مالي هاي كمك   تأمين. الف 
 از   كتابخانه  تأسيس  براي  اخيراً دانشگاه  كه  در پاركي  ايجاد كتابخانه  محلي  بر مخالفان  غلبه.  ب

  . ستا   خريده شهرداري
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   .... عمومي  روابط يها پيام 
    مطلوب  مخاطبان.3 

    بازرگاني  مطبوعات.الف
  .  مالي  مسائلي گران  تحليل. ب
    سهامداران. ج

  
    عمومي  روابط هاي هدف 

  .  مطلوب  مخاطبان   به(Dole)»  دال «  جديد شركت  رئيس  درباره  اطالعات  دادن.الف
   به را در شركت» تر  مبتكرانه اي  نو و شيوه راهي «  كه  مديريتي  جديد به  رهبري ن ساخت  مربوط. ب

  . كار خواهد گرفت
  . در برابر عموم»  دال «  شركت  اجتماعي  و مسئوليت ، صداقت  با صراحت تأكيد بر طرز تفكر توأم.  ج

  
   ....  عمومي  روابط يها پيام

    عمومي  روابط  كارگاه
  ها نشان  كند و نظرسنجي  شركت  كنگره  در انتخابات گيرد كه  مي  تصميم  و جواني دار جذاب سياستم.1

 خود را   گرچه وي.  هستند  ساله21 تا 18   سني  در گروه  بيشتر جواناني  وي  طرفداران دهد كه مي
 بپرورد   در ذهن اش اتي انتخاب  مبارزه  بايد براي  را كه خواند، اما هنوز مسائلي  مي  دموكرات ليبرال
 در   حال بخشد، اما در عين  او مي  به  بيشتري پذيري  انعطاف  امر گرچه اين.   است  نكرده بندي دسته

  .كند  مي پذيرش ضربه»   است  نشده  آبديده  حوادث در كوره« مدعيند   كه برابر حريفاني
   هماهنگي  مطلوبش  مخاطبان هاي ويژگي با  كه كند   تهيه هاي نامگويند بايد بر  او مي  به دستيارانش

نشينند تا   مي گذارند و سپس  مي  رويش  خواهد آمد پيش  در پي  را كه اي  مقاله آنان.  باشد  داشته بيشتري
  . كنند  كمكش  هويت  برنامه  يك در تدوين

   انتخاباتي  مبارزه  يك  برنامه  تهيه  اگر به  كه  باره  خود در اين هاي  را بخوانيد و با همكالسي  مقاله اين
  . كنيد كرديد بحث  مي  نحو استفاده  چه  به  داشتيد از آن اشتغال

  
 (The new – wave market)  نو بازار موج
 هشتاد   دهه هاي سال در   ماندگار نشد و اكنون4 60  دهه  شورشيان  مطلوب هاي ارزش   كه گونه همان
  ، اما سپس  جالب  دهه  اين  بازماندگان  نو نيز شايد براي  موج  جوانان هاي ارزش،  بينيم  نمي  از آن اثري
  .شود  مي  دگرگون  از پايه  نيست بيني  پيش  قابل  اكنون  كه  نحوي ، يا به  خواهد باخت رنگ
   را به  آن  ضمني  هوشيار مفهوم هاي شركت با ما خواهد بود، و   نو زماني  موج هاي ارزش   هر حال به
بازار .  كار بندند  خود به  بازاريابي  و استراتژي  را در توليدات  آن دانند چگونه اند و مي  دريافته خوبي

  .  است  نو جوانان  با موج  ارتباط  بارز دشواري هاي  از نمونه ، يكي  و شلوار جين  تنه نيم
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   از پذيرفتن ، مانند گذشته  نوجوانان دند كه بو  نهاده  را بر اين  فرض  آمريكايي  سنتي هاي شركت
 با   متفاوت خواستند ظاهري  مي  كه  جوانان اما اين.  سرباز زنند  و برازنده  دوخت  خوش هاي جين

  (Guess Inc)»  گس «  نام  به  دادند و شركتي  را ترجيح  دوخت  خوش هاي  باشند، لباس  داشته والدينشان
   از اين  و استفاده  گوناگون هاي  رنگ  به هايي  با توليد جين گس.   است  شمرده  را مغتنم  فرصت اين

   طور كلي به. دهد  مي  نفوذ خود را در بازار افزايش ، گسترده  مختلف يهاي طرح در   زبر كتاني پارچه
   موفقيتهاي و به ن در بازار موج)  و ايتاليا ، انگلستان  ژاپن  ساخت  ويژه به (  دوخت  خوش هاي لباس

  .اند  يافته  دست چشمگيري
  هاي  بازارچه  براي  نوجوانان  تقاضاي  دامنه  در ارزيابي  كامپيوتري هاي بازي  سازندگان

.  شدند  دچار اشتباه  خانگي  كامپيوترهاي  تكراري هاي بازي و  قيمت    گران(Vido-arcade) ويديويي
   ويديويي هاي بازارچه«: گويد  مي  كامپيوتري  مهم هاي شركتاز    يكي  كارگزار بازاريابي كه چنان

   از آن  و استفاده  پايه  بازي  نوع  تنها شش ما با ساختن. يابند  مي  توسعه  سرعت  به  عنكبوت  تارهاي همچون
  حركت» . ايم  خطا شده  مرتكب  است  از آنها پديد آمده  اكنون  كه يهاي بازيشمار   بي  توليد انواع براي

   ديگري هاي راه را در  هايشان سازد پول  را قادر مي ، نوجوانان  خانگي هاي بازي   سوي ها به از بازارچه
 را   و بازي  شخصي  كامپيوترهاي  پول  پدر و مادرها هستند كه  معموالً اين  كنند، چرا كه خرج
   قبالً از آنها استفاده  را كه يهاي بازي   بعدي هاي ونه ديگر نم  نوجوانان ، از آنجا كه بنابراين. پردازند مي
  . افتاد  از رونق  خانگي هاي بازي  كردند نخريدند، اين مي

 رؤيا و  دنياهاي (  جانشين  دنياهاي  خلق  براي  كامپيوتري هاي بازي   جذابيت  بالقوه هاي اما ظرفيت
   خواهد شد كه سبب  (Microchip)  كامپيوتري جديد  هاي  تراشه ظرفيت.  بسيار زياد است)  خيال
   دوم  نسل  فروش  كه  انتظار داشت توان مي.  شود  عرضه پذيرتري تر و انعطاف  واقعي  ويديويي هاي برنامه
   دشمنان  كشتار جمعي  جاي خواهند به آيند و از بازيگر مي تر مي  جذاب  چشم  به  كه يهاي بازي  و سوم
 سرشار از   كه كراني  بي هاي اند، بيشتر در محيط  شده  طراحي  ابتدايي  نحوي  به  كه يهاي بازي در  خيالي

  . يابد  و گذار بپردازد رونق  گشت  به  است  نمادين تصويرهاي
آيد   در زير مي  چه  آن  نيست  آسان  آن  نو و برآوردن  موج كنندگان  مصرف  نيازهاي بيني پيش

  :  است  باره  در اين دي چن  اساسي رهنمودهاي
  .كنند  مي  فكر و عمل  گذشته  نسل  امروز مثل  جوانان  نكنيد كه  فرض. الف
   گرفته  از جدي  شود و حاكي  عرضه  آنان  مشخصاً براي  كه  خدماتي  كاالهاي  نو به  موج  جوانان. ب

. دهند  مي  نشان توجه)  هستند  ديگر هم  بازارهاي  مناسب  كه  كاالها و خدماتي  به و نه( آنها باشد  شدن
  .  است  شده  كامالً جدا از يكديگر تقسيم هاي بخش  ، بازار به  ترتيب بدين

 در   توليداتي  ويژه به (  توليدات  و متمايز براي  مشخص  طرح يك.   است  بسيار مهم  و نوع  سبك  مسئله. ج
  .  است بسيار الزم)  و غذا كامپيوتري  هاي بازي، نوار،  ، پوشاك فيلم:  هاي زمينه

   را اعالن  آن  و ملموس  توليد، فوايد فوري  يك  محيطي  يا كيفيت  بهداشتي هاي ارزش   تبليغ  جاي  به.د
  .كنيد

 نسبتاً   دوام  عمر هر توليدي  دوران  كه  انتظار داشت توان مي.  تأكيد كنيد  جانشين هاي  بيشتر بر جهان.هـ
   توليد وجود دارد، بايد در انديشه  يك  براي  كه  بازار گرمي رغم ، علي بنابراين.  باشد اشته د كوتاهي

  . كنيد ريزي  جديد برنامه  توليدي  براي  باشيد كه اين
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   دقت  به  است  نو بوده  موج  چندين هاي روش مدها و   سرچشمه  كه  را در اروپا و ژاپن هايي  گرايش.و
  .زير نظر بگيريد

   به ما اكنون.   است تر كرده  افراد بزرگ  در ميان  توسعه  به  نو در آمريكا اخيراً شروع  موج هاي ارزش
 و   خشك  ابتدايي هاي  تند با رنگ  و عطرهاييها اتومبيل   براي  تبليغاتي هايي  شاهد آگهي تدريج

.   هستيم  و واقعيت  از تخيل اي  فشرده ، و با بافت  سوررئاليستي  و موسيقي  نمايش هاي ، صحنه روح بي
   همه  براي كنند، كه  مي  بازاريابي  جوانان  مستقيماً در ميان  آنها كه  تنها براي  نو، نه  بهتر موج شناخت
  .  است  و مهم  الزمها شركت

  سازمانتان.   است  ملي  بهداشت  سازمان  يك  همگاني  اطالعات  شما اداره  درس  كالس  تصور كنيد كه.2
   قلبي  خطر سكته  هستند و در نتيجه  اضافي  وزن ها داراي  درصد آمريكائي65   كه  شده اخيراً آگاه

 از   بيش  خود تالش  در حرفه  كه  سالي  ميان  از مردان  آنها، آندسته در ميان. كند آنها را تهديد مي
  .ار دارند خطر قر  در معرض  از همه دهند بيش  مي  خرج  به حدي
   اين  تهيه براي.  كنيد  تهيه  قشر از مردم  اين  براي  اطالعاتي  برنامه توانيد يك  چطور مي  كنيد كه بحث

 و ها هدف،   مطلوب ، مخاطبان  كالس  يك  داريد؟ در مقام  بيشتري  تحقيق  نوع  چه  به  احتياج برنامه
  . كنيد  را مشخص  عمومي  روابط يها پيام

   عمومي  در اذهان  كه اي بار و حقيرانه  از تصوير ماللت  حسابداري  شغل  ژورنال  استريت  وال  نوشته  به.3
  روحي  بي  آنها را افراد خشك  مردم كنند كه  مي  احساس حسابداران. برد  مي  رنج  است ايجاد كرده

  .زنند  مي  دامن  عمومي  برداشت  اين  و سينما نيز به پندارند و تلويزيون مي
   مبارزه گيرند كه  مي  كنند و تصميم  مبارزه  برداشتي خواهند با چنين  مي  حسابداران  كنيد كه فرض
  هاي بررسي.  بياندازند  راه  به  حسابداري  از حرفه  مردم  تصوير ذهني  منظور اصالح  را به  شناخت همساني
ها باشند و   رسانه گيرندگان  و تصميم  مجريان شامل بايد   مطلوب  مخاطبان دهد كه  مي  نشان مقدماتي

  . كند ها كمك  در رسانه تر حسابداران  جذاب  معرفي  به  عمومي  روابط هدف
 و نيز   عمومي  روابط  پيام  كند يك  سعي  شويد و هر گروه  تقسيم  يا چهار نفري  سه هاي گروه  به

   يافتن  براي سپس.  كند  باشد تهيه  فوق  بر  اطالعات  مبتني ه ك  همساني  برنامه  يك  براي  مناسبي سياست
  . نظر بپردازيد  و تبادل  بحث  به  اجرايي  وسيله دو يا سه

   جلسات  صورت  كردن  يادداشت  براي  منشي  و يك  مذاكرات  اداره  براي  رئيس  بايد يك هر گروه
   يافته  دست  آن  به  گروه  را كه  بايد نتايجي  انتصابي خنگوي يا س ، رئيس  جلسه  اين در پايان.  كند انتخاب
  . كند  گزارش  كالس  به است

   روابط تواند مورد استفاده  مي  را كه هايي  و برنامه  از مراسم  فهرستي  عمومي  روابط  كالس عنوان به .4
  براي.  كنيد  قرار گيرد تهيه رجي يا خا  داخلي  با مخاطب  در ارتباط  يا دانشگاهيان  دانشكده عمومي
 يا   دانشكده  و خارجي  داخلي  مخاطبان  ميان  ارتباطي  گوناگون هاي راه  ها، نخست  فعاليت  اين تعيين

   از اين  كداميك  را در زمره  دانشجويان  كنيد كه  بحث سپس.  قرار دهيد  را مورد بررسي دانشگاه
  .دانيد و چرا ها مي گروه

  
    عمومي  روابط  موارد برگزيده همطالع 
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   در فصل  كه  و فنوني  اجرايي  ناگزيريد با ابزارهاي  عمومي  روابط هاي  مؤثر برنامه  تهيه  براي از آنجا كه
  . كرد  تلقي  دوره  پايان  پروژه  را بايد يك  فصل  اين  برگزيده بعد خواهد آمد آشنا شويد، مطالعه

   موارد برگزيده  در مطالعه  كه  تحقيقي  بر اساس  آينده  تحصيلي  سال  براي مومي ع  روابط  برنامه  يك.1
  در تنظيم.  كنيد  تدوين  است  آمده  سه  فصل هاي  در تمرين  دانشجويي  يا برنامه  سرويس  يك  به راجع
 و   منطقي  مبلغ كه ( ي هزار دالر10 تا   پنج  بودجه  يك ها از چارچوب  هزينه  كنيد كه  سعي  برنامه اين
   كه هايي  ساعت  دستمزد خود با تعيين براي. تجاوز نكند)   است  نهاد دانشگاهي  يك  براي  قبولي قابل

   نرخ  را در نظر بگيريد، و يا اينكه  مبلغي  آن  هر ساعت  خواهيد كرد و بهاي  صرف در هر برنامه
  چنانچه.  را از ياد نبريد  متغير نقدي هاي  هزينه ئيات جز برآورد كردن.  كنيد  يكجا مطالبه مقطوعي
   تمام  ارزان  كه هايي فعاليت   خود را بر روي  برنامه  بسيار محدود است  بودجه كنيد كه  مي احساس

  . آوريد  فراهم اي  جداگانه  اختياري تر را در بخش  گران هاي طرح  شود متمركز كنيد و اجراي مي
   حقيقي  نيازهاي  را جوابگوي  برنامه  اين  كه  شخصي  است  ممكن  ندانيد كه  منتفي را  احتمال اين
  . را اجرا كند داند واقعاً در صدد برآيد آن  مي دانشكده

 از  يكي( كنيد  ايد تهيه  كرده  شخصاً انتخاب  كه تانهاي مشتري از   يكي  براي  عمومي  روابط  برنامه  يك.2
   يك  را با نماينده  مالقاتي ترتيب).  را داريد در نظر بگيريد  آن  به  دسترسي مكان ا  كه يهاي مشتري
   تعيين  به  كمك  براي  بدهيد و از ياد نبريد كه  عمومي  روابط  نيازهاي  پيرامون  بحث  براي مشتري

اگر .  بزنيد  دست  چندي  مقدماتي  تحقيقات  به  عمومي  روابط يها پيام و ها هدف،   مطلوب مخاطبان
شود،   مي  محاسبه  آن  براي  از پيش  مناسبي ، بودجه مند است  عالقه  برنامه  اين  اجراي  امكان  به مشتري

  .كنيد  مي  را تعيين  حدود آن  سازمان  اين  و ماهيت  وسعت  براساس  خودتان  صورت در غير اين
  
  نوشت پي
  
 نظر گرفته شده است، اما مخاطبان مطلوب برنامه معرفي هويت ويژه شركت، هم  هر چند توليدات آرلين براي زنان در.1

زيرا كوشش برنامه بيشتر بر روي شناساندن بهتر نام آرلين متمركز است تا بر توليدات . شود زنان و هم مردان را شامل مي
مي مشهودات قصد دارند فروش هاي شناساندن هويت ويژه شركت كه تنها با تقويت عمو اين روش را اغلب برنامه. آن

  .را به طور غيرمستقيم افزايش دهند مطابقت دارد
2. acreمترمربع4047گيري زمين برابر با   واحد اندازه .  
 به سبب اجباري بودن تعليمات تا سن هجده سالگي در اياالت متحده مخاطبين برنامه ـ نوجوانان ـ تا اين سن در .3

  .ـ م. آموزان استفاده شده است مين دليل در سراسر اين برنامه از واژه دبيرستان و دانشبه ه. كنند دبيرستان تحصيل مي
جنگ ويتنام در اين .  موجود جامعه آمريكايي سر به شورش برداشتندهاي ارزش در اين دهه جوانان با شدت بيشتري عليه .4

  .مها بودـ  ها و شورش دهه جريان داشت و عامل مهمي در ايجاد اين اعتراض
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 5  
  ها   رسانه  عاليق جلب): 1 (  مشهود و ملموس هاي  جنبه  ارتقاي

  
   بناهاي  خويش  نام  گسترش  براي  پادشاهان  كه  را تا عصر باستان  عمومي  در روابط 1 عنصر تبليغ هاي ريشه

  توان انداختند مي ي م  راه  به بردند و جنگ  مي  صحنه  به  ديدني يها نمايش داشتند  يادبود بر پا مي
   ديده  را كه  آنچه مردم.  بودند  متكي  شفاهي  كالم  به هايشان  در انتشار خبر موفقيت آنان.  كرد پيگيري

  گفتند، و در مسير اين  باز مي  ديگران  را به  نيز آن  مردم كردند و اين  مي  حكايت  ديگران بودند براي
  .آمد يد ميها پد  افسانه  دشوار بود كه جاده

   جاي به.   يافت  گسترش  سخت  شهرت  و يافتن  پيام  ابالغ ، ظرفيت  جمعي  ارتباط  وسائل اما با توسعه
 پديد   ساختار نويني  فرد، اينك  فرد به  روايت  و نقل  شايعه  و پاگير خبر از طريق  كند و دست انتقال
، و بعداً  ها و مجالت روزنامه.  باشد  مردم  با توده  همزمان  ارتباط  برقراري  واسطه توانست  مي  بود كه آمده

   حال  در عين  بودند، كه  مخاطبان  توده  براي  اطالعات  انتشار سريع  تنها قادر به  نه راديو و تلويزيون
  . قرار دهند  هدف اي  ويژه يها پيام   دريافت  را براي  خاصي هاي گروهتوانستند  مي

   اصطالح  كه در حالي. تر كرد  را نيز پيچيده  تبليغ  مفهوم  جمعي  ارتباط  وسايل  گسترش، با وجود اين
   بيستم ، با آغاز قرن رفت  كار مي  به  تجاري هاي  با آگهي  مترادف  نوزدهم  بار رسماً در قرن  نخستين تبليغ

 Investigative) افشاگر  هاي روزنامه  وسيله به  شد كه  مي  داده  نسبت  اطالعاتي  افشاي  به  تدريج به

Journalism)تواند هم  مي تبليغ.   پا بر جا است  همچنان ، تا حدودي  دوباره  تعريف اين.  يافت   انتشار مي  
   سازمان  يك  خالف  اعمال افشاي (  آن  انتشار منفي  به  و هم  رسانه  در يك  سازمان  يك  پيام  انتشار مثبت به
  . شود اطالق)   رسانه  يك وسيله بهگيرد   مي  صورت  از آن  در بخشي  كه  مشكوكي ايه روشيا 

  شرم  بي  تشنگان  ، اين(Press Agents)   مطبوعات  در هاليوود دالالن1930 و 1920  هاي در دهه
   تقريباً به آنكه بي بود،   در مطبوعات  مشتري  نام ، درج هدف. كردند  نمي  تمايز توجه  وجه  اين  به تبليغات
   انداختن  راه  به  و حتي اساس  بي  انتشار شايعات شد كه تصور مي.  كنند  توجه  است  شده  نوشته آنچه

  انداخت ها مي  را سر زبان  نامش  كه  دليل  اين  كار و صرفاً به  تازه  هنرپيشه  يك  درباره  و جنجال رسوايي
   بود تبليغات  از اين  حاكي  پديد آمد كه المثلي  ضرب  دوران  اين ولدر ط. كند  مي  كمك  پيشرفتش به
   بيان  غلط  كه  است آن» بد« باشد، و   شده  بيان  درستي  به  مشتري  نام  در آن  كه  است گزارشي»  خوب«
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   كه1940   از دهه  كه  است  هاليود مدعي  مطبوعات   دالل(H.C.Rogers)راجرز .  سي.  هنري.  باشد شده
 آنها   نام چاپ «  كردند كه  مطلب  اين  درك  به  شروع  و مرد سينما تازه  زن  شد هنرپيشگان وارد صحنه

   كمك  هدفشان  به  آيا مطلب ، و اينكه  است  مهم  يا مقاله  خبر، پاراگراف محتواي.   نيست  مهم نفسه في
 خود سرآغاز   شخص ، اين  يا نه  است  تحول  اين  عامل آيا راجرز  كه  سؤال  نظر از اين صرف» كرد؟ مي

  .  بود(Informerd Publicity)   آگاهانه تبليغات
 سر   را پشت  درازي  بعد راه  هاليوود به  طاليي  از دوران  عمومي  در روابط  تبليغات  نقش اگر چه

   اين  به  ويژه  امر به اين.   است  داده دامه ا  كاربردي  عمومي  را در روابط  مهمش  وظايف ، اما همواره نهاده
   آنها با مخاطبان  از طريق  كه اي  رسانه هاي كانال ( رساني  پيام  از امكانات  شماري  دارد كه  حقيقت دليل

   مخاطبان  به  يافتن  دست  امكان اي  نحو فزاينده دهند و به  مي  تكثير خود ادامه به) شود  برقرار مي ارتباط
  .سازند  مي  هستند را فراهم اي  ويژه  عاليق  داراي  كه  مطلوبي  و همچنين عام

   گسترده  تماسهاي  كه اي  حرفه  مبلغان  استخدام  عمومي  روابط يها بنگاه و ها سازمان  براي
   داشتند اين افراد  اين  كه تنها مسئوليتي.  بود  شده  و عادي  معمول  داشتند امري  با مطبوعات ارزشمندي

 از   يكي  را به انگيزي  هيجان  ببافند و مطلب  هم  به  داستاني  تلفن  گوشي  با برداشتن  اغلب بود كه
 و با   دراز ايجاد شده  ساليان ها در طي  رابطه معموالً اين.  خود بگويند شمار مطبوعاتي  بي هاي رابط

   يافته  استحكام گرفت  مي  صورت  عصرانه هاي  در ميهماني  كه هايي  ناهار، و مالقات  به  ادواري هاي دعوت
 معموالً  آنان( وجود دارد    همچنان(Publicity Grabber)   افكار عمومي  راهزنهاي  اين  نوع اگر چه. بود

 را   تبليغات  وظيفه  كه  عمومي  روابط  از كارورزان  جديدي ، اما نسل) هستند  پيشين نگاران  روزنامه همان
  .اند  آنها را گرفته دانند تقريباً جاي  كار مي  يافته  و بيشتر جزء سازمان كمتر اجتماعي

 افراد   تمامي  ديگر شناختن ، يا از جهات  از نظر اجتماعي  كه  است  اين  جايي  جا به  اين  از داليل يكي
   يافته  بسيار گسترش  تبليغاتي هاي نالكاشمار .  پذير نيست كنند ديگر امكان ها كار مي  در رسانه  كه مهمي
ايجاد ) شمار  انگشت  مواردي  استثناي به (  است  افراد تندتر از آن هاي  تغيير مقام  و سرعت است
  . كارساز باشد  قديم  شيوه  به  دوستي هاي رابطه

   داد تغييري  ارائه مي عمو  روابط  سنتي  تبليغات  نهادن  افول  رو به  براي توان  مي  كه  ديگري دليل
 بسيار بيشتر از   اموري  معموالً شامل  عمومي  روابط  فعاليت امروزه.   است  پذيرفته  حرفه  خود اين  كه است
 از   بخشي عنوان به   تبليغات اكنون.   خبرنگار است  با يك اي  در كافه  سردبير، يا مالقات  يك  به  زدن تلفن
   آيد، ابتدا عوامل  فراهم  گزارشي  از اينكه دهد، و پيش  مي  خود ادامه  زندگي تر به  بزرگ  برنامه يك

 بايد باشد، يا   چگونه  آن  تنظيم  نحوه  كه  باره  قرار گيرد، تا در اين  و ارزيابي  بايد مورد بررسي گوناگوني
  . شود  گرفته  تصميم  شود يا نه  اصوالً بايد تهيه اينكه

  
    تبليغاتي يها پيام  محتواي 

   با آن  كار كردن  براي  را كه  اطالعاتي  كه  است  اين تر از همه  مهم  مشتري  يك  شناساندن  براي در تالش
شود   مي  منتقل  رسانه  نهايتاً به  كه  پيامي  محتواي عنوان به   اطالعات اين.  كنيد در اختيار داريد تعيين

   آنها را خبر، و اطالعات  در كارمان  كه  كلي  دو دسته  به  پيام  محتواي.  قرار خواهد گرفت مورد استفاده
  .شوند  مي  تقسيم ناميم   مي(News and newswarthy information)   خبري  ارزش داراي
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  ؟ خبر چيست
 بر دو خبر.  كند  داللت  و بهنگامي ، ضرورت  باشد و بر فوريت  جديد و مهم  كه  از هر چه خبر عبارتست

   از آنچه دهد ـ گسستن  مي  را ارائه  امري  نو بودن  كه  است  آن  تازگي  اول گونه: شود  ظاهر مي گونه
  گونه.   كيهان  درباره  تازه اي  و نظريه  بديع  توليد جديد، نمايشي  ـ مانند يك  است  موجود بوده تاكنون

   يك  به  شركتي  كند، مانند پاسخ  عرضه  جديد هست  اطالعات  به  را كه  نيازي تواند پاسخ ديگر مي
  .  يا اتهام ، حادثه بررسي

  
  ؟  چيست  خبري  ارزش  داراي اطالعات 

 Created)   عملي  نيازي  به ، كه(Perceived need)  تصوري  نيازي  به  نه  خبري  ارزش  داراي اطالعات

need)به  توجهي  از آن  احتماالً پيش  كه  قلمرويي  را به طب مخا  خبر كنجكاوي  نوع اين. دهد  مي   پاسخ   
   ممكن  خبري  ارزش  داراي اطالعات. كند  مي  نبود جلب  مطلع  آن  بودن  از جالب  يا اينكه  نداشت آن

 رويداد مورد   يك  به  است  نباشد، ممكن  خود وابسته  خاص  زمان  به  باشد، يا دستكم  از زمان  فارغ است
 سودمند در   از رهنمودهاي اي  با و يا مجموعه  يا مصاحبه  فرد استثنايي  يك  توصيف ، به  انساني القهع

  .شود بپردازد  مي  مربوط  خواننده  به  كه قلمرويي
خبر « و   (Hard news) » خبر سخت «  محتواي  ميان  تمايز مشابهي ، آنجا كه نگاري در روزنامه

، خبر   عمومي اما در روابط. دهند  مي  خبر سخت اند، امتياز را معموالً به  شده ل  قائ(Soft news)» نرم
   اطالعاتي در حقيقت.   نيست  اهميت  داراي  است  خبري هاي ارزش واجد   كه2  اطالعاتي  اندازه  به هميشه

   براي قرار گيرند، اغلب  برداري  مورد بهره  مؤثري  گونة  به  هستند، چنانچه  خبري هاي ارزش   داراي كه
 منظور ما را   كه هايي  نمونه ترين  از برجسته يكي.  كنند  بيشتري  و شهرت توانند ايجاد آوازه  مي مشتري
   يك فقط«:   عنوان  تايمز تحت  نيويورك  در روزنامه  كه  است  مطلبي  خبري هاي ارزشدهد   مي نشان
  چاپ»   هزار دالري4   حساب  صورت  و يك  نوشيدني  نوع ، نه شقاب ب  و يك سي:   در پاريس  دو نفره شام
   يكي  اول  ـ در صفحه  نيست  خبر مرسوم  يك كند كه  مي  روشن  آن  ـ تنها عنوان  خبر غير عادي اين. شد

 300  ت پيشنهاد قيم  چگونه داد كه  مي  خبر شرح اين.  شد  آمريكا چاپ  سراسري هاي  روزنامه ترين از مهم
   تلويزيون  ايستگاه  يك  از جانب ، كه  منتقد مواد غذايي(Craig claiborne)  بورن  كلي  كريج دالري
   بورن  كلي جايزه.  شد  بود برنده  كرده  شركت  اعانات  گردآوري  حراج  در يك  شهر نيويورك عمومي
   آمريكن  را شركت  آن يود و بها ب  وي  براي  جهان  دلخواه  از رستورانهاي  در يكي  شام صرف

 شدند در   موفق  و دوستش  بورن كلي.  پرداخت  مي بايستي   مي(American Express Company) اكسپرس
   شركت  حساب  خود را به  چهار هزار دالري  بودند غذاي  كرده  انتخاب كه  (Parisian)   پاريزين رستوران
   اكسپرس  آمريكن  زيان  غذا به  اين  هزينه  پرداخت تصور شود كهشايد در آغاز .  كنند  صرف اكسپرس

 رسيد   چاپ  تايمز به  روزنامه  اول  در صفحه  حادثه  خبر اين اما اگر در نظر بگيريد كه.   است  شده تمام
را با تعداد    شهرتي چنين.   است  بوده  از ضرر آن  بيش  شركت  براي  معامله  اين  ارزش شويد كه  مي متوجه

   آمريكن  درباره  انتشاري  قابل  مطالب  آورد و اگر هم  دست شد به  نيز نمي  تبليغاتي  آگهي شماري بي
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  در اينجا، ارزش.  گيرد  جاي  آن  اول  بود در صفحه  ممكن  آن شد، تنها چند فقره  مي  چاپ اكسپرس
  . بود  گرفته  از خود خبر پيشي  زيادي ، با فاصله  رسانه  عالقه  جلب  از نظر توانايي خبري

  
  
  
 (Publicity Context)   تبليغاتي زمينه 

   روي  در آن  محتوي  كه  است  و محيطي  و احوال  اوضاع  به  اشاره  هم  تبليغاتي  پيام مراد ما از زمينه
مثالً مورد .  باشد جالب   برايش  است  ممكن  محتوي  اين  كه  است  مخاطبي نمايد يا وجود دارد، و هم مي

 بود را در   آن  نيز سرنشين  فضانورد آمريكايي  زن    نخستين(Sally Ride) رايد  سالي  كه اي  سفينه پرتاب
 و  ، متخصصان ، دانشمندان  شده  انجام ، تداركات  موشك  پرتاب  پايگاه  پيام  سو، زمينه از يك. نظر بگيريد

از .  قرار داشتند  در دسترس  حادثه  اين  درباره  اظهار نظر و توضيح راي ب  بودند كه ديگر كارشناساني
 و   عمومي مخاطبان: شدند  مي  شمرده  نيز جزو زمينه  سفينه  پرتاب مند به  عالقه  ديگر، مخاطبان سوي
  .  زنان  ويژه  و به  علم  اهل  مورد، مخاطبان  و در اين  ويژه  عاليق  داراي  مطلوب هاي گروه

   بايد عرضه  پيام  محتواي  از آن  را كه اي بيند و زاويه  مي  را تدارك  الزم  اطالعاتي هاي ، پيشينه زمينه
  هاي هدف   به  رساندن  را براي  پيامي    نيز كه (Publicity outlets) تبليغاتي مجاري. كند  مي شود مشخص

  .شود  مي دهند تعيين  مي  را تشكيل  گزارش ه ك  عناصر زمينه وسيله بهسازند   مي  منتقل مطلوبش
  
    تبليغاتي مجاري 

   مخاطب  را به  پيامي  كه  تبليغاتي  از ابزارهاي اي ها را مجموعه  رسانه  داريم  بيشتر ميل  عمومي در روابط
، با   فضايي  سفينه  پرتاب ، در مثال بنابراين.   كنيم رساند تلقي  ما هستند مي  مطلوب  كه يا مخاطباني

 و   علمي هاي  رسانه  از طريق  خاص ، با مخاطبان  عمومي  مورد معرفي هاي  رسانه  از طريق  عام مخاطبان
ها با يكديگر   گروه  اين ، دامنه البته(شود   برقرار مي  ارتباط  بانوان  ويژه هاي  رسانه  از طريق ، و با زنان فني

 از  ، بايد بر عنصر ديگري  گزارش  انتقال  براي  مجاري  از اين  هر يك در انتخاب). كنند  مي تداخل
   عمومي  اطالعاتي  بايد شامل  است  شده  تهيه  عام  مخاطبان  براي  كه گزارشي.  كرد  تأكيد بيشتري مضمون
 بايد   علمي  مقاله يك.  باشد  ساده  زباني  به  در آن  كار رفته  به  تكنولوژي  فضا و توضيح  اكتشاف درباره
   توضيح  قرار گرفته  مورد آزمايش  سفينه  در پرتاب  كه  جديدي  و روش  از تكنولوژي اي  ويژه  نوع درباره
   نقش  فضانورد را در بر گيرد و درباره  با زن اي شود بايد مصاحبه  مي  نوشته  زنان  براي  كه مطلبي. دهد
  . بپردازد  بحث  به  فضايي  برنامه هاي  در ديگر زمينه زنان

   از آن آسان.   است تر شده  مشكل  و هم  آسان  اخير هم هاي سال در   تبليغاتي  مجاري  به دسترسي
  هاي بانك و ساير   مرجع هاي  از كتاب  مختلفي  منابع  داراي  اكنون  عمومي  روابط  كارگزاران  كه جهت

 را در   و تلويزيوني  راديويي هاي ، ايستگاه ها، مطبوعات  روزنامه تواند فهرست  مي  هستند كه اطالعاتي
 هر  مشي ، خط ، و نويسندگان  سردبيران  تيراژ، نام  امكاناتي چنين. سراسر كشور در اختيار آنها قرار دهد

  ه زمين  در اين  راهنمايي هاي  ضمناً كتابچه3.دهد  در اختيار قرار مي  راحتي  را به  و ساير اطالعات نشريه
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   نيز وجود دارند كه  تخصصي  راهنماي هاي ها و دفترچه  خبرنامه انواع.  وجود دارد  شهري  مناطق براي
 را در اختيار قرار   الزم ، اطالعات  خاص  تبليغاتي هاي كانال و   جديد التأسيس هاي  رسانه درباره

   4.دهند مي
  اكنون.   است  آنها دشوارتر شده  و گسترش زايش اف  دليل  به  تبليغاتي  و وسايل  از مجاري استفاده

   و به تر است كنند سخت  كار مي  خصوصي  به  در حوزه  كه  سرشناس  و خبرنگاران  با سردبيران آشنايي
   خوب  گزارش  تنها با يك  مطلوبتان  مخاطب  به  يافتن ، دستها تخصص   روزافزون  تقسيم دليل
 يابيد،   دست  خاص  حوزه  يك  در درون تان شده  تجزيه  مخاطب  به اينكه   و براي پذير نيست امكان

با .  منتشر كنيد  است  شده  نوشته  مختلف هاي  از ديدگاه  كه  گزارش احتماالً ناگزير خواهيد بود چندين
  به. اند دا كرده پي اي  موشكافانه هاي  تحليل  نيز نياز به  عمومي  روابط ، مضامين  تبليغاتي  مجاري افزايش
   با اهميتي  نقش  امروزي  كاربردي  عمومي  در روابط  افكار عمومي  و تحليل  شناخت  كه  است  دليل همين
  ). كنيد  نگاه  سه  فصل به(كنند  ايفا مي

   شناسايي  عمومي  روابط هاي هدف   كردن  مشخص  را براي  الزم ، اطالعات  افكار عمومي سنجش
   خواهيم  اطالعات با اين. گذارد  در اختيار مي  عمومي  روابط يها پيام  ريزي  و قالب لوب مط مخاطبان
   شده  تعيين يها پيام   رساندن  را براي  وسيله ترين ، مناسب  تبليغاتي  گوناگون  ابزارهاي  از ميان توانست
  .  كنيم  انتخاب  دلخواه  مخاطبان خود به

  
   رساني  پيام هاي روش 
شود   مي  فرستاده  رسانه  به  وي  درباره  كه  گزارشي ، كار را بايد با تنظيم  مشتري  رساندن  شهرت  به رايب

   و بيان  تأثيرگذار تأليف  پيامي  صورت  به  و مضمون  محتوي   كه  معنا است  بدين  گزارش تنظيم. آغاز كرد
   و مضمون  محتوي  انتقال  شيوه  بهترين  رسانه خبرنگار يك دبير يا   به ها، تلفن  از موقعيت اي در پاره. شود
 و   خبري  يا اعالميه  مطبوعاتي  بيانيه  صورت  به  چه  كتبي  پيام  ديگر ارسال هاي در موقعيت.   خبر است يك
د تر مور ها را دقيق  روش  از اين  بعد هر يك  ـ ما در صفحات  كارسازتر است  غير رسمي  نامه  يك حتي

   5. داد  قرار خواهيم بررسي
  

    پيام  تلفني انتقال
 از  اي پاره.  بگدارد  متفاوت  تأثيرهاي  افراد مختلف تواند بر روي  مي  تلفن  خبر از طريق  يك رساندن

  :برند  مي  خبر با خود دارد لذت  يك  تلفني  انتقال  كه زا و خطري  شگفتي افراد از عامل
   است  ممكن  بر عكس ديگري.  كند  را قطع  ندهد و تلفن  خبرتان  به يتي اهم  است  ممكن دبيري

 از  ديگران» !  بفرست  برايم  داري  كه با هر اطالعي!   است  خبر مهمي آهاي«:  دهد  پاسخ زده هيجان
واهند  خ  دريافت  كه  سردي  و پاسخ  وي  خبر براي  كتبي  از ارسال  دبير پيش  يك  به  زدن تصور تلفن

  .لرزند  خود مي كرد به
  مالحظه ، بي در هر فرصتي.   و متضاد قرار داريم  كامالً متفاوت  دو قطب  اين  ميان  ما در جايي اغلب

  را ده) آمريكا (  مركزي هاي بانك   كل  رؤساي  پولي  اقدامات  آخرين كنم  نمي ، اما سعي زنيم  مي تلفن
  .  دهيم  توضيح  دبير بد خلق  يك  براي  آن  اجرا درآمدن  از به  پيش دقيقه
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 دبير   دارد به  آيا ارزش  اينكه  به  راجع گيري تواند شما را در تصميم  زير مي هاي  پرسش  به  دادن پاسخ
 خواهد   كمك تر است  مناسب  خبرتان  ارسال  براي  ديگري  از روش  كنيد، يا استفاده  تلفن يا خبرنگاري

  :كرد
  
   شود؟  بايد منتقل  اطالعات زان مي چه 

 دبير   به  خبري  اطالعيه  از انتشار يك  پيش  كه  است  شد، بهتر آن  خالصه  كافي  اندازه  به  پيامتان  كه زماني
 خواهد   امر قرار خواهد داد و احتماالً سبب  كار دبير يا خبرنگار را در جريان اين.  كنيد يا خبرنگار تلفن

 كنيد و   ابتدا خود را معرفي هميشه.  دهد  نشان  آن  به  بيشتري  توجه  خبري  اطالعيه  دريافت  هنگام شد كه
   دقيقه يك« آيا   بپرسيد كه سپس. كنيد  مي  صحبت  يا سازماني  مؤسسه  كدام  از جانب  دهيد كه توضيح
   خبر آورده  يك  تلفني  ارسال ونهدر اينجا نم.  بپردازيد  مطلب  اصل  مستقيماً به  وقت دارد، و آن»  وقت
  :شود مي

  (Memorial Colloge)   مموريال  دانشكده  دانشجويي  انجمن رئيس»  ب « من.   سالم  :» ب «  
  ؟  كنيم  با شما صحبت مان  دانشكده  آينده  ويژه هاي فعاليت   داريد تا درباره  وقت چند لحظه.  هستم
    بله  : دبير

   اجرا دارد ما از پشتيباني  را در دست  ديابت  بيماري  بررسي  برنامه  يك ا اجراي م  دانشكده :» ب «
.   كنيم  جمع  همكاري  از هزار نفر را براي  بيش  كه  و اميدواريم  در شهر برخورداريم افراد زيادي

 را  د بتوانيد كسيكني فكر مي.  خواهيد كرد  دريافت  كه ايم  فرستاده  مورد برايتان  در اين اي اطالعيه
   كنيد؟  اعزام  گزارش  تهيه براي
   آسان  تلفن  از طريق  آن  موجز و روشن  و بيان  و مستقيم دهيد ساده  مي  كه  مورد، اطالعاتي در اين
   و جزئيات  آن  اجراي  مكان  آغاز برنامه  زمان  پيرامون  ديگري  بخواهد اطالعات  است دبير ممكن.  است

بخواهد بعد از »  ب «  وجود دارد كه  هم  امكان اما اين.  شود  مطبوعاتي  كند يا منتظر اطالعيه ديگر كسب
   كند كه  تالش  مكمل  اطالعات  بزند و با دادن  او تلفن بار ديگر به  دبير يك  دست  به  اطالعيه رسيدن
  . منتشر شود خبرش

   تا رسيدن ، بهتر است تر است  پيچيده  شده  آورده وق ف  در مثال  كه  از آنچه  خبرتان  محتواي چنانچه
   يك  اينكه  جاي  شما به ، تلفن  مواردي در چنين.  كنيد  تلفن  منتظر بمانيد و سپس  مطبوعاتي اطالعيه
  : پيدا خواهد كرد  توضيحي  زير جنبه  باشد مانند مثال روح  و بي  خشك مكالمه
   اگر يك  كه  كردم تلفن.  زنم  مي زنگ  (Overview Hospital)آورويو    و از بيمارستان هستم»  ج « من
   باز برايتان  قلب  جراحي  عمل  برنامه  به  راجع  كه اي  اطالعيه  را درباره  باشيد چند نكته  داشته  وقت دقيقه

  ؟  است  دستتان  دم  اطالعيه آيا اين.   دهم  توضيح فرستادم
 داريد  ، و فرصت  يا نه  است  شده  و مطالعه  دريافت  آيا اطالعيه د دريابيد كهتواني  مي  طريق از اين

  . كنيدوگو گفت   تفصيل  با دبير يا خبرنگار به  گزارش  اين  به راجع
  

  ؟  چيست  تحريريه هيئت  بندي  زمان جدول
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   سريع  انتقال  امكان فنكنند، تل  كار مي  و موعد معيني  مهلت  بر اساس  انتشارات  تمامي از آنجا كه
.  شود  دريافت  مهلت  شدن  از سپري  خبر پيش كند كه  مي گذارد و كمك  مي  را در دسترس اطالعات

  هاي  برنامه  مسئول مثالً دبيران.  هستند  متفاوتي  مهلتهاي  داراي  مختلف هاي  رسانه  كرد كه  بايد توجه البته
 آنها   به  مراسم  از برگزاري  پيش  ساعت  يك  خواهند كرد كه  شما توصيه  به  اغلب  تلويزيون  خبري زنده
 دهد   روي  است  ممكن  كه  مهمي  حوادث  از آخرين  گزارش  تهيه  افراد خود را براي آنان.  كنيد تلفن

 از   كه در صدد برآيند  است ، ممكن  دقايق  در آخرين  درست  وقت  نبود، آن اگر خبري. كنند  مي ذخيره
  اما زمان. كند  مي  تبديل  وسيله  بهترين  به  را برايشان ، تلفن  متغير آنان نيازهاي.  كنند  شما استفاده گزارش
 خود   تحريري  كارهاي ها برنامه  از ماهنامه بسياري.  دارد  كامالً ديگري  معناي  در مجالت  عمل و سرعت
   داريد سه  در پيش  را كه هاي نام بر اگر گزارش. كنند  مي تر تنظيم جلو  چهار ماه ، حتي ، دو، سه را از يك

 باشد قطعاً بسيار   مهم  گزارش  اين  كه  بفرستيد، هر قدر هم  مجالت ونهگ   اين  به  جلوتر از انتشار آن هفته
  ند، معموالً بهتر آنياب  انتشار مي  طوالني  در فواصل  مجالت گونه  اين ، از آنجا كه وانگهي. دير خواهد بود

   6.  بزنيم  تلفن  و سپس  كنيم  ارسال  را برايشان  كتبي  گزارش  نخست  كه است
 خواهد كرد   شما كمك  به  كار هر يك  با نحوه  و آشنا شدن  گوناگون هاي  رسانه مشي  از خط آگاهي

 اگر   مثال براي.  بگيريد تر تصميم د راحت بفرستي  خود را كتباً و يا با تلفن  آيا گزارش  كه  باره  در اين كه
   اختصاص  غير معمولي  جالب هاي  گزارش  درج  را به  خاصي  ستون  محلي  روزنامه  يك  انرژي دبير بخش

   شما توليد كرده  مشتري  كه  جديدي بندي  موارد عايق مند خواهد بود درباره  باشد احتماالً عالقه داده
 كند، شايد كمتر   اداره  طور معمول  را به  خاصي  دبير ستون اگر همين.  كندوگو گفت با شما   تلفني است

  .مند باشد  عالقه  مذاكره به
   مهلت  عصر كه ، در هنگام  بامدادي  روزنامه  يك  به  زدن  نبود، تلفن  مربوط  خاصي  با وقت اگر خبري

 دارند و   كمي ها مهلت  روزنامه گر از آنجا كه دي از طرف.   نيست رسد، اصالً فكر درستي  سر مي به
 هر   دادن  براي  كه هايي  تلفن  غالباً به  دهند، خبرنگاران  را انجام  كارهايشان  كوتاهي ناگزيرند در فرصت

  .دهند  مي شود اهميت  آنها مي  انتشار، به  قابل تر خبر يا اطالعات  سريع چه
  

  ريد؟ در اختيار دا  كافي آيا اطالعات
   كتبي  صورت  يا به  تلفن  از طريق  را چه  درصدد برآمديد مطلبي  هرگاه  كه  است  آن  مطلوب شكل

   و شناخت اما آگاهي.  باشيد  را فهميده  آن  و تمامي  كرده  تحقيق  آن  درباره  كنيد، نخست گزارش
   در زمينه  است شود ممكن  مي نده خوا  كافي  آگاهي  زمينه  در يك ، و آنچه  است  نسبي  امري گاهي
  نويسيد، از امتياز آنچه  را مي هاي نام يا   مطبوعاتي اي  اطالعيه  كه هنگامي.  باشد  ناكافي ديگري

   ديدگاهي توانيد با انتخاب  مي حتي.  كنيد برخورداريد  خود بگنجانيد يا حذف خواهيد در مطلب مي
  اما در انتقال.  خود را بپوشانيد  اطالعاتي هاي كنيد نقصان  مي ن خود را عنوا  مطلب  آن  از طريق كه

. كنند  از شما مي  سؤالي  چه  كنيد كه بيني توانيد پيش تر هستيد، زيرا نمي  نظر ضعيف  خبر از اين تلفني
 بايد   كه  است  معني  بدان  باشيد، ولي  اطالعات ها صاحب  زمينه  بايد در همه  كه  نيست  معني  بدان اين

 از   سؤالي  كه  هنگامي  است  اين  راه بهترين.  باشيد  داشته  دارد در دسترس  اطالعاتي  چنين  را كه كسي
  بدين.  سازيد  خود مربوط  اطالعاتي دانيد خبرنگار را مستقيماً با منبع  را نمي  آن  پاسخ شود كه شما مي

  : شكل
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   شما پاسخ تواند به  مي  كه  را با كسي  ارتباطتان توانم  مي ، ولي  بدهم  پاسخ  سؤال  اين  به توانم نمي
   ايشان  به دهيد خودتان  مي  كند يا ترجيح  شما تلفن  به  كه  بخواهم آيا بايد از ايشان.  دهد برقرار كنم

   بزنيد؟ زنگ
)  بگيرد ها تماس د با رسانه نخواه  نباشد يا اينكه  در دسترس  اطالعاتي  منبع كه صورتيدر  (  راه اگر اين

  : شويد  واسطه  خودتان  كه  است  اين  راه  بود، بهترين بسته
   را الزم  آن  زماني در چه.  زنم  مي  شما تلفن  و به كنم  مي  تهيه خواهيد برايتان  مي  را كه  اطالعاتي من
  داريد؟

  . كنيد  خود عمل  قول يد به با  باشيد كه  داشته  داديد، توجه  قولي  اگر چنين  البته  
  

   هستند؟  مشخص  پايه  تا چه  مطلوب مخاطبان
   مخاطباني  به  خطاب  پيامي  حاوي  كه  تأثير را خواهد گذاشت  بيشترين  در صورتي  تلفني  گزارش يك

  گار مشخصي با نياز دبير يا خبرن  را موافق  آن آورد كه  مي  فراهم  را برايتان  امكان  باشد و اين مشخص
  . كنيد تنظيم

 در خود  اي  خبر برجسته  هر چيز كه  به  را دارد كه  اين  يا حوصله  دقت  ندرت  به  دبير ارشد نشريه يك
   دوندگان  به  جديد باشد كه  وسيله  يك  اختراع  به  اگر خبر شما مربوط ولي.  بدهد  باشد گوش نداشته
 نخواهد   را جلب  محلي  خبر احتماالً نظر سردبير روزنامه بد، اين آنها بهبود يا كند تا تنفس  مي كمك

   را به  يا فراغت ، بهداشتي  ورزشي  بيشتر، نظر دبير بخش  احتمال  و به  علمي كرد، اما شايد نظر دبير صفحه
  . كند خود جلب

  
  
 (Press Release)   مطبوعاتي اطالعيه 

  7.  است  مطبوعاتي ها اطالعيه ها با رسانه  عمومي  روابط  ارتباط  وسيله ترين  و متداول شايد مشهورترين
 هستند از   مواجه  مطبوعاتي هاي  از اطالعيه  با كوهي  روزانه  كه ها و مجالت  روزنامه  از دبيران بسياري

. شوند  مي اب آنها انتخ  خبري  ارزش  در نظر گرفتن  و بدون ها ناسنجيده  اطالعيه  اين  دارند كه  شكوه اين
 را   خبري  اطالعيه  يك  موقعي  چه  اينكه  هستند، دانستن  نكته  يك ها تنها حاوي  اطالعيه  اين  اوقات برخي

  ، يك  تلفني  گزارش ، يك  مواقع در بسياري.   است  مهم  آن  فرستادن  موقع  دانستن  اندازه نبايد فرستاد، به
  . مؤثرتر خواهد بود  دلخواه  پيام  در انتقال  خطي ده سا  يادداشت ، يا يك  كتبي گزارش

   آن آيا متن.   يا نه  نياز هست  مطبوعاتي  اطالعيه  يك  آيا به  كند كه  بايد مشخص  پيامتان محتواي
 داد   اختصاص  آن  را به اي  يا دو صفحه  يك اي  اعالميه  اينكه  براي  كافي  و از استحكام  و دقيق روشن
 بيشتر   استحكام  را در بر دارد و براي  واحد و جامع  پيامي  هميشه  مطبوعاتي  اطالعيه ؟ يك دار استبرخور
   دادن  نشان  براي  جايي  مطبوعاتي اطالعيه.   است  شده  افزوده  آن  نيز به  كافي  جنبي ، اطالعات پيام

  .  نيست  شخصي  و اظهار عقيده  مبهم گيري ، نتيجه  نويسندگي هاي نوآفريني
 در   مورد استفاده  نگارش  و ديگر عالئم گذاري  استاندارد معموالً قواعد امالء، نقطه  مطبوعاتي اطالعيه
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   نگارش  شيوه  از انتشارات برخي. كند  مي  را اقتباس  و يونايتد پرس  آسوشيتدپرس  خبري سرويسهاي
فرستيد،   مي  نشريه  يك  براي  را فقط اي اگر اطالعيه. ددهن  مي  را ترجيح  پست  تايمز يا واشنگتن نيويورك

   نشريات  را به  مطبوعاتي  اطالعيه كه صورتياما در .   است  نشريه  آن  طبع  باب  كار بنديد كه  را به اي شيوه
   كه ييها  از كتاب هايي نسخه.  كنيد  پيروي  از آن  را برگزينيد و مدام  معيني فرستيد، اسلوب  مي زيادي
، يا   موجود است  دانشگاهي هاي  در كتابخانه  تحرير درآمده  رشته  به الخط  و رسم  نگارش  شيوه درباره
  . دهيد  سفارش  خبري هاي سازمان  توانيد آنها را مستقيماً به  مي اينكه

 وجود   است  در ظاهر آنها ممكن  كه  كوچكي هاي  تفاوت رغم ، علي  مطبوعاتي  اطالعيه  يك نمونه
  :  است  شكل  باشد بدين داشته

  
  .  اس سوزان:  رابط

  . آي.  اف.  جي:  شركت
  10022  ، نيويورك  پارك  خيابان130
     انتشار فوري براي) 212 (555 ـ 1222  تلفن

   به اي مجموعه.   گرفت  انجام آي.  اف.   جي  شركت وسيله به   خريد تمبر در جهان ترين بزرگ
  . داد  دو برابر افزايش  را به  خريد، ركورد قبلي اين.  شد  دالر خريداري  ميليون ست بي بهاي
 تمبر  المللي  بين  فروشندگان ترين بزرگ از  ، يكي آي.  اف.   ج  ـ شركت اوت14 ـ   نيويورك  

   به  شده  در آمريكا چاپ  كه  است  تمبرهايي  اولين  حاوي را كه»   هال جي «  كرد كه امروز اعالم
  . دالر بود  ميليون  ده  قبلي ركورد معامله.    است  كرده  دالر خريداري  ميليون  بيست سابقه  بي بهاي
  كه»   هال جي « وسيله به   سال  سي  در طول  كه  تمبر است  هزار قطعه5   شامل  مجموعه  اين  
 بسيار زياد   احتمال و به.  ت اس  شده آوري  جمع  است  شهر نيويورك  از توليدكنندگان يكي

 آمريكا را   پستي  اوليه هاي  در نامه  مورد استفاده  تاريخي ها و وسايل  از پاكت  كاملي مجموعه
  .شود  مي شامل
گيرد و   نيزدر بر مي1869   را تا سال  متحده  اياالت  از تمبر پستي  پيش  دوران  مجموعه  اين  
   جفرسون ، توماس(George Washington)  واشنگتن از سوي شخصاً   كه  است  اقالمي شامل

(Thomas Jefferson)آندرو جكسون ، (Andrew Jackson)لنيكن   آبراهام  (Abraham lincoin)    و
   استفاده  رايگان  پستي  آنها از امتياز ارسال اند و همه    امضاء شده(Robert E.Lee) لي.   اي رابرت
  .اند كرده

  
    نگارش شيوه و  صورت

   اشاره  مطبوعاتي  اطالعيه  يك  تدوين  و شيوه  قالب  درباره  كلي  از رهنمودهاي  برخي در اينجا به
 در اينجا   در جزء با آنچه  است كنند ممكن  مي  استفاده  از آنها سازمان از   برخي  كه قالبي ( كنيم مي

  ):  است  عناصر اساسي  همان  داراي ل باشد، اما در ك  داشته هايي شود تفاوت  مي عرضه
   تماس  با سازمان  آن  از طريق توان  مي  كه  منبعي  مطبوعاتي  اطالعيه  باالي  يا چپ  راست در گوشه . رابط

   براي توان  مي  راحتي  به  كه  يا دو نفر است  يك  نام  معموالً شامل  منبع اين. شود  مي  معرفي گرفت
   يا آژانس ، شركت  مؤسسه ها، اسم  يا نام  نام زير اين.  برقرار كرد يشتر با آنها تماس ب  اطالعات كسب
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  ، با آدرس  تماس  و تلفن  آدرس چنانچه. شود  ذكر مي  تلفن  و شماره  آدرس تر از آن  و پائين مربوطه
 موارد  در الگوي   كهطور همان( شود   مشخص  تفاوت  بايد اين  نيست  يكي  مؤسسه  تلفن و شماره
ها بايد   از رابط هر يك)   است  شده  خبر بيان  انتشار براي  ديد قابل  زاويه  يك  يافتن  درباره برگزيده

  . شود مستقالً معرفي
 را   اطالعيه  تاريخ  است  شده  معرفي  رابط  كه  تقريباً زير قسمتي  صفحه  راست در سمت . اطالعيه تاريخ

   اتفاق كنيد در حال  مي  بحث  از آن  كه  رويدادي  دارد كه  ضرورت  در صورتي بنويسيد ذكر تاريخ
  . شود  استفاده  از خبرتان  كه  هست  اين ، يا احتمال  است افتادن

 را   عبارت  خواهد شد اين  كهنه  يا چند روز مطلب  يك  و با گذشت  است  زمان  به  متكي  مسئله چنانچه
  :بنويسيد

   انتشار در زمان براي«:   از عبارت  نيست  زمان  به  متكي  موضوع و چنانچه»  تشار فوري ان براي«
  . كنيد استفاده»  دلخواه

 باشيد   مايل چنانچه( شود   نوشته  بزرگ  بايد با حروف  مطبوعاتي تيتر اطالعيه  .  مطبوعات تيتر اطالعيه
 تيتر در  مقصود از نوشتن.  را بگيرد  اول  صفحه  سوم و حدود يك)  بكشيد  را خط توانيد زير آن مي

  يك. كند  مي ها را دريافت  اطالعيه گونه  از اين  انبوهي  روزانه  كه  نظر سردبير است  جلب اطالعيه
 هر   صفحات  كردن  مشخص  براي  هر صفحه  و باالي  چپ  در گوشه  صفحه  با شماره  شده تيتر كوتاه

  .آيد ي م  مطبوعاتي اطالعيه
. دهد  مي  نشان  است  آمده  در اطالعيه  را كه  رويدادي  و مكان  زمان  تاريخ اين  . واقعه  و محل  تاريخ جاي

 و  ، ماه  فاصله  با كمي و سپس)   ايالت  باشد، نام  الزم  آن  كردن  مشخص  براي كه صورتيو در ( شهر  نام
   سر خط  ندارند تاريخ  ارتباط  معيني  با زمان  كه هايي العيهدر مورد اط.  بنويسيد  درشت روز را با حروف

  . كند  را معلوم  آن  نوشتن  خواهد آمد تا زمان  اطالعيه  در پايان  شود، اما تاريخي تواند حذف مي
و برابر  را د  مطبوعاتي  اطالعيه  سطرهاي  بين توانيد فاصله  بخواهيد مي كه صورتيدر  .  مطبوعاتي  اطالعيه بدنه

ها بايد  پاراگراف.  كنيد  تعيين ها را چهار برابر آن  پاراگراف  بين  تيتر، و فاصله  سطرهاي  بين فاصله
 غير  هاي  قول  نقل  بايد جايگزين  مستقيم هاي قول   نقل.  شود  نوشته نگاري  روزنامه  سبك  و به كوتاه
 هر  در پايان.  كند  و جالب  را خواندني ، اطالعيه ل او  و دست  واقعي  اطالعات  شود و با عرضه مستقيم
 را با   اطالعيه پايان.  ذكر كنيد  طور جداگانه را به»  دارد ادامه «  عبارت  آن  آخرين  استثناي ، به صفحه
  . كنيد مشخص» ـ30ـ«يا  » #« ، » ـxـ «،   از عاليم يكي

  :اصر را نيز در نظر بگيريد عن  بايد اين  مطبوعاتي  اطالعيه  نگارش در هنگام
   كه  است اي  يا چند جمله  جمله  نخستين  مطبوعاتي  اطالعيه  خبر در يك منادي   (The Hook)8.ر خب منادي
   منادي يك.) گويند  يا ليد نيز مي(Lead)  خبر  گل  آن به(كند   مي  خود جلب  سوي  را به  خواننده توجه
 يا   خواننده مندي  و عالقه كند و يا كنجكاوي  مي  را بيان  گزارش ودن ب  مهم  علت درنگ  خبر بي خوب

 را   اين  مؤثر نباشد، شانس  خبرتان اگر منادي. انگيزد  بيشتر برمي  اطالعات  دريافت  را براي شنونده
   باطله هاي كاغذ  سطل  به  سرانجام تان  اطالعيه  كند و راه  خود جلب  دبير را به  توجه  كه نخواهد داشت

  . خواهد شد منتهي
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شود بايد دقيقاً   مي  آنها اشاره  به  مطبوعاتي  اطالعيه  در يك  كه  مراجعي تمامي  (References). مراجع
  . شوند  و مشخص روشن

   نكنيد كه  فراموش  ويژه به.  را نيز بياوريد  وي هاي  و بستگي كنيد، بايد نام  مي  اشاره  فردي اگر به
   مدير عامل (Jane Kroll)  كرول جين«:   عبارت  شود، مانند اين  و روشن  مشخص تان  با مشتري طارتبا

  مهندس  (Ralph Most)   موست  رالف  گفته ، يا به»... گفت   (Simonds Eastern)  ايسترن  سيمون شركت
 ـ  اي( آمريكا   شيمي سان مهند  انجمن  از اعضاي و يكي  (Feld Company)   فيلد كمپاني  شركت شيمي
 در    از ياد نبريد كه(Acronym))   اختصاري حروف(ها   از سرواژه  استفاده هنگام» .«)   ـ اي  ـ سي اس

   مختاريد كه بعد از آن.  در پرانتز بياوريد ها را در كنار آن  واژه  را بنويسيد و سپس  آن  كامل ابتدا نام
   عام  از شهرتي  كه يهاي گروه يا ها شركتدر مورد .  قرار دهيد  استفاده مورد  تنهايي ها را به سرواژه

   را مشخص  كار سازمان  و محل  فعاليت كنيد، حوزه  مي  آنها اشاره  نام  به  بار كه برخوردار نيستند، اولين
   حقوقي اي   مؤسسه(Larson and Larson Inc)  و الرسون  الرسون شركت«:   صورت  اين كنيد، مثالً به

   آن  به  كه  سازماني اگر محل» ...كند  مي  فعاليت نيوجرسي   (Hackensack)  ساك  در شهر هاكن كه
 و   الرسون شركت«:  كنيد استفاده» در اينجا «  از كلمه  داشت  مطابقت  واقعه شود با تاريخ  مي اشاره

ايد مكرر   از آنها ياد كرده  را كه  مراجعي  همه با دقت» ...  در اينجا است  حقوقي اي  مؤسسه  كه الرسون
  . باشند  شده  نوشته  درستي  به  كامل هاي نام   امالي  شويد كه  مطمئن  ويژه و به.  كنيد  و بازبيني بررسي

   قول  نقل  حاوي  جالب  خبرهاي ايد اغلب  شده ها متوجه  روزنامه  از خواندن  طور كه همان . قول نقل
 در اختيار   مورد بحث  موضوع  درباره اي  ويژه  اطالعات  كه  است ها يا از كارشناساني  قول  نقل ينا.  است

 بر اعتبار   مطبوعاتي هاي  در اطالعيه قول نقل. اند  ماجرا بوده  مستقيماً درگير آن  كه دارند، و يا از مردمي
،  با وجود اين. كند  را بيشتر مي  آن  انساني يق عال افزايد و ارزش ايد مي  كرده  مطرح  در آن  كه موضوعي

   به  مورد نظرتان  نكته  به  بخشيدن  قوت اگر براي.  كنيد  قول  نقل  و منطقي  درست  باشيد كه بايد مواظب
  . باشيد  را آزموده  صالحيتش  را بيابيد كه  مناسبي  كنيد كارشناس  نياز داشتيد، دقت اظهار نظر كارشناسي

   كه اي  بلند پايه  مقام هاي  گفته  كه  است  اين  معمول كنند روش  منتشر ميها شركت   كه اي طالعيهدر ا
اگر .  شاهد آورند  ارشد سازمان  مقام  از سخنان  كنند، يا اينكه  دارد نقل  را با موضوع  ارتباط ترين نزديك

   كه هايي قول  را با نقل تان ، اما اطالعيه  گرفت ه بهر  بايد از آن  كه  است  جا، امتيازي  به  قول  نقل چه
 مختصر   كه  است  از بياناتي ، استفاده  روش بهترين.  نكنيد كند مغشوش  مي  را تيره  اطالعات  روشن جريان

 ياد  به.  باشد  داشته  هماهنگي  تأكيد كند و با آن  است  شده  مطرح  در اطالعيه  را كه اي و مفيد عقيده
، شما   است  منابع  سخنان  دقيق  نقل شان  وظيفه  كه  مطبوعات  خبرنگاران  خالف  به  باشيد كه شتهدا
   بحث  بايد بگويد يا نگويد به  چه  كه  باره  بنشينيد و در اينوگو گفت   به  سر فرصت تان توانيد با مشتري مي

   نهايي ، نسخه  آن  و اصالح  از او بخواهيد با حك كنيد و  تهيه  اظهارات  از اين نويسي  پيش بپردازيد، سپس
 حشو و   و دور ساختن  خود تا حد الزم  مشتري  زبان  را در پيراستن  دستتان  روش اين.  كند را تصويب

   منبع كه صورتي، در  با وجود اين. گذارد  در حد درخور، آزاد مي  آن  و توسعه ، بسط زوائد يا بالعكس
،   قرار نداشت  در دسترس اش  شده  ويراسته  اظهارات  تصويب  شما نبود و براي مشتري   قول  نقل يك

  . كنيد  را دقيقاً نقل اش  داريد گفته  وظيفه مانند هر خبرنگاري
  وسيله به   احتمالي  از انتخاب  بايد پيش  مطبوعاتي دهد اطالعيه  مي  رهنمودها نشان  اين  كه گونه همان
  اين.  درآيد  يا مجله  در روزنامه  درج  براي  و خواندني  نهايي اي  نسخه  شكل  شود و به الح و اص دبير حك
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   انحصاراً همين  دفاتر مطبوعاتي  به  مطبوعاتي  اطالعيه  از ارسال  نهايي  هدف  كه  نيست  معني  بدان گفته
دارد   مي  را بر آن  خبرنگاري  كه  است اي  محركه  صرفاً عامل  مطبوعاتي  اطالعيه  از مواقع اي پاره.  است

   نگارش شود تا با سبك  مي  دبير بازنويسي وسيله به   اوقات برخي.  بپردازد  تحقيق  به  گزارشي تا درباره
   وسيله  مطبوعاتي ، اطالعيه با وجود اين.  بدهند  آن  به  ديگري  ديدگاه  شود يا اينكه  هماهنگ نشريه

  . ها است  رسانه  به  از اطالعات  معيني  انواع  عرضه  براي مناسبي
   داده  توضيح  آن  درباره  كه  رهنمودهايي  كلي  بايد از خطوط  مطبوعاتي هاي  اطالعيه  همه اگر چه

   شيوه  يك  را نيز به  با يكديگر نيستند و اطالعات  مشابه  اطالعات  آنها حاوي  كنند، اما همه  پيروي شده
  .كنند  نمي عرضه

 مورد   بيشتري  با جزئيات  است  درخور آن  وجود دارد كه  مطبوعاتي  اطالعيه  كلي  دو نوع در حقيقت
  كه  ((Feature Release)   تحقيقي و اطالعيه)   بر خبر است  مبتني كه (  خبري اطالعيه:  قرار گيرد بررسي
  ).دشو  مي  سيراب  خبري  ارزش  داراي  اطالعات از منبع

  
    مطبوعاتي  اطالعيه انواع 

   اختصار و در نظر گرفتن  با رعايت  است  ممكن  خبر تا آنجا كه  اعالم  خبري  اطالعيه  در يك. خبري اطالعيه
 ,Who, What, When, Where)، كجا و چرا   موقع ، چه ، چه  كسي چه ( نگاري  روزنامه  پرسش5   به پاسخ

and Why (5W'S)يك منادي. پذيرد  مي  انجام  اول  و ندرتاً در دو پاراگراف  اول ف در پاراگرا   
 ناگزير خواهيد بود مانند   ندرت دهيد قرار دارد و به  مي  كه  معموالً در خود اطالعاتي  خبري اطالعيه
  . كنيد  نو در خبر ابداع  ديدگاهي  تحقيقي اطالعيه

  از (Hard News)   خبر سخت  به  نسبت  خبري  ارزش  داراي عات، اطال  تحقيقي در اطالعيه .  تحقيقي اطالعيه
   سخن  داده  روي  و از آنچه  است  عيني  خبري  اطالعات كه حاليدر . شود  برخوردار مي اولويت

آنجا .  را بيابد  يا نامتعارف  جالب  نكات  كه  است  آن  و در پي  است  ذهني  تحقيقي گويد، گزارش مي
   راجع اندازي  چشم  تحقيقي كند، گزارش  مي را عرضه)  عناصر پنجگانه (ها واقعيت   خبري ه اطالعي كه
 شود،   جلوتر عنوان  اينكه  جاي  به  است  ممكن عناصر پنجگانه(گسترد   شما مي  روي  پيشها واقعيت  به

   عالقه آنچه (  است  شخصي هاي برداشت   به  موكول  امري  عالقه  عامل از آنجا كه).  گردد بعداً ارائه
   اطالعيه  يك ، نگارش) نكند  خود جلب  مرا به  عالقه  است كند، ممكن  مي  خود جلب شما را به
   شايد مستلزم  گام نخستين.  نياز دارد  تفكر بيشتري  به  خوب  خبري  اطالعيه  با يك  در قياس تحقيقي

   در زمره  كه  در اطالعاتي  كه  معنا است  بدان اين. نويسيد ن  خبري  اطالعيه  يك  باشد كه  تصميم اين
  ، يا با تحقيق  است  خبري  ارزش  داراي  را بيابيد كه  ديدگاهي  است  زندگي  و جاري امور روزمره

 و   تازه  آنها در يكديگر، گزارش  ندارند و تلفيق  ربطي  هم  معموالً به  كه  گوناگوني  اطالعات درباره
   ارزش  داراي  بر اطالعات  مبتني  خوب  تحقيقي  گزارش  يك از آنجا كه.  توليد كنيد  اولي دست
  تواند اين دبير مي.  منتشر شود  معيني  در تاريخ  كه  نخواهد داشت ، احتماالً ضرورتي  است خبري

 و خبر   داشت وجود  آن  براي  جايي  كه  مناسب  فرصت  را در نزد خود نگهدارد و در يك گزارش
   كه  خبر رويدادي  را به  آن توان  مي  اوقات برخي.  را منتشر سازد  بود، آن  كمتر در دسترس سخت
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  مثالً در پي.  پديد آورد  خوانندگان  در چشم  آن  براي  خاصي  كرد و ارزش  ضميمه  افتاده اتفاق
   به  راجع  محلي  مهندسي  سازمان  يك  تحقيقي  همجوار، گزارش  در منطقه سوزي  آتش  يك وقوع
  .شود  مي  روز تبديل  و موضوع  مهم  مطلب  يك ها، به  در خانه سوزي  از آتش  جلوگيري نحوه

 هر دو   كه  از دو گزارش هايي  گزيده  را با بررسي  و تحقيقي  خبري هاي  گزارش  ميان هاي اختالف
  توان  مي  است  مبتني  يكساني  و بر اطالعات  شده وشتهن)   آمارگيري  سهامي شركت (  مشتري  يك براي

  : داد تشخيص
  

    آمريكايي  خانوارهاي  جديد روي بررسي
  ها در نقاط  آمريكائي  زندگي  و شيوه  عادات  مقايسه  جديد درباره  بررسي  ـ يك  آوريل5،  نيويورك
 (Westchester) در وستچستر   تحقيقاتي  مستقل  شركت  يك  كه  آمارگيري  شركت  كشور از سوي مختلف
 و   قرار داده  شهر را مورد بررسي100 از   بيش1982   در سال  شركت اين.   است  گرفته  انجام است

 آنها   فراغت  و اوقات  زندگي  خانوار، درآمد، وسايل  تعداد نفرات  درباره  و آمارهايي اطالعات
  .  است  كرده آوري جمع

  
  كنند  مي ها تنها زندگي  بيشتر نيويوركي دهد كه  مي  نشان بررسي

   مستقل  پژوهشي  مؤسسه  يك  كه  آمارگيري  سهامي  اخير شركت  تحقيق  ـ بر اساس  آوريل5،  نيويورك
   مهم كنند دو برابر ديگر شهرهاي  مي  تنها زندگي  در شهر نيويورك  كه ، شمار افرادي در وستچستر است
   گذشته  در دهه  مجرد نيويورك  تعداد سكنه دهد كه  مي  نشان  همچنين  بررسي اين.  تسراسر كشور اس
  .  است دو برابر شده

   واقعياتي  و حاوي  تأثيرگذارتر است  طور مشخص به)   دوم مثال (  تحقيقي ، گزارش  دو مثال از اين
   سراسر كشور تحقيقي  مردم  زندگي  شيوه ه دربار اينكه.  بپردازد  آن  بررسي  بايد به  نويسنده  كه است

   انتشار يك  بتواند مبناي  كه  برخوردار نيست  با اهميتي  جذابيت  از چنان  تنهايي  به  است  گرفته صورت
  زيرا اين(سازد   مي  خبر را جالب  كه اي ، نكته  برعكس ولي. قرار گيرد)   اول مثال (  خبري اطالعيه
   درباره  خبري هاي ارزش از  ستا عبارت)   است  شده  ارسال  شهر نيويورك  مطبوعات ها براي اطالعيه
 ديگر كشور   نقاط  خانوارهاي  زندگي  و نحوه  با شكل  آن  و مقايسه  نيويوركي  خانوارهاي  زندگي نحوه
   شود نكات ور توزيع ديگر كش  جغرافيايي  مناطق  مطبوعات  در بين  اطالعيه  اين اگر قرار بود كه.  است
 شيكاگو،  مثالً در مورد مطبوعات( قرار داد   مورد توجه  در اطالعيه بايستي  شهر را مي  با آن  متناسب جالب

   كشور را اساس  با ساير نقاط  شهر در مقايسه  اين  اهالي  زندگي  مسائل  درباره  غير عادي  آمارهاي توان مي
   نقاط  مطبوعات  به  مسئله  يك  پيرامون  مطبوعاتي هاي  اطالعيه  سري  يك رش نگا در هنگام). كار قرار داد
 خبر و  كند و بقيه  مي  تفاوت  اول ، معموالً تيتر و پاراگراف  متفاوت  يا خوانندگان  مختلف جغرافيايي

   اين اي  مؤسسه  چه كهاين (  تحقيق  اين  به  مربوط  عمومي  خواهد بود زيرا اطالعات  معموالً يكسان اطالعيه
  آيد مطالب  خبر مي  از گل  پس كه)   و غيره  گرفته  انجام  بررسي  اين ، چگونه  داده  را انجام بررسي

  . مناسبند  مخاطبان  همه  براي  خواهد بود كه استانداردي
  
    آن  و شرح عكس
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 خود   صفحات  كردن  و جذاب  بخشيدن  روح  براي  خوب هاي  عكس  در جستجوي  از نشريات بسياري
. كنند  مي  را حذف  اطالعيه  مطالب  و بقيه  را چاپ  زير آن ها و شرح  عكس  از مواقع اي  پاره حتي. هستند

   همه  به  است  خبرنگار نيستند و ممكن  هميشه  در نشريات  زير عكس  نويسان  شرح كه.  باشيد  ياد داشته به
   شرح  دليل  همين  باشيد به  نداشته  دسترسي  آساني شود به  مي  مربوط  گزارش ك ي  به  كه  مكملي اطالعات
  ) كنيد  نگاه5 - 1   نمونه به( باشد   و كامل  شما بايد روشن هاي زير عكس

  . شود  معرفي  طور كامل  بايد به  اطالعات ، رابط  نيز مانند اطالعيه  عكس در شرح
   اقتباس  آسوشيتدپرس  نگارش  راهنماي  از كتاب  كه  عكس  شرح نويسي رست د  آزمون   ده 5 ـ 1  نمونه 

  .  است شده
  

  ؟  است  آيا كامل  .1 
  كند؟  مي  مشخص  و روشن  طور كامل  را به  آيا هويت  .2 
  كند؟  مي  مشخص  را در عكس  آيا زمان  .3 
  نمايد؟  باز مي  روشني  به  افتاده  در تصوير اتفاق  را كه اي  آيا حادثه  .4 
  كند؟  مي  را مشخص  عكس  آيا مكان  .5 
   با خود آنها ذكر گرديده  افراد در ارتباط  و اسامي  شده  نوشته  درستي  به  اشخاص  آيا اسامي  .6 

  ؟ است
  ؟  برخوردار است  از ويژگي  عكس  آيا شرح  .7 
  ؟  خوانا است  زير عكس هاي  آيا شرح  .8 
  ؟  است  شده  حذف  صفات  است  ممكن ه آيا تا آنجا ك  .9 
  .آورد  ياد نمي  را به  ديگري آيا عكس. 10 

  : شود  نبايد زير پا گذاشته  هيچوجه  به  كه  مهمي ، قاعده11   و قاعده
  . ننويسيد  زير آن  خود عكس  بررسي  را بدون هرگز شرحي

  
   تأثيرگذارترين  آمده  عمل  به  عمومي در روابط   از عكس  استفاده  اخيراً درباره  كه  مطالعاتي بر اساس

 هستند  هايي عكس) گيرند  سردبيرها قرار مي  مورد استفاده  يقين  به  قريب  احتمال  به و آنها كه(ها  عكس
 ترجيحاً افراد و  كه( عكسها  اجزاء اين. اند  شده  گرفته  قبلي هاي  چين  زمينه  و بدون  طبيعي  در حالت كه
   تشكيل  عكس  باالي  چپ  را در سمت  مركزي  هسته شوند كه  محدود مي  چند قلم تنها به) اشياء هستند  نه

رسند   مي  چاپ  به  نشريات ها را در صفحه  عكس  اين  كه دهد هنگامي  مي ها عموماً نشان بررسي. دهند مي
   مخاطب  در ذهن  تحقيقي بر يا گزارش را بهتر از خ كنند و پيام  مي  خود جلب  را به  خوانندگان توجه
  .نشانند مي

   ضرورت مگر اينكه.  باشد  براق  و با چاپ  اينچ10 در   اينچ8   اندازه  و سفيد و به ها بايد سياه عكس
 در اختيار آنها   رنگي  عكس  نشريه  درخواست  در صورت  كنيد كه مشخص.  كند  را ايجاب  ديگري شكل

 نشود و يا   بچسبانيد تا گم  خود عكس  به  طور مطمئني  را بايد به  زير عكس شرح. شد خواهد  قرار داده
  . نسازند  مربوط  ديگري  با عكس  را اشتباهي آن
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   نشده  خود آنها گرفته  عكاسان وسيله به   را كه هايي كند و يا عكس  نمي  چاپ  عكس اي  هر نشريه البته
   از ارسال  پيش  را دارد كه  آن شود، ارزش  مي  تمام  گران  عكس  چاپ كهاز آنجا . كنند  نمي باشد قبول

  . كنيد  مورد تحقيق  در اين تان  يا اطالعيه عكس
  
  

 (Broadcast Release)   راديو و تلويزيوني اطالعيه
   كه  كلي  و نظم  منطق از همان.   است  مؤثر راديو ـ تلويزيوني  گزارش  يك  به  يافتن ايجاز، رمز دست

   صفحه  يك  را به  نوشته  حجم  كه  تفاوت  كنيد، با اين ايد پيروي  كرده  خود استفاده  چاپي  گزارش براي
 يا   دبير راديويي وسيله به   است  ممكن  گزارش  اين ، از آنجا  كه با وجود اين.  دهيد و يا كمتر كاهش

 سازگار   خبري  برنامه  را با چارچوب آن)   يا ايجاد تغييراتي ي مطلب با افزودن( شود تا   بازنويسي تلويزيوني
 در   كه  اطالعاتي  بروشور، اسناد حاوي  صورت به( خبر   سابقه  نيز حاوي  اطالعاتي  كه  است سازند، بهتر آن

   شده ارسال   نشريات  به  چاپ  براي  كه تري  مفصل  از گزارش اي ، و يا نسخه  شده  استفاده  از آن گزارش
  . گردد  ضميمه  آن به)  است

  پراكني  سخن يها بنگاه   براي  كه هايي  با شما در اطالعيه  تماس هاي راه   به  مربوط ذكر اطالعات
   دبير راديويي  براي  سؤالي  است  ممكن  گزارش  پخش  دارد، زيرا در آستانه شود بسيار اهميت  مي ارسال

روز   شبانه  و چهار ساعت  در بيست  آن  از طريق  را كه هايي  تلفن  شماره همه.  آيد  پيش يا تلويزيوني
  . كنيد  خود ارسال  گزارش  همراه  گرفت تماس)   است  در دسترس  كه  ديگري يا رابط( با شما  توان مي

،   است يزيون در اخبار راديو و تلو  گنجاندن  براي  اطالعاتي ها حاوي  گزارش  بيشتر اين از آنجا كه
سازند تا شايد بخواهند   مي  افتد آگاه  اتفاق  قرار است  كه  را نيز از رويدادي  راديو و تلويزيون مسئوالن
  ). كرد  گزارش  ضميمه  را هم هاي نام دعوت توان  مورد، مي در اين( كنند   تهيه  آن  درباره گزارشي

 قصد  كه صورتياما در .  دهد  نشان  عالقه ر و پرمحتوي پربا هاي  مصاحبه  بايد به  اول راديو در درجه
   زاويه كنيد يك  مي برداري  فيلم  را كه  كنيد از ياد نبريد آنچه  تهيه  تلويزيوني  گزارش داريد يك
   كردن  نگاه  وجود دارد كه برداري  فيلم  براي  شويد چيزي اصوالً بايد مطمئن.  باشد  داشته  هم تصويري

 و   گفت  از يك برداري  فيلم  براي  تلويزيوني  گروه  يك آيد كه  مي  پيش  ندرت به.   است  جالب  آن به
   از تلويزيون  گزارشتان  هستيد كه  اين اگر خواهان.  شود  اعزام  و ساده  يكنواخت شنود يا سخنراني

  درباره (  گزارشتان  به  مربوط عات اطال  حاوي فرستيد، يادداشتي  مي  كه اي  اطالعيه  شود بايد همراه پخش
   كه  رابطي شخص.  كنيد نيز ضميمه)   قبيل  و از اين  و سخنرانان  نور و صدا، يا مراسم  به  مربوط مسائل
   گروه تر خود را به  سريع  باشد و هر چه  حضور داشته  بايد در مراسم  است  آمده  در اطالعيه نامش
   هر نوع  آوردن  و فراهم برداري  كار فيلم  مقدمات  بايد در تدارك  رابط ينا.  كند بردار معرفي فيلم

  . باشد  همكاري  آماده  مورد نياز است  گزارش  سوابق  در زمينه  كه اطالعاتي
  هاي  گزارش  كنيد و گروه منديد، بايد تلفن  خود عالقه  از مراسم  گزارشي  تلويزيوني  پخش اگر به
 در   قرار است  كه  مراسمي  بر گزارش  و نظارت بردار و پيگيري  فيلم  گروه  تعيين ير مسئولدب ( تلويزيوني
   را به  تبليغاتي  خود و ديگر اطالعات  راديو تلويزيوني اطالعيه. را بيابيد)  برگزار شود  معيني روز يا شب

   بگيريد تا مطلع  تماس  تلويزيوني گروه با دبير  ، تلفني  مراسم روز برگزاري.  كنيد  پست  شخص  اين نشاني
  .  يا نه  است  شده بيني  پيش  تلويزيون  خبري  در برنامه  مراسم  گزارش  آيا پخش شويد كه
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 (The Pitch Letter) خبر  نامه
. ودش  دبير يا خبرنگار پيشنهاد مي  به  كه  گزارش  يك  به  راجع  تازه  طرحي  حاوي  است اي  خبر نوشته نامه

 آنها   از طريق توان  احتماالً مي  را كه هايي  ديدگاه  طرح  به  مربوط  اطالعات  عرضه  ضمن  نظرنامه در اين
   راديو و تلويزيوني  خبري  مطبوعاتي  اطالعيه  به  خبر نسبت نامه. سازند  مي  برد مطرح  را پيش گزارش
   رسمي نويسي  اطالعيه  قراردادي  آداب ،زيرا به ها است  رسانه  به  پيام  انتقال  براي تري  انعطاف  قابل وسيله

  كننده تعيين» تو«و »  من «  مكاتبات  كه  است اي  دو جانبه  صميمانه  بالقوه  بر مناسبات  و مبتني پايبند نيست
   آن  مضمون ، ليكن  دارد تا خبر صرف  خبري  ارزش  داراي  اطالعات  به  خبر بيشتر گرايش نامه.   است آن
  .تواند تغيير كند  مي  جديدي ، در هر پاراگراف  تحقيقي  گزارش  خالف به

   هنوز كامالً روشن  كه  گزارشي  يا طرح  چند بعدي  گزارشي  فكر تهيه  ساختن  مطرح  خبر براي از نامه
   رشته  به اي  برجسته ت شخصي  زندگينامه  هستيد كه  اين اگر خواهان.  كنيد  استفاده  است  نشده و مشخص

يا » جا باز كنيد«،   تلويزيوني گردهاي  از ميزهاي  در يكي  كسي يا قصد داريد براي. تحرير درآيد
   يك  كه  است  شود، بهتر آن  نوشته  يا شهري  شركت  درباره  تحقيقي خواهيد پيشنهاد كنيد گزارشي مي

   دبير يا خبرنگار به  يك  و برانگيختن  رسانه  توجه  جلب راي ب  است اي  خبر وسيله  بنويسيد، نامه نظرنامه
  .ايد  شما پيشنهاد كرده  كه  ديدي  با زاويه  گزارشي تهيه

   حال و در عين)   است  يا دو صفحه  يك  آن  مطلوب شكل( مختصر   بايد تا حد امكان  نامه اين
  . باشد  كننده  و ترغيب برانگيزنده

  
    موارد برگزيده   مطالعات الگوي
    روزمره  تحوالت تبليغ

 و   تحوالت  درباره  نشر اطالعات  خود را صرف  از وقت  زيادي  بخش  عمومي  روابط  كاركنان اغلب
  : موارد زير باشد تواند شامل  رويدادها مي اين. كنند  خود مي هاي سازمان   داخلي  روزمره رويدادهاي

  .  سازمان  مهم  مقامات گي يا بازنشست ، ترفيع  انتصاب.1
  .  ساليانه  مالي  يا گزارش  نشر فصلنامه.2
  .  همگاني  در مورد خدمات  اطالعات.3
  .  است  داده  روي  شركت  عادي هاي  در توليد، فرايند كار و يا نوشته  كه  يا اصالحاتي  معمول  تغييرات.4

دهند برخوردار نيستند، اما بايد انتشار يابند، زيرا    را تكان  جهان  كه  اهميتي  از چنان  اطالعات اين
   و معروفيت  شهرت  حفظ  به  آن  شوند و ضمناً پخش مندند تا از آنها آگاه  عالقه  هميشه  معيني اشخاص
 و  ، وضوح  اطالعات  مؤثر اين  انتقال  اساسي عوامل.  خواهد كرد ها كمك  در نزد رسانه سازمانتان
  .  است  آن كارآيي
 برخورد كرد و   تازه  مانند خبري  معمول  رويدادهاي  با اين  كه  است  اين  راه  بهترين  طور كلي به
  .  كار گرفت  به  آن  را در پخش  خبري  استاندارد اطالعيه  قالب همان
   ساتاليت  نام  به  جديدالتأسيس اي  ماهواره پراكني  سخن  شركت  يك  عمومي كارمند روابط»  ل«
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(Satellite)ارسال  برايش  مارس23 در   كه  در يادداشتي  شركت رئيس»  تي«.   است   در شهر نيويورك   
   شركت رئيس.   است  كرده  خود انتخاب  ارشد جديد براي  دو معاون دهد كه  مي  اطالع  وي دارد به مي

  خواهد كه  مي فرستد و از وي مي»  ل « اي بر  يادداشت  افراد را با اين  اين هاي  و عكس  كوتاه زندگينامه
 و با   كرده  دو نفر را مطالعه  اين  كوتاه زندگينامه»  ل«.  كند  را پخش  جديد در شركت  انتصاب خبر اين
  .كند  مي  زير را تهيه  خبري  اطالعيه  راهنما شركت  كتاب  به مراجعه

  

  » ل«:   رابط
   ساتاليت:   شركت
    شرقي59  ن خيابا100   شماره

    شهر نيويورك
    فوري  درج براي) 212 (555 ـ 1111:   تلفن

  مديرعامل.   مارس23   شدند، نيويورك  منصوب  ساتاليت  ارشد جديد در شركت دو معاون
 و   ارشد عمليات  معاون عنوان بهرا » ر. ج. ب «  انتصاب  امروز در نيويورك  ساتاليت شركت

  . كرد  خود اعالم  و فروش  ارشد بازاريابي عاون م عنوان بهرا »  گ. ف«
   ميداني  خدمات  بخش  و مدير كل  رئيس  خود با ساتاليت  از آغاز همكاري پيش» ر. ج«

  كرده  مي فعاليت» ركورد «  شركت  معاون  نيز در مقام  از آن  و قبل  بوده  يونايتد تلگراف شركت
   ماهواره  اطالعات  و پردازش  ـ نصب  فروش  خدمات  به  فني  عمليات  كارشناس عنوان به  وي.  است

  .  هاروارد است  اقتصاد از دانشگاه  دكتر در رشته  درجه داراي» ر. ج«. شود  مي شناخته
.  ال.  اي «  تلويزيوني  ارتباطات  شركت  كل  معاونت  مقام  ساتاليت  به  از پيوستن پيش»  گ.  ف«
 شيكاگو را   تلويزيون  انشعاب  عمليات  موفق العاده  فوق  طرح  مقام  و در اين دار بوده را عهده»  ام
.   است  ديو شامپو بوده  شركت  بازاريابي  مدير بخش  از آن پيش»  گ.  ف«.   است  اجرا درآورده به

  .  جديد را مشتركاً دارا است  فروش هاي روش با   سنتي  فروش هاي روش   تجارب وي
  .  كلمبيا است  از دانشگاه ليسانس  فوق  درجه داراي»  گ. ف«

  هايي  قصد دارد برنامه  است  آغاز كرده1983   جديد خود را از سال هاي فعاليت   كه ساتاليت
   استفاده  سرانه  هزينه  دريافت ، سيستم ، خبري ، ورزشي  سينمايي  تلويزيوني  كانال  پنج را از طريق

  هاي ، سيستمها بيمارستانها،  ، هتل  و چند واحدي  واحدي  تك هاي  مجتمع انها از ساكن از برنامه
  هاي  و سيستم قدرت  كم  تلويزيوني هاي ، ايستگاه اي  چند نقطه  پخش هاي ، سيستم  كابلي تلويزيوني
  . كند دار پخش  آنتن اي ماهواره

   در تابستان   كهANIK ِ C2   دايي كانا  تكراركننده  از طريق  ساتاليت  جديد شركت هاي فعاليت
  .  خواهد گرفت  خواهد شد صورت  فضا پرتاب  به  متحده  اياالت  فضايي  موشك  وسيله  به آينده

    سازمانUCO    ماهواره  خود از طريق هاي  تكرار برنامه  براي  ضمناً قراردادي  ساتاليت شركت
USTARاز   ساتاليت  شركت خدمات.   است نعقد كرده خواهد شد م  فعال  آينده  در سال   كه 
  .يابد  مي   انتقالUSTAR     بهANIKِ  C2   طريق

   دو مقام  در تيتر خود از انتصاب  اطالعيه اين.   استاندارد است  خبري  اطالعيه يك»  ل « اطالعيه
   ساتاليت  شركت  رئيس ا كه خبر ر  اين  آنها و نيز منبع و نام. دهد  خبر مي  ساتاليت  در شركت برجسته
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 دو   اين  درباره  اضافي  اطالعات  بعدي  در دو پاراگراف  اطالعيه اين. آورد  مي  اول  در پاراگراف است
   كه اي  مالحظه  قابل  علمي اند و مدارج  آورده  دست  به  كه  تجاربي  كردن  با برجسته  ويژه به ( شخصيت

  .هدد  مي دست هب) اند  كرده كسب
   آن اي  ماهواره  پخش هاي  و ظرفيت  مقام  درباره  و توضيح  ساتاليت  درباره  باقيمانده دو پاراگراف

   نيست  معروف  چندان  كه  شركتي ، زيرا به  است  اطالعيه  اين  مهم هاي  از بحث  يكي  قسمت اين.  است
   اطالعيه  اين  در انتهاي  كه  دو پاراگرافي قتدر حقي.  كند  سود خود تبليغ  به دهد كه  مي  بيشتري فرصت
  .نويسد  مي  ساتاليت براي»  ل «  كه  است هايي  اطالعيه  عناصر استاندارد تمامي آمده
   عمومي  از نشريات اي  پاره شك بي. كند  مي  مصرف  اطالعيه  اين  را براي  نسبتاً خوبي  پستي هزينه»  ل«

   و تخصصي  اهميت  كم  خبر خيلي  حاوي  اطالعيه  اين  اينكه  دليل  به ويي و ويدي ، تلويزيوني تجاري
   اختصاص  آن  يا دو سطر را به  يك  است  ديگر ممكن  برخي  نخواهد كرد، ولي  آن  به ، توجهي است
  .دهند

   كه  است صي خا  تجاري  در اختيار دارد نشريات  اطالعيه  اين  درج براي»  ل «  كه يهاي فرصت  بهترين
 جديد   معاونان  كه  شهري هاي  روزنامه  عالوه به.  هستند  ويژه  عاليق  داراي اي  ماهواره  پخش در زمينه
   به  است اند ممكن  شده التحصيل  فارغ  در آن  كه هايي  دانشكده اند و مجالت  متولد شده  در آن ساتاليت

   آدرس  شامل  اضافي  مطلب  صفحه  يك  از نشريات  دسته  اين براي»  ل«. مند باشند  عالقه  اطالعيه اين
   و مطالب  تحصيالت  به  مربوط  اضافي  و ساير اطالعات  فرزندان ، نام  ازدواج ، وضعيت  سكونت محل

  س آدر  زير آنها به  با شرح  را همراه  كارمندان  از اين هايي  افزود و عكس  اطالعيه  آنها به  درباره شخصي
   عكس  چاپ  به اي  عالقه  است  متولد شده ر در آن» ر. چ «  كه  شهري روزنامه( فرستاد   مجالت اين

  .كند  مي  هر دو نفر را چاپ  احتماالً عكس  تجاري  نشريه  اما يك نخواهد داشت»  گ. ف«
   زندگي در آن» ر «  كه  شهري روزنامه (  نيوجرسي  روزنامه  براي  كه هايي  عكس  از شرح  يكي متن

  :  قرار است  شد بدين ارسال) كند مي
  

  » ل«:  رابط
    ساتاليت  شركت  
  100   شماره  شرقي59   خيابان  
  10022  شهر نيويورك.   نيويورك  
    فوري  درج براي) 202 (555-1111:  تلفن  
  . شد  انتخاب ت ساتالي  شركت  ارشد رئيس  معاون عنوان به»  اوكريج « هاي  از شخصيت  يكي  

   معاون عنوان به    نيوجرسي(Oak Ridge)»  اوكريج « از اهالي» ر. چ «-   مارس23 -   نيويورك
   فعاليت  در نيويورك  تلويزيوني هاي  برنامه اي  ماهواره  پخش  در زمينه  كه ، شركتي ارشد ساتاليت

   دريافت  و سيستم ، خبري ، ورزشي ي سينماي  كانال  را در پنج هايي  برنامه كند و قرار است مي
   بخش  و مدير كل  قبالً رئيس ولي.  شد  اجرا درآورد برگزيده ها به  از برنامه  استفاده سرانه هزينه

   اقتصاد از دانشگاه  دكترا در رشته  مدرك داراي» ر«.  بود  يونايتد تلگراف  شركت  ميداني خدمات
  . هاروارد است
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   اطالعيه اين»  ل«،   از شهرها است اي  در پاره  توليدي  كارخانجات  داراي  ساتاليت  شركت از آنجا كه
  .دارد  مي  شهرها نيز ارسال  اين  مطبوعات را براي

  
    گزارش  يك  براي  خبري  زاويه  يك يافتن
   روابط  معمول هاي تفعالي از   يكي  روزمره  رويدادهاي  به  راجع  مطبوعاتي هاي  اطالعيه  تهيه كه حاليدر 

  هايي  ديدگاه  منظور يافتن  به  ظاهر متعارف  به  فعاليتها كندوكاو مطالب  ديگر اين ، بخش  است عمومي
 مورد   تحقيقي هاي  گزارش  در نگارش  مبنايي عنوان به باشد و بتواند   داشته  خبري  ارزش  كه است

 بر   و آگاهي  مشتري هاي فعاليت   روزانه  بررسي  متضمن لب امر اغ  در اين موفقيت.  قرار گيرد استفاده
 و   جاري  بايد رويدادهاي  كه  معنا نيز هست  بدان اين.   است  قديم  از اطالعات  جديد استفاده هاي راه

 باشيد و   زيرنظر داشته  است  مشتريان  يا صنعت  توليد، خدمات  به  مربوط  را كه  مهمي مسائل
 قادر  بايستي  مي  آيد و مشتري  پيش  در مورد مشتريان  در افكار عمومي  است  ممكن  را كه هايي سوءتفاهم

  اي  حرفه  يا انجمني  گروه تان اگر مشتري.  كنيد  و كنترل  دهد بررسي  توضيح  مردم  به  آن باشد درباره
   مداومي  جريان  است  شده  آن  اعضاي  نصيب  كه هايي  از دستاوردها و موفقيت توانيد با استفاده  مي است

  وسيله به   كه  چشمگير و درخور توجهي تقريباً هر فعاليت.  توليد كنيد  خبري  ارزش  داراي از اطالعات
   دارد به  تعلق  آن  عضو به  آن  را كه تواند منتشر شود و انجمني  باشد مي  گرفته  از اعضا صورت يكي

 يا   انجمن  اختصاصاً به  كه  مهمي  از مسائل  در مورد يكي  عضوي كه صورتي، در   عالوه به.  برساند شهرت
 كرد و   شاهد و سند استفاده عنوان به   از نظراتش توان ، مي شود صاحبنظر است  مي  مربوط گروه

  . قرار داد مسئله   آن  درباره  تحقيقي  گزارش  يك  را مبناي اظهاراتش
   امور روابط  به  كه است» ميكر جان «  نام  به  عمومي  روابط  بنگاه  يك ري كارگزا كارشناس»  ف«

 National Associotion of Energy Engineers)   انرژي  مهندسان  ملي  انجمن  نام  به  سازماني عمومي

(NAEE)است  در شهر روچستر نيويورك  انجمن مركز اين. پردازد  مي  .  
   درسراسر كشور به  رشته  اين  و ساير كارشناسان  انرژي  مهندسان  از عضويت  غيرانتفاعي  انجمن اين

 از   كه  ساختمانهايي  و نگهداري  احداث  به اي  ويژه  عالقه  پيش  سال  از چندين انجمن.   است وجود آمده
   تحقيقي زارش و گ  خبري  اطالعيه چندين»  ف « اگرچه.   است  داشته  خودكفا هستند مبذول نظر انرژي
   آنها را در نشرياتي  و با موفقيت  خودكفا هستند تهيه  از نظر انرژي  كه هايي  ساختمان  احداث در زمينه

   كه  است  رسيده  آن كند وقت  مي ، اما احساس  است  كرده كنند درج  مي  فعاليت  مهندسي  در حوزه كه
   اكنون  خصوص  به  اقدامي چنين.  برساند  همگان  اطالع ا به ر  انجمن  مورد توجه  انرژي  به  مربوط مسائل

  آل اند بسيار ايده  شده  خشمگين  پرخواننده  از مجالت  در يكي اي  مقاله  از درج  انجمن  اعضاي كه
  هاي  خودكفا هستند با آلودگي  از نظر انرژي  كه  بود منازلي  ادعا شده  مقاله در اين. خواهد بود
  دانست مي»  ف«. افكنند  مي  مخاطره ها را به  انسان آورند سالمت  خود پديد مي  در درون  كه خطرناكي

ها   در ذهن  انرژي  خودكفايي  اصوالً از مفهوم  كه  است  نادرستي  درك دهنده نشان   ادعايي  چنين كه
 خودكفا   از نظر انرژي  كه ي در منازل  خوب  هواكش  يك  با تعبيه  بود كه  عقيده وجود دارد و بر اين

  ها ناقص  هواكش  سيستم  كه تنها هنگامي.  كرد  فراهم  زيست  را براي  كامالً سالمي  محيط توان هستند مي
 را   اطالعات  اين توانست  مي چگونه»  ف « ولي.  باشد بخش تواند زيان  مي  منازل  اين  درون باشد هواي
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   او است  ميل  خالف  كه هايي  جنبه  به  شود كه  را برانگيزد و سبب  عمومي افكار  دفاعي  واكنش آنكه بي
   بگذارد؟  شود، در اختيار مردم  معطوف  بيشتري توجه
   را كه  امتيازهايي  كند و در آن  تهيه  تحقيقي  گزارش  كه  است  اين  راه فكر كرد بهترين»  ف«
   آنها را در عمل  داخل  هواي  كيفيت مسئلهخوردارند برشمرد و  بر  كارآمد از آن  انرژي  داراي هاي خانه

  دكتر جيمزفيليمار  نام  به  انجمن  از اعضاء برجسته  يكي  به  كار را با مراجعه  اين وي.  سازد روشن
(Dr.Jamesa Filimar)انرژي  منازلشان  اينكه  براي  مردم  او بگويد كه  به  خواست  آغاز كرد و از وي   

»  رهنمودهاي «  توانست  كارشناس  با اينوگو گفتدر .  را بايد بدانند  چيزهايي  كند چه  را تلف كمتري
   انرژي توانستند كارآيي كردند مي  مي  پيروي ها از آن  اگر صاحبخانه  آورد كه  را فراهم چندي
ها   خود صاحبخانه  بود كه ايي بر كاره  مبتني  كه  روش اين.  كنند  و كنترل  خود را بازرسي هاي خانه
  . شد  تبديل اش  اطالعيه  و گيراي  جذاب  پيام  دهند به  انجام  در انرژي جويي  صرفه توانستند براي مي

   در منازل  انرژي  هدر نرفتن  بين  رابطه  درباره  خواست  از وي  كارشناس  با اينوگو گفت  ضمن » ف«
   ويراستاري  شكلي  را به  كارشناس  اين  توضيحات  سپس وي.  كند  بيان ي آنها مطالب  درون  هواي و كيفيت
  . باشد اش  تحقيقي  در گزارش  درج  قابل كرد كه

 خود در   رابط  را براي  از آن اي كرد نسخه  مي  خود را آماده  اطالعيه  پيشنويس  كه هنگامي»  ف«
   ارسال  و بازنگري  بررسي  دكتر فيليمار براي  براي هم را   ديگري  و نسخه  انرژي  مهندسين  ملي انجمن
  . داشت
  : درآمد  صورت  اين  به  تحقيقي  گزارش  نهايي  نسخه

  

  » ف«:  رابط
   ميكر  جان  عمومي  روابط  بنگاه

    روچستر، نيويورك  مين  خيابان15   شماره
  )716 (555-3212:   تلفن
    انرژي  مهندسان  ملي انجمن:   براي
    مطلوب  انتشار در زمان  براي

    انرژي توانيد كارآيي  مي  خودتان  از آن  با استفاده  كه  چند روش
  . را بيازمائيد هايتان  خانه

  ترز در بركلي  پي  آزمايشگاه  از دانشمندان  دكتر فيليمار يكي  نظريه  براساس-روچستر  
توانند نفوذ   مي ، همه  در روچستر است  مقر آن  كه  انرژي  مهندسان  ملي كاليفرنيا و عضو انجمن

 در   ساختمان  درون  سرد به  ورود هواي نفوذ يعني.  كنند  خود را آزمايش  ساختمان  درون هوا به
 دو   هوا در اين ، ورود و خروج  در تابستان  خارج  به  ساختمان  سرد از درون  و فرار هواي زمستان
  .  است مراه ه  هزينه  با افزايش فصل

 از   با استفاده  منازل  صاحبان  وجود دارد كه اي  و ساده  فراوان هاي روش  دكتر فيليمار گفت
   در درون  زدن  قدم  ساده  روش وي.  كنند  هوا را شناسايي  رخنه  محل توانند خودشان  مي آن

   دست توان  مي  كه ترتيب  وزد پيشنهاد كرد بدين  باد مي  كه  از روزهايي  را در يكي ساختمان
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   فصل  و عبور گرما يا سرما را بر حسب  ديوار گرفت  در مجاورت  اينچ  حدود يك  فاصله خود را به
  . كرد شناسايي

 باشند، معموالً   كرده  زندگي  ساختمان  در يك  مدتي  افراد براي چنانچه«:  دكتر فيليمار گفت
   عبور هوا و آزاردهنده درز ديوارها، محل.  دارند  كجا است در  مشكل  اينكه  به  نسبت نظردرستي

  . است
. كند  داد پيشنهاد مي  را شخصاً انجام  آن  در منزل توان  مي  كه  ديگري دكتر فيليمار روش

   منبع  يك سپس.  را ببنديد  بگذاريد و پنجره  پنجره  سمت  به  پنجره  بيرون  را از بخش هواكشي
 هوا   رخنه محل.  دهيد  حركت  پنجره  در اطراف  اطاق  سيگار ـ را در درون  مثالً يك-دود 

  .كند  مي  را دود مشخص  آن كند حركت  هوا نفوذ مي  كه شود، جايي  مي مشخص
   شدن  روشن  براي ها، سرآغاز خوشي  خانه  شخصي  آزمون هاي روشگويد  دكتر فيليمار مي

تر   دقيق  تشخيص شود براي  يادآور مي  وي ليكن.   است ها در مورد انرژي  صاحبخانه ذهن
 مسير   كه  رنگي  گازهاي مثالً روش.   نيز موجود است تري  پيچيده هاي روشها   خانه نفوذناپذيري

   قرمز كه  مادون(Scanner)  اسكنرهاي  آن  هوا و جديدترين  تراكم ، روش  است  مشخص حركتشان
  .كند  مي زا را مشخص  مشكل محل

.   است  آن  كردن  عايق  معني  تنها به  در منزل  انرژي كنند حفظ  فكر مي اكثر مردم«:  افزود وي
.  صفر برساند  را به  دهد، يا آن  را كاهش كاري  عايق  مزاياي  است  وجود منافذ هوا ممكن ولي

 را   هوا بيانديشيد، مشكل  ورود و خروج  سوراخهاي  براي اي  چاره  از اينكه ها پيش  عايق افزودن
  .كند بيشتر مي

   نفوذناپذير بودن  ساختن  وجود دارد مرتبط  كه  ديگري  غلط  برداشت فيليمار اظهار داشت
   هوا در طرح  وجود تهويه از آنجا كه.   است  آن  درون  هواي  كيفيت  بودن  با پائين ساختمان
  اي  لطمه  آن  درون  هواي  كيفيت  به  ساختمان شود نفوذپذير بودن  مي بيني ها پيش ساختمان

   مكانيكي  هواكش  نوعي  داراي  نفوذناپذير از نظر هوا كه  اقامتگاه  يك  داشتن امروزه. زند نمي
 فاقد منافذ ورود و   منازل  داد كه دكتر فيليمار توضيح.  تر است  راحت تر و هم  اقتصادي باشد هم
  .تر هستند تر و آرام كنند و راحت  مي  مصرف  كمتري  هوا انرژي خروج

 و   از انرژي  استفاده هاي راه  مند به  عالقه  داوطلبانه  سازمان  يك  انرژي  مهندسان  ملي انجمن
 خود   رشته  اساسي هاي  را در زمينه  تحقيقاتي  انجمن اين.   است اي  عضو حرفه000/50 از  متشكل

  . كند  مي سرپرستي
 1980بر  سپتام يك

  
 او   نام  كه جايي (  اول  در پاراگراف  دكتر فيليمار را با انجمن  بين ارتباط»  ف «  باشيد كه  داشته توجه
   پايان  به  كار انجمن  شرح  ضروري  را با پاراگراف كند، و اطالعيه ذكر مي) آورد  بار مي  اولين را براي

تواند در هر   مي  كه  تحقيقي  گزارش  يك عنوان به. (آورد  مي  اطالعيه  را در انتهاي  تاريخ وي. برد مي
  ).  نيست  در آغاز آن  تاريخ  ثبت  براي  شود و ضرورتي  درج زمان
  او از حوزه. دارد  مي  ارسال  و ملي  محلي  گوناگون  مطبوعات  را براي  از اطالعيه اي نسخه»  ف«

   ارسال  از نشريات  وسيعي  طيف  را به رود و اطالعيه ي فراتر م  و مهندسي  انرژي  تخصصي مطبوعات
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   كه  نشده  نوشته  نيز آنقدر تخصصي  آن  و مطالب  است  همگاني  قضيه كند كه  مي دارد، زيرا احساس مي
   به  مربوط  نشريات  را براي  اطالعيه اين»  ف«.  را نفهمند  آن  هستند مطالب  حرفه  از اين  خارج  كه كساني
 در  كنند و نقشي  مي  توجه  زنان  به  مربوط  مسائل  به  كه  نشرياتي  خصوص ، به  خاص كنندگان مصرف

   را براي  از اطالعيه  از موارد دو نسخه اي  در پاره وي. دارد  مي  دارند ارسال كنندگان  مصرف راهنمايي
   محلي  روزنامه  دبيران  ديگر براي اي نسخه و   انرژي  دبير بخش  براي  نسخه يك. (فرستد  مي  نشريه يك

   نسخه شود كه  يادآور مي كند و در آن  مي  اضافه  اطالعيه  به  يادداشت  يك  مواردي در چنين). روچستر
  .  است  كرده  ارسال  نشريه  در آن  كسي   چه ديگر را براي

  هاي نامگيرد   مي تصميم»  ف«،   است الني طو  راديو و تلويزيون  براي  اطالعيه  اين  متن از آنجا كه
   كه  ديگري ، و نامه  محلي  راديو و تلويزيون  و شنودهاي  گفت  بخش  براي  الزم  مطالب حاوي

   وي نامه.  بفرستد  همگاني  اطالعات هاي  برنامه  براي  است كنندگان  مصرف  موردعالقه  نكات دربرگيرنده
  :  است  صورت  بدين  شده  نوشته  محلي  و شنود تلويزيون  گفت ايه  برنامه  رابط  براي كه

  
   ميكر  جان  عمومي  روابط  شركت
     مين  خيابان15   شماره

    روچستر، نيويورك
  1980 سپتامبر ـ 3 

   شيفر  آقاي
    پيتر كريست  برنامه
    شمال  خيابان10   شماره
  1460   لند نيويورك  ليك

  

   شيفر عزيز  آقاي
 شما   برنامه  بينندگان تواند به  مي  انرژي  مهندسان  ملي  از اعضاء انجمن كتر فيليمار يكيد

   كار بندند ميزان توانند به  شخصاً مي  كه يهاي روش  توانند با يادگيري  مي  چگونه بگويد كه
 برود   منزلي  به ردارتانب  فيلم  گروه  اتفاق تواند عمالً به او مي.  خود را بسنجند  منزل  انرژي كارآيي

   باالي  از اقالم  يكي  انرژي  هزينه  كه در زماني.  دهد  نشان  بينندگان  را به  سنجش هاي روشو 
 مؤثر   هزينه  اين تواند در كاهش  دكتر فيليمار مي دهد توضيحات  مي  خانوار را تشكيل هزينه
. شود ها مي  خانه داخل»  بسته «  محيط فهوم از م  نادرستي هاي برداشت اواخر  ضمناً اين. باشد
   مطلوب  كيفيت ها به  خانه  حرارتي  كارآيي  حفظ كنند كه  فكر مي  اشتباه  به  از مردم اي پاره

   كارشناس  يك  و بايد با توضيحات  نيست  تصور اساساً درست اين. زند  مي  لطمه  تنفسي هواي
  . شود  روشن مسئله

 555-3212   تلفن  كنيد، لطفاً با شمارهوگو گفت   باره  باشيد زودتر در اين يل ما كه صورتيدر 
  .  بگيريد  تماس با اينجانب
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  » ف« ارادتمند             
  

   تلفن  وي  شيفر به  از واكنش  شدن  آگاه براي»  ف « دهد كه  مي  نشان  نامه  محتواي  كنيد كه توجه
   زده  نامه  ارسال  در پي  كه تلفني.  كار را بكند  شود و خود اين ر پيشقدم شيف خواهد كرد، مگراينكه

   بحث  است  آمده  در نامه  كه  مهم  دو موضوع  به  راجع  را خواهد داد كه  فرصت اين»  ف « شود به مي
   بينندگان راي ب  تلويزيون  در برنامه تواند با شركت  دكتر فيليمار مي  را كه  ديگري هاي موضوعكند و 
  . سازد  دهد مطرح توضيح

  
    بحران  هنگام ها به رفتار با رسانه 

   داده  روي  كه  آنچه  را درباره  حقيقت  كه  است  اين  بروز بحران  هنگام  به  عمومي  روابط  وظيفه نخستين
  .  است  احمقانه ، كه  تنها غيراخالقي  نه  گفتن دروغ.  كند بيان

،   سياست در عرصه.  خواهيد داد  را از دست  آشكار شد، اعتبار خود و مشتريتان تان دروغ   كه هنگامي
   شده  انجام شود آنچه  مي كند گفته  مي  جلوه  روزمره ، خبري  سياسي  نامزدهاي هاي  خالفكاري آنجا كه
تواند   مي  و متعادل انه صادق  توضيح يك.   كمتر است  است  شده  كار فاش  آن  چگونه  از اينكه اهميتش
   از اين  نيز اكنونها شركت.  كند  را جلب ها و مردم  رسانه  نگهدارد و احترام  را در حد معقولي اوضاع

،  كنندگان  مصرف  در برابر وكالي  و تجاري  توليدي هاي بخش  اكثر مديران. كنند  مي الگو پيروي
 Open)»  باز درهاي «  سياست  از يك اند كه  گرفته صميم جستجوگر ت نگاران  و روزنامه  دولت تحقيقات

door policy)فورچون  مجله  از نويسندگان  يكي  كه يطور همان.  كنند   استقبال   (Fortune Magazine) 
  ]ها رسانه[    جستجوكنندگان  و وادار كردن] بروز بحران در هنگام[   از مؤسسات  دفاع  به ميل«: گويد مي
اتخاذ . »كند  مي  را ايجاب  و هوشمندانه  صريح  سياست  اتخاذ يك  ضرورت  سازمان  اهداف  به ت خدم به

  هاي طرف   تمامي  با هماهنگي شود كه  مي كند و سبب  مي  جلوگيري  اخبار جعلي  از پخش  سياستي چنين
   (Crisis Management)  بحران اداره.  منتشر گردد  منسجم  و اطالعات درگير در ماجرا اخبار درست

  ). شود  مراجعه8   فصل به.(   است (Lssue Management) و متمركز مهار مسائل  فشرده شكل
   اين كار باشند باز هميشه  و محافظه  درستكار، دقيق  كه  هم اند هر اندازه  شده  متوجه  كه يهاي سازمان

 توليد يا   به  طور منفي  از اختيار آنها به  خارج، يا رويداد  طبيعي  فاجعه  يك  وجود دارد كه احتمال
   نوع  اين  نمونه انگيزترين هيجان. يازند  مي  دست  بحران  يا مديريت  اداره  بزند، به  آنها لطمه خدمات
 از توليد،     پس(Tylenol Capsules)  تيلنول  از كپسولهاي  در برخي  سم  اخير كشف هاي سال در  بحران
 & Jihnson)  اند جانسون  جانسون شركت.  جزء بود  فروشندگان  نشاني  به  آن  و ارسال يبند بسته

Johnson)تايمز  نيويورك.  كرد  را از بازار خارج  محصول ، كليه  مرگ  منجر به  نامربوط  از دو حادثه  پس
   يك  به  زدن  با دست  شركت  بودند اين  گفته  كه كنندگان  از مصرف  نظرخواهي  يك  نتيجه  نقل ضمن
   وضعيت  خود از اين  در ارزيابي  است  كرده  اعتبار خود را حفظ  بروز بحران  در آستانه  صحيح اقدام

 از  كنندگان  مصرف  سالمت  براي  آنچه ميان «  اند جانسون  جانسون رسد كه  نظر مي به:   نوشت متزلزل
  ».  است  برقرار كرده  تعادل ديگر مفيد است   از طرف  اند جانسون  و جانسون  طرف يك

 از درآمد   توجهي  قابل  بخش  دادن  از دست  قيمت  به  سال  دارو از بازار در اين  اين  كردن خارج
 از نظر   آورد كه  دست  به  در نزد مردم  و اعتباري  شهرت  شركت  آن  در ازاي ليكن.  شد  تمام شركت
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   عمومي  روابط كننده  تعيين  نقش  كه  دليل  اين  تنها به  مورد نه اين.   داشت تري بيش  ارزش  عمومي روابط
 خود  پذيري  آسيب  متوجهها شركت ديگر   نيز كه  روي  از اين  داد كه  نشان  پذيريش  مسئوليت را در اوج

   قرباني  است  ممكن  آنها هم دهند كه  مي  تشخيصها شركت. رود  شمار مي  به  عطف  نقطه شوند، يك مي
 بر   كه اي  فاجعه  با مشاهدهها شركت از  بسياري. اند  نداشته  نقشي  خود در ايجاد آن  شوند كه هايي بحران

   با بحران  مواجهه  طرح  يك  تهيه  رسيدند كه  نتيجه  اين  فرود آمد به  اند جانسون  جانسون سر شركت
  .  نيست  از حد بدبينانه بيش يا   عجوالنه ، اقدامي  آينده براي

   بحران  از فرايند اداره  بخشي عنوان به زودتر   دهد، بايد هر چه  روي  نامطلوبي  بالقوه اگر حادثه
   بدين  شفاهي  بر خالف  كتبي  اطالعيه ارزش. منتشر شود)   كتبي اي  بيانيه يا دستكم (  خبري اي اطالعيه
شود،   مي  تحريف  آساني  به  اطالعات  كه اي  در زمانه  شود و بنابراين  نقل لط غ تواند به  نمي  كه  است دليل

   سازمانتان  از آنچه اي ، پرونده  سند كتبي عنوان به   اطالعيه يك.   برخوردار است  نسبي  و امنيتي از ثبات
در .  شود  مفيد واقع  است  ممكن  رسمي  تحقيقات  آغاز يك  در صورت  خواهد كرد كه  فراهم  است گفته

   اطالعيه  در متن  شكلي  را به  حقايق  بايد اين دانيد بايد ذكر كنيد، ولي  مي  را تا آنجا كه  حقايق اطالعيه
   اين تواند به  مي» س«:  رابط  اغلب  اشخاص هاي  گفته  آمار و نقل ارائه.  را فروبنشاند  وحشت بگنجانيد كه
  وسيله  به1985   در جوالي(Bronx)    برانكس  وحش  باغ  از نگهبانان  يكي كه  هنگامي.  كند منظور كمك
 مدير ـ  است  عمومي  روابط  براي اي العاده  فوق  مسئله شك  بي  كه اي  شد ـ حادثه  كشته اي دو ببر سيبريه

   اين  برانكس وحش  باغ  ساله86   فعاليت در طول «  تأكيد كرد كه  واقعيت  خود بر اين  در بيانيه وحش باغ
  ».شود  مي  كشته  آن  از كاركنان  يكي  كه  بار است اولين

   حقايق  نكند همه  كه  است  اين  بحراني  وضعيتي  به  راجع اي  اطالعيه  در تهيه  معمول ، مشكل در واقع
   وكيالن اغلب. ادر كنيد ص  نادرست اي  دريا بزنيد و بيانيه  به  دل  باشيدو آنوقت  نداشته را در دسترس

 - امر قرار گيرند   بايد در جريان شك  ناگوار بي اي  حادثه  وقوع  در صورت  كه-ها  سازمان حقوقي
 قرار   مورد ارزيابي  دقت  آنها به  حقوقي  و عواقب  نشده  كشف  حقايق  همه  كه  دارند مادام  اين  به رغبت
   براي  مردم  كه  و احوالي  اوضاع  عمومي  روابط  از ديدگاه ولي» . نبايد كرد اظهارنظري «  است نگرفته
   اصطالح  به  حال  و در اين  نيست  آنها صحيح  گذاشتن پاسخ اند، بي انداخته  راه  به  خبر جنجال كسب

ند جز  ندار  ديگري  بشنوند راه  نتوانند از شما چيزي  خبرنگاران چنانچه. »  است  چي  بهتراز هيچ كاچي«
   هر اندازه  كه  است  اين  روش بهترين.  كنند مراجعه) آلود شايد غرض (  ديگري  خبري  منابع  به اينكه

 كرديد   ذكر كنيد اگر اخبار جديد دريافت تان  آنها بدهيد و در اعالميه  در اختيار داريد به اطالعات
 خود را   تالش  نهايت  دهيد كه  نشان  خبرنگاران اگر شما به.  قرار خواهيد داد  آنها را در جريان بالفاصله

   جلب  بيشتر آنها را در درازمدت نيت  و حسن آوريد، همكاري  مي  عمل ها به  رسانه  به  خدمت براي
  .خواهيد كرد
  اني پشتيب  تشكيالت  يك  و منتشر كنيد، نياز به  تهيه اي  اطالعيه  سرعت  بتوانيد به  اينكه ، براي و سرانجام

 كند و   كمك  پستي هاي  نشاني ، فهرست  چاپي هاي  نسخه ، تهيه  فوري  بتواند شما را در تحقيقات داريد كه
 در  ضمناً بايد بدانيد كه.  قرار دهد ها را در اختيارتان  و رسانه  شركت  شما با مقامات  ارتباط  الزم وسايل

   را براي  مسيري  كنيد و چه  مشورت  سازمان  در درون اني كس  با چه  رسمي هاي ها و اعالميه مورد بيانيه
  . كنيد  طي ها در مديريت  اعالميه تصويب
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 .Denver) در دنوركلرادو   دفتر آن  بود كه  شيميايي  شركت  در يك  همگاني كارمند اطالعات»  س«

Colorado)مدت  در اين اش  عمده ليت بود و مسئو  كار كرده  شركت  با اين  سال  ده وي.    قرار داشت   
 بعدازظهر روز 3  اما در ساعت.  بود  شيميايي  صنايع اي  حرفه  در نشريات  شركت  اين هاي  پيشرفت تبليغ

   مايلي25 در   كه  شركت  در كارخانه  انفجاري  زمان  در اين  شد، چرا كه  پنبه هايش  رشته  همه  ژوئن21
  .فتاد ا  اتفاق  دنور قرار داشت غرب
   واكنش  نيروي درنگ  شد، بي  مطلع  كارخانه  دستيار مدير كل وسيله  به  فاجعه  اين  از وقوع كه»  س«

   با مديربخش  تلفني  سپس وي.  كرد  بود بسيج  داده  تشكيل  غيرمترقبه  با حوادث  مقابله  براي  را كه سريعي
   دستور داد به آنوقت.  از انفجار پرسيد  ناشي يبهاي آس  را درباره  و نظرش  گرفت  تماس  كارخانه فني

   مطلع  وارده هاي  و زيان  تلفات  كنند واز جزئيات  تلفن  محلي هاي  و بيمارستان نشاني  آتش ، اداره پليس
  .شوند

  دارد با مدير شركت  مي  خود دريافت  سريع  واكنش  از نيروي  كاملي گزارش»  س « كه وقتي
   خط گذارد و درباره  مي  در ميان  با وي  است  كرده  دريافت  را كه رد و اطالعاتيگي  مي تماس
  رئيس. كند  مي  با او مذاكره  حادثه  اين  نامكشوف  ماهيت  در قبال  شركت  احتمالي هاي مشي

   شدن وشن ر  درباره  تحقيق  براي  بيطرف  از كارشناسان  هيئتي  بر تعيين  مبني  با پيشنهاد وي شركت
 را از  ديدگان  آسيب  يكبار ديگر رقم  از اينكه پس»  س « و سرانجام. كند  مي  انفجار موافقت علت

   بازبيني  را براي كند و آن  مي  را تهيه اي  اطالعيه نويس پرسد پيش  مي  و پليس  محلي بيمارستان
   بر فوريت  كه گونه ، همان ه اطالعي اين. فرستد  مي  شركت  و مشاور حقوقي ، مديرفني رئيس
   بدين  آن  شده  تصويب متن. شود  مي  داده  عودت  ساعت  يك  ظرف  است  تاكيد شده  آن بازبيني
  :  است صورت

    جنرال  شيميايي  شركت
    بلوار شمالي50   شماره
    انتشار فوري براي) 303 (555-5000:  تلفن
  .ند شد  مجروح  نفر در انفجار كارخانه سه

   هنوز معلوم  آن  علت  كه  كرد انفجاري  اعالم  جنرال  شيميايي  شركت-   ژوئن21،  راكويل
 پاشيد  را از هم»  راكويل« در   شركت  اين  پتروشيمي  بعدازظهر امروز كارخانه3   در ساعت نيست
 حضور  فجار در كارخانه ان  در زمان  نفر ديگر كه ده.  كرد  را مجروح  كارخانه  از كارگران  تن و سه

   هنوز منتشر نشده  نامشان  كه  مجروح  كارگران  است ها حاكي گزارش.  نديدند اي داشتند صدمه
  .برند  سر مي  به بخشي  اطمينان  در وضعيت  راكويل  در بيمارستان است

   شركت ين ا  انفجار در تاريخ  نخستين  انفجار كه  اين  دليل  گفت  شركت  رئيس  شولمن جورج
 را  طرف  بي  از كارشناسان يهيئت   شركت  كرد كه  اعالم شولمن.   است  نشده  هنوز روشن است
  Wright) (James   و از دكتر جيمزرايت  داده  انفجار تشكيل  اين  دليل  يافتن  براي  تحقيق جهت
   عهده  را به هيئت   اين  رياست تا  است   تقاضا كرده(Allsaint University)  سينت  آل  دانشگاه رئيس
  .بگيرد

 را   آينده  موارد مشابه  شود تا جلوي  انفجار شناخته  اين  علت  كه خواهيم ما مي«:  گفت شولمن
   معطوف  آنان هاي  و خانواده  و كارمندان  كارگران  سالمت  به  ما اكنون  توجه بيشترين.  بگيريم
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   خسارت  شركت  دالر به  ميليون20  دهد كه  مي  نشان قدماتي م هاي  تخمين  گفت شولمن» . است
  .  است وارد شده

 انفجار را   اين آمدهاي  و پي  رفت  حادثه  محل  با هليكوپتر به  شركت  فني  رئيس دكتر ويلسون
  . قرار داد مورد بررسي
   انفجارهاي  وقوع مال از احت  حاكي  كه رسد و قرايني   نظر مي  به  سالم منطقه«:  گفت ويلسون

   راكويل  وجود از ساكنان  با اين دكتر ويلسون» .شود  نمي  باشد مشاهده  در آينده ديگري
  . نشوند  نزديك  منطقه  به  است  نرسيده  پايان  به  كامل  تحقيقات  كه  مادام خواست

  :دهد  مي  را انجام  مختلفي  كارهاي  اطالعيه اين
  .كند  مي  را اعالم  خسارت  و ميزان ، تعداد مصدومان  حادثه يابد و وقوع مي انتشار   موقع ـ به
  .  است  محدود و مهار شده  سانحه  ماهيت دهد كه  مي  اطمينان  مردم  بپردازد به  پنهانكاري  به آنكه ـ بي

  .كند  مي  عمل  و مسئوالنه  است  اوضاع  مراقب  شدت  به  شركت كند كه  مي  روشن ـ اعالميه
   جلوگيري  و از تكرار آن  انفجار است  علت  يافتن جويو  در جست  شركت  است  آمده ـ در اعالميه

   انجام  منصفانه هاي  بررسي دهد كه  مي  اطمينان  مردم  به  تحقيق طرف  بي هيئتايجاد . (خواهد كرد
  ). خواهد گرفت

ها و   روزنامه  را به دهد تا آن  خود مي  سريع و واكنش نير هاي  پيك  را به  مطبوعاتي  اطالعيه اين»  س«
 خود   را در اختيار ستاد تلفني  از آن هايي ضمناً نسخه.  برسانند  محلي  خبري هاي دفاتر سرويس

  ها پاسخ  پرسش  به  آن  به  گرفتند با مراجعه  تماس  با مركز شركت  خبرنگاران كه صورتيگذارد تا در  مي
  . دهند ، پاسخ  اطالعيه  متن  با استناد بهها سئوال   همه  به  است  شده  دستور داده اد تلفني ست به. دهند
. فرستد  مي  راديو و تلويزيوني هاي  رسانه  را براي كند و آن  مي  تهيه  كوتاه  اطالعيه ضمناً يك»  س«
   راحتي  به  كه  شده  نوشته اي  شيوه  به ن آ  و متن  است  كوتاه  و تلويزيوني  راديويي  اطالعيه  كنيد كه توجه
   برنامه  در چارچوب  آن  گنجاندن  براي  راديوتلويزيون دبيران.  كرد  بلند قرائت  را با صداي  آن توان مي

  . كنند  خود پخش  خبري  را در برنامه  آن  كنند، يا عين  را ويرايش  آن توانند مطالب  خود مي خبري
  كند، تا اگر مسئوالن  مي  و تلويزيوني  راديويي  اطالعيه  را نيز ضميمه تري  طوالني اپي چ  اطالعيه سپس

 را نيز   شركت  راهنماي كتابچه.  باشند  را در اختيار داشته  آن  نياز داشته  بيشتري  اطالعات ها به  رسانه اين
  . كنند  استفاده  نياز باشد از آن  شركت  سوابق  در زمينه  بيشتري  اطالعات  به كه صورتيفرستد تا در  مي

 خود را  مندي دارد عالقه  مي  ارسال  و تلويزيوني  راديويي هاي  ايستگاه  براي  كه در يادداشتي»  س«
 را   حادثه  اين  به  مربوط هاي  گزارش  كه  اميدوار است  ترتيب  بدين وي. دارد  با آنها ابراز مي  همكاري به

  . كند  جلوگيري  آن دار شدن  يا دو روز متمركز سازد و از دامنه  يك در چارچوب
  

  » س«:  رابط
    جنرال  شيميايي  شركت
  ، دنور  بلوار شمالي50   شماره
   بعدازظهر6 تا   صبح9) 303 (555-5000   اداره  تلفن
  )303 (555-4321   منزل  تلفن
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  . شدند  مجروح  نفر در انفجار كارخانه سه
   اين  پتروشيمي  در كارخانه  نامعلوم  داليل  به  انفجاري  كرد كه  اعالم  جنرال ايي شيمي شركت

 شدند   مجروح  تن  انفجار سه در اين.  داد  بعدازظهر امروز روي3   در ساعت  در راكويل شركت
   مجروحان  حال  كه  است ها حاكي گزارش. برند  سر مي  به  راكويل  در بيمارستان كه

  .  است بخش اناطمين
   تشكيل  حادثه  علت  بررسي  براي طرفي  بي هيئت   كرد كه  اعالم  شركت  رئيس شولمن جرج

  . كنند  اجتناب  كارخانه  به  شدن  از نزديك  تحقيقات  تا تكميل  خواست  از مردم وي. شود مي
    راديو و تلويزيون  به  ارسالي  يادداشت

  .  موجود است  شولمن  آقاي  با صداي  بيانيه  يك.1
  . كند  مصاحبه ، با خبرنگاران  در دنور يا تلفني  در دفتر كارش مند است   عالقه  همچنين  وي.2
.  كرد برداري  عكس توان  مي  ياردي50   در فاصله  در راكويل  ديده  صدمه  از كارخانه.3

   به  كمك  براي  كارخانه  در كنار محوطه  شركت   مديرعامل  (Roy Billings)بيلينگز  روي
  .شما حضور دارد

   را به  تحقيقات   نتيجه(All Saints university)  سنت  آل  دانشگاه  رئيس دكتر جيمزرايت.4
  . خواهد كرد  اعالم  رسمي  مطبوعاتي  مصاحبه  شد در يك  فراهم  اينكه محض

  آوري  جمع  كرد، به  ارسال ا و دفاتر خبريه  روزنامه  براي  پيك وسيله بهها را  اطالعيه»  س « وقتيكه
   كه  مطبوعاتي  در كنفرانس  توزيع  ديگر براي  اطالعيه  يك  در تهيه  تا از آن  پرداخت اي  تازه اطالعات

  . كند  دهد استفاده  روز بعد تشكيل قصد داشت
  
  
    پاافتاده  پيش  خبرهاي  كارگرفتن به 
 و  آوري  جمع  تنها بايد به  نه  عمومي مشاور روابط «  بود كه  شده  متوجه1923  نيز در سال» ادوارد برنيز«

 از ديگر   خبر حتي  آفريننده  مشاور در مقام وظيفه.  خبر بيافريند  ناچار است  خبر بپردازد كه عرضه
  ها بپردازد به آن  بايد به  عمومي  روابط  كه آيد مطالبي  مي  بارها پيش در واقع. » تر است  مهم وظايفش
   داراي  كه  و اطالعاتي  نيست  خبر مهمي  كه ، زماني  است اهميت  و بي  ضعيف نگيزي  ا  اسف صورت
  يكي.  بسازيد ، خبري  از هيچ  شود كه  شايد الزم  مواردي در چنين.  باشند وجود ندارد  خبري هاي ارزش

  اي  شيوه  كمك به.  ها است  رسانه  به(Pitch Letter)بر   خ  نامة  نوشتن  گزارش  خلق  ابزارهاي از مؤثرترين
   خواهيد كرد خواهيد توانست  عرضه  در آن  كه  كار خواهيد برد و مطالبي  خبر به  نامه  در نگارش كه

   قواعد و معيارها و در شكل  بايد در چارچوب  هميشه  گزارش كه حاليدر . » كنيد خلق « گزارشي
   به توان  خبر مي در نامه.   و قيد وبند آزاد است  خبر از تكلف  بماند، نامه  خود باقي  مشخص قراردادي

   را با هم  و رنگارنگ  تازه  را بازگو كرد، فكرهاي ، عقايد شخصي  پرداخت طبعي  و شوخ گويي نكته
،   تخيل  و نياز به ت هنر اس  يك  خبر دلنشين  نامه  يك نوشتن.  و پرداد  خود بال  تخيالت  و به آميخت
  . دارد  نگارش  در ميدان آزمايي  از خطر و طبع  استقبال  به  و رغبت فصاحت
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   به  دارد براي  و مأموريت  است  در نيويورك  عمومي  روابط يها بنگاه از   يكي ناظر كارگزاري»  ف«
   را به  تبليغاتي  شهر است  در اين  دو رستوران  صاحب كه»  ف «  نام  به  از مشتريانش  يكي  رساندن شهرت

  . بيندازد راه
   اين ها و منتقدين  رسانه ا از طريق  رستوران  اين  را درباره  مطالبي  است  شده  موفق تاكنون»  ف«
.   است  بيشتري  جديد و مبتكرانه  خواستار تبليغات  رستوران  صاحب  برساند، ولي  عموم  اطالع  به رشته

   بكند؟ توانست  مي ر ديگري كا چه»  ف«
   رستوران مندان  و عالقه  كاركنان  و جو در ميان  و پرس  كنجكاوي  به  بود كه  كرد اين  كه كاري
 يا چند ديد   با يك  گزارش  را به  آن  بتوان  كه  هر چند ناچيز اما غيرعادي  تا شايد اطالعاتي پرداخت
   بر اين  عالوه  رستوران صاحب:  پيدا كرد  و نرمي  چرب لقمه،  سرانجام.  كرد پيدا كند  تبديل خبري
   مشتري  اين  دوگانه  شغل فكر كرد كه»  ف«. تبار بود  گاو اسكاتلندي  نوع  يك دهنده ، پرورش شغل
  گونه  اين  چاپ  به  شود كه  از مجالتي  يكي  براي  جالبي  تحقيقي  گزارش  تهيه تواند دستمايه مي

   تردستي  چنان  بايستي  خبري  نامه  در نوشتن  بود كه  در اين  قضيه  ظرافت منتهي. مندند  عالقهها گزارش
  : كند  زير را تهيه  شد نامه موفق»  ف«.  شود  برانگيخته  دبير مجله  تخيل  نيروي برد كه  كار مي  به و مهارتي

  

    جانسون  عمومي  از روابط
    مديسون  خيابان150   شماره

   10022  ، نيويورك  نيويورك
  1980 -   مي5 

   فورد  جانت  به    
    تودي  مانهاتان ها مجله  گزارش  دبير بخش  
    نيويورك  سوم  خيابان845   شماره  

   فورد عزيز خانم
  هاي  گله  از زيباترين  يكي  دهنده  پرورش كند كه  مي  زندگي  شخصي  شهر نيويورك در قلب

 دو   ضمناً مالك وي.   است(Otis Flamb)   فالمب  او اوتيس نام.   كشور است  اين در گاو اسكاتلندي
   عمومي هر چند تمايل.   است  و شرقي  غربي  فالمب هاي نام   به  در شهر نيويورك  عالي رستوران
  مبفال  كنند، اما اوتيس  مرتبط  تگزاسي  گاو را با گاوچرانان دهندگان  پرورش  كه  است بر اين
، در   است  جهان  از چهارگوشه يهاي مشتري با   رستوراني او مالك.   است  غيرمتعارف  شخص يك

 در  فالمب. شود  مي  گاو كشور نيز شناخته  بزرگ دهندگان  از پرورش  يكي عنوان به   كه حالي
  . هستند اس در تگز  گاوش هاي  رمه كه حاليكند، در   مي  زندگي  مانهاتان  جزيره  غربي بخش

   پاريس  سفر به  ندارد عازم  بيشتر سن  ماه  نه  كه  نژاد اسكاتلنديش  از گاوهاي  يكي  هفته اين
  . كند  شركت  كشاورزي  جهاني كند تا درنمايشگاه  مي  را طي  گاو سراسر آتالنتيك اين.  است

، و   قهرمان  گوساله عنوان به  در دنور  پيش  ماه سه.   باشد نيست  گريخته  از مزرعه  كه او گاوي
  . شد  ناميده  اول   قهرمان(Louisville)  ويل پيشتر در لويي

   وجود دارد هنگامي  حيوانات  در مورد پرورش  كه المللي  بين  محدودكننده  قوانين  دليل به
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در .  را ندارد ه متحد  اياالت  به  بازگشت  برسد ديگر اجازه  فرانسه  خاك  به  گوساله  اين  پاي كه
 اگر  بنابراين.   خواهد فروخت دار فرانسوي  گله  يك  او را به  فالمب  نمايشگاه  از پايان ، پس نتيجه
  . دور بماند  كند و از زادگاهش  در تبعيد زندگي  هميشه  بشود مجبور است  افتخار هم  تاج برنده

   مجله تواند براي  گاو مي  اين ناميمون   و سرنوشت  فالمب  غيرمتعارف  عاليق كنيم ما فكر مي
 زد تا   خواهم  شما تلفن  به  در چند روز آينده من.  آورد  فراهم  جذابي  گزارش تودي مانهاتان
  .  كنيموگو گفت فكر بيشتر   اين درباره
                      
    ارادتمند ـ ف            

  
 وجود   در آن  روشني  زاويه  هيچ  كه ريم دا  ضعيفي  در اينجا گزارش  كنيد كه  توجه  نكته  اين به

 سفر دور و دراز گاو   حال در عين. كشد  مي  بيرون  آن  را از درون يهاي واقعيت»  ف«ندارد، اما
   ممنوعيت  و سپس  قهرماني  جايزه  اميد دريافت  به  پاريس  به  و رفتنش  آتالنتيك  سوي  آن  به اسكاتلندي
تواند   مي  كه  است  آنقدر احمقانه  از ورود احشام  جلوگيري  در زمينه د مقرراتي وجو  دليل  به بازگشتش

  . كند  را جلب  مجله  دبير گزارشهاي توجه
   منحصر بفرد بودن  بر روي شود نويسنده  مي  ارسال  مانهاتان  نشريات  براي  نامه  اين از آنجا كه

 از  عكسي»  ف«.  تأكيد دارد  است  گاو در تگزاس  گله دهنده  پرورش  كه  رستوران  مالك  يك موقعيت
   ارسال  ياد شده  مجله  براي  زير آن  با شرح  همراه  است  ايستاده شرقي  فالمب  در رستوران  گاو را كه اين
 آنقدر   عكس  اين  كه  داشت يقين»  ف« بود، اما   همراه  چندي اي  با دشواري  عكس  اين تهيه. دارد مي
   مجله  از صفحات  باشد در يكي  همراهش  گزارشي آنكه تواند بي  مي  حتي  كه  است  اول  و دست يعبد

  . شود چاپ
  

  ها تمرين
   خود را بيازمائيد داوري

  :  دانست  خبري  خبر يا اطالعات  بهتر درخور عنوان توان  از موارد زير را مي كداميك
  .كند  مي  استخدام  مالي  بازرس  يك شركتي. 1
  . كند  جلب  ذخاير آب  حفظ  را به  همگان كند توجه  مي  سعي  زيست  طرفدار محيط  گروه يك. 2
  .شود  مي  جديد در شهر افتتاح  پوشاك  فروشگاه يك. 3
   مدلش  آخرين هاي اتومبيل ترمز   شده  متوجه دهد كه  مي  گزارش  اتومبيل  توليدكننده  كارخانه  يك.4

  .  است فني   نقص داراي
   با برداشت  محصولش  تأكيد بر مزيت خواهد ضمن كند مي  توليد مي  يكبار مصرف  پوشك  كه شركتي. 5

  . كند دانند مبارزه  مي بخش  زيان  نوزادان  سالمت  را براي  يكبار مصرف  پوشك  كه  از مادران برخي
  
  
  
    عمومي  روابط كارگاه 
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   اشتباهات داراي)   است  شده  ارسال  نشريات  براي  آوريل18در ( آمد خواهد  در پي  كه اي  اطالعيه.1
 پيشنهاد كنيد و   از نظر محتوي  و چه  از نظر شكل  چه  بهبود آن  را براي اصالحاتي.   است فراواني

   اين  نقد و بررسي خود را آماده.  دارد  و توضيح  بازنويسي  به  احتياج  از آن  جاهايي بگوئيد چه
  . كنيد  در كالس  مطبوعاتي اطالعات

  

    ولف  و سوزان  فرانك برني:   رابط  
    فلورام  عمومي  روابط  شركت  
  61  ، خيابان شرقي122   
  10021  ، شهر نيويورك  نيويورك  
    آوريل18 انتشار در  براي) 212 (555 ـ 1211/1212   

  كند  مي ضه بازار عر  را به  جديدي    كامپيوتر شخصي(Wren) رن
   كه  الكترونيك  جديد خود را در نمايشگاه ، كامپيوتر شخصي  رن  كامپيوتري شيكاگو ـ شركت

   اين  با عرضه  رن شركت. گذارد  مي  نمايش  معرض شود به  در شيكاگو برپا مي  آوريل18در 
 آنها   قيمت كهدهد   مي  گسترش  مختلف  نوع  ده  خود را به  ساخت  جديد، كامپيوترهاي محصول

  .  دالر است200 تا 50/49  بين
 كامپيوتر  اين. شود  مي  ناميده200   فيليپس  دارد، رن  دالر قيمت200  كامپيوتر جديد كه

  ، توانايي  يافته  افزايش اش  حافظه  قدرت  اينكه  فرد دارد، و از جمله  منحصر به  ويژگي چندين
  آن  (Soft-touch key-word data entry capability) »  مسي ل نرم «  اطالعات  كليد واژه ورودي
  . دهد  خود نشان  نمايش  صفحه  را بر روي  بيشتري  كاراكترهاي  و قادر است  شده تقويت

   كامپيوتر پس  اين  ساختن اظهار داشت»  رن «  شركت  اجرايي   معاون(James Roe)جيمزرو 
   چه  به  كامپيوتر خانگي  آنها يك  عقيده  به  در مورد اينكه ان و فروشندگ كنندگان  مصرف از بررسي
  .  گرفت  نياز دارد صورت چيزهايي

  كه(Key-word entry)   كليدواژه  ورودي  يك200   فيليپس ما در كامپيوتر رن«:  گفت» رو«
   تعبيه بيشتر استاند   شده  بازار عرضه  به  كه  ديگري  از دستگاههاي  از بسياري  آن  ورودي سرعت
  اين.   را نيز بزرگتر كرديم  كليد آن ، صفحه تر كنيم  را آسان  از آن  استفاده  اينكه براي.  ايم كرده

 است كه (Bank switching capability)   محدوده  راهگزيني  ظرفيت  يك  داراي  همچنان دستگاه
  . دارد  تازگي خصيبراي كامپيوترهاي ش

   بانك  به  دسترسي  كه  دستگاهي  و همچنين  چاپگر سريع  يك توان تر مي كامپيو  اين به
   سهولت  به (Bit)  هزار بايتي200  حافظه. پذير سازد افزود  امكان  تلفن  خطوط  را از طريق اطالعات

  .  است  توسعه قابل
 و  ، سرگرمي شي، پرور  آموزشي  عالي  وسيله يك» 200   فيليپس رن« از ها ويژگي   اين تركيب

 كامپيوتر   اين  توسعه  بعدي  ما، مرحله  عقيده به«: يادآور شد» رو«.   است  ساخته وري  بهره افزايش
   كامپيوتري هاي بازي از   سري  نيز يك  در پائيز آينده رن» .  است  آن دهي ، فوايد بهره شخصي

  . خواهد كرد جديد خود را معرفي
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،  خبر ساختگي  پيش  يك  ترتيب  زير به هاي وضعيت از   هر يك  كنيد و براي نتخاب ا  را در كالس ياري .2
كنيد،   مي تلفن) ها  از رسانه  بخشي ويا چه (  كسي  چه  كنيد به  مشخص از پيش.  بفرستيد  برايش تلفني
خود خبر   را در پيش  اطالعاتي  كنيد، چه  دبير يا خبرنگار را جلب خواهيد توجه  مي چگونه

شويد   مي  متوسل  اقدامي  نوع  چه  به  كارتان  كردن  دنبال كنيد، و براي  مي گنجانيد يا حذف مي
 دبير يا خبرنگار  در بخش).   يا غيره نامه ، دعوت  نامه ، ارسال  تكميلي ، اطالعات  مطبوعاتي اطالعيه(

   را در اختيارتان خبري  پيش  كه  طرفتان  به  در پاسخ  است  ممكن  كنيد تا آنجا كه  سعي رسانه
  .گير باشيد  و خرده گذارد سخت مي

   اجالس الوقوع  قريب خواهيد خبر تشكيل  آمريكا هستيد و مي  شيمي  انجمن  عمومي  مدير روابط. الف
 Harvey)  روزنزويگ  هاروي  امسال  اجالس  اصلي سخنران. ها بدهيد  رسانه  را به  انجمن ساالنه

Rosensweig)ترين  از قوي اند يكي  عقيده  بر اين  برخي  خواهد بود كه  انجمن  اين  سابق    رئيس  
.  ديگر در شيكاگو برگزار خواهد شد  هفته  سه  ساالنه جلسه.   است  شيمي  در رشته  نوبل  جايزه مدعيان
  .منتشر كنيد   گردهمايي  اين  درباره  از پيش هاي گزارش   امكان خواهيد در صورت شما مي

  .كنيد  مي  تلفن  شيمي  در رشته  تخصصي  نشريه  يك به. 1
  .كنيد  مي  تلفن  يونايتدپرس  نشريه به. 2
.  هستيد  نيوجرسي در ايالت»   كارلوف دانشگاه «  نام  به  كوچكي  مهندسي  دانشكده  روابط  مسئول . ب

  پردازي  داده  شركت  دالر از يك  ميليون  سه  مبلغ  كارلوف  دانشكده  خبر را كه خواهيد اين مي
   تحقيقات  بخش  توسعه  مصرف كند تا به  مي  دريافت  مالي كمك»  كورپورشن داتاپ «  نام  به آمريكايي

   ثروت  دالري  ميليون  سه  هديه اين.  برسانيد  نشريات  اطالع  به  نحو جذاب  خود برساند به سازي روبات
 ابراز   باره ها در اين  از دانشكده ، برخي با وجود اين.   است  كارلوف  دانشكده  براي اي بادآورده
 و   دست  است  ممكن  بزرگي هاي كمك   چنين  بيمناكند كه ها از اين  دانشكده اين. اند  كرده نگراني

  . دارند ببندد  و آزادي  استقالل  نياز به  در كارشان  را كه  محققان پاي
  .دهيد  آنها مي  خبر را به كنيد و اين  مي  تلفن  دانشگاه  اين امه روزن  به.1
  .فرستيد  تايمز مي  نيويورك  خبر را براي  پيش  اين.2
 فيلكو   دارويي  شركت  عمومي  روابط  كارهاي  به  هستيد كه  در نيويورك  بنگاهي  كارگزار اجرايي.ج

(Filco)  درمان  فيلكو براي وسيله به   را كه  جديدي د دارويخواهيد خبر تولي كند و مي  مي رسيدگي   
   درماني  امتيازات  كه  كرده ا ثابته آزمايش. ها بدهيد  رسانه  به  است  ساخته  مفاصل  التهاب بيماري

  .  درصد بيشتر است10 در بازار   آن  مشابه  دارو از ساير داروهاي اين
   كرد كه  بازار عرضه  را به  درد مفاصلي  داروي  پيش  سال دين چن  شركت  اين  باشيد كه  ياد داشته به
  اثرات.  كشيد  ميان  بودند به  كرده  استفاده  از آن  كه  ديابت  بيمار مبتال به  چندين  را در مرگ پايش
  لوب نامط  خاطره  اميدوار است  و شركت  قرار گرفته  بسيار مورد بررسي  جديد با دقت  داروي  اين جنبي
  . بزدايد  را از اذهان  پيشين داروي

  .كنيد  مي  تلفن  است  سال65 باالتر از   سني  گروه  آن  مخاطبان  كه اي  مجله به.1
پردازد   مي كنندگان  و مصرف  بهداشت  مسائل  به  كه  تلويزيوني يوگو گفت   برنامه  يك ا مسئوالن. 2

  .گيريد  مي تماس
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   اخير اين  اقدام  به خواهيد خبر مربوط مي.  هستيد  تلفن  جنرال  شركت ني همگا  كارمند اطالعات.د
   اطالع  را به  ارتباطات  تكنولوژي  تاريخ  سيار درباره  نمايشگاهي  در تشكيل  بر مشاركت  مبني شركت
   فضا و هواي وزه در م  هفته  پنج  مدت  به  آن  سيار بعد از تشكيل  نمايشگاه  اين حركت. ها برسانيد رسانه

   شده بيني  پيش  ژوئن5   براي  مطبوعاتي  و ميهماني  افتتاحيه  برنامه يك. شود  آغاز مي شهر واشنگتن
  . است

  .زنيد  مي كند تلفن  مي  فعاليت  تكنولوژي  در زمينه  كه  تخصصي  روزنامه يك به .1
  .زنيد  مي  زنگ  پست  واشنگتن  به.2
 معتبر پيدا   مشتري  اخيراً يك  شركت اين.  در فيالدلفيا هستيد  عمومي  روابط ت شرك  كارمند يك  .ـه

   كه  كارائيب  در منطقه اي  ترزا، جزيره  سن  جزيره  جهانگردي  سازمان  مديره هيئت.   است كرده
   به ست ا  نشسته  آن  جاي  به  طرفدار غرب  حكومت  و يك  شده  اخيراً سرنگون  آن  ماركسيست دولت
  شما اكنون.  بخشد  را رونق  جزيره  خود اقتصاد اين  توريستي  تبليغات كوشد تا با تقويت  مي شدت
   از جهانگردان ترزا مشتاقانه  سن  جزيره  كنيد كه ها روشن  رسانه  را براي  واقعيت خواهيد اين مي

   تعطيالت  گذراندن  را براي و مفيدي   دلنشين ، امكانات  زيبا و طبيعي كند و در محيطي  مي استقبال
  .آورد  مي فراهم

  .كنيد  مي  تلفن  سياحتي  مجله  يك  به.1
  .زنيد  مي  زنگ  ژورنال  استريت  وال  به.2
 مواد مخدر   به  معتادان  مراكز بازپروري  به   كه(Fairview) فيرويو  هاي بيمارستان   عمومي مدير روابط  .و

 فيالدلفيا   از شهرهاي  در يكي  جديدي اند كلينيك  گرفته  تصميم  مراكز اكنون اين.  دارد هستيد تعلق
  كنند و داراي  مي  فعاليت  كوكائين  معتادان  درمان  فيرويو در زمينه هاي بيمارستان.  كنند افتتاح

  تداركخواهيد  مي.  آنها هستند  يا حوالي آنجلس ، شيكاگو و لوس  نيويورك  در شهرهاي مراكزي
   باشيد كه  ياد داشته به.  كند  را جلب  بيشتري  مالي هاي كمك و   بيماران  را ببينيد كه گزارشي
  .  نيست  موافق  مراكز چندان  با اين  محل شهرداري

  .زنيد  مي  تلفن  محلي  راديويي  ايستگاه  يك  به.1
  .گيريد  مي تماس » Inquirer) (Philadelphiaفيالدلفيا اينكوايرر «  با نشريه.2
  

    عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعات
  :كند  مي  خود جلب  زير نظر شما را به  هستيد و اطالعات  كرانويل  آموزشي  نظام  همگاني مدير اطالعات

   كرانويل  دبيرستان  رياست  به  سال  سه  مدت ، به  پيشين  ساله55    دبير رياضي(Macey)   ميسي هربرت
   كه هايي نمره.   داشت  بدي  وضع  مدرسه  گرفت  عهده  را به  مقام  اين  ميسي  كه زماني.   است  شده نصوبم

  ، مشكل  شاگردان  بود و غيبت ها در منطقه  نمره ترين گرفتند پائين  مي  دبيرستان  اين آموزان دانش
   آنها در كالس  به  و هتاكي  توهين  چند حادثه بعد از ، بويژه  آموزگاران روحيه.  رفت  شمار مي  به بزرگي
   سال20   مدت  به  و سپس  رفته  مدرسه ، به  شده  بزرگ  حوالي  در همين ميسي. ، بسيار بد بود درس

،   آموزشي  دوره  يك  تا با گذراندن  بازگشت  مدرسه ، به  پيش  سال پنج.  بود  كرده  تدريس رياضيات
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  كرد كه  مي ورزيد، اما احساس  مي  عشق  تدريس  به گرچه.  كند  دريافت دبيرستان   مديريت گواهينامه
  .   بيشتر مورد نياز است  مديريت  در حوزه مهارتش
   از حد خشك  بيش  ميسي  داشتند روش  عقيده  كه  از دبيران اي  پاره  مخالفت رغم ، علي  پيش  سال سه

   بود كه  نگذشته  از مديريتش  از دو سال هنوز بيش.  شد  منصوب  دبيرستان  مديريت  به  است و قديمي
گذرد،   مي  وي  از مديريت  سال  سه  نزديك  كه ، و اكنون  درصد باال رفت30 تا   شاگردان  قرائت نمره
  .  است  رسيده  حد متعادلي  به آموزان  دانش  درصد كل75   قرائت نمره

 سختگير  منظور او از دبيران.  بود كرده» سختگير «  دبيران  استخدام  خود را متوجه  تالش  همه ميسي
 منظور   به  مخل  شاگردان  داشتند و از تأديب  بااليي  دانشگاهي  معيارهاي  بودند كه  از معلميني  دسته آن

   معلمان از  تن10   گرفت  تصميم  مأموريتش  سال در دومين.  نداشتند  آنها وحشتي  به  انضباط آموختن
 واقعاً   اكنون  كرانويل  كه آنها با آنچه« معتقد بود   كند، چرا كه  منتقل  ديگري هاي  مدرسه  را به كرانويل

  . او كرد  را متوجه  چندي ها و مشاجرات  امر جر و بحث ، و همين»اند  نبوده  نياز دارد همگام  آن به
»   آبكي آزادمنش « هاي روش  او به:   است يار ساده بس  و پرورش  در آموزش اش گويد فلسفه  مي ميسي
  وي» .  شدن  نازپرورده  براي روند، نه  مي  مدرسه  به  آموختن  براي شاگردان«: گويد مي.  ندارد اعتقادي
. شود  نمي  مطلقاً تحمل غيبت«: گويد مي.   است  كرده  تبديل  و دقيق  منضبط هاي درس م  را به كرانويل
  مسئلهرسد، و اگر   فرامي  موقت  اخراج  نوبت  خواهد شد، سپس  معلق  كه كنيم  شاگرد اخطار مي ابتدا به
شد،   مي  عمل گونه  اين رفتم  مي  مدرسه  به  من  كه زماني.  كنيم  مي ، شاگرد را اخراج  يافت  ادامه همچنان
  ».  هست  هم بخش و نتيجه
 بفرستيد و پيشنهاد (Cranville County Times)تايمز    كانتي يل كرانو  محلي  روزنامه  براي خبري پيش
  . شود  تهيه  كرانويل   يا مدرسه  ميسي  درباره  تحقيقي  گزارش  يك كنيد كه

   كه  بيمارستان اين.  پنسيلوانيا هستيد  از شهرهاي  در يكي  تختخوابي200   بيمارستاني مدير ارتباطات. 2
   قصد دارد بخش  است(Pittsburgh)» پيتزبورگ «  در خارج هاي پيشرفت   درماني  تجهيزات داراي

  . كند  سپتامبر افتتاح  در ماه  تخت15   خود را با ظرفيت  قبلي بهداشت
 در   كه  دكتر روسون  جاي  به  سرپزشك عنوان به را  استوارت  دكتر آلن  ژوئن  در دوم مدير بيمارستان

هرچند  (  از دكتر استوارت  عكسي مدير بيمارستان.  خواهد كرد د، معرفيشو  مي  بازنشسته  اوت ماه
   را ارائه  وي  از زندگينامه اي و خالصه) گيرد  قرار مي  بخواهيد در اختيارتان  عكس  از اين  كه اي نسخه
  .دهد مي

 مدير   براي يضمناً يادداشت.  كنيد  شهر تهيه  روزنامه  براي  زير عكس  و شرح  خبري  اطالعيه يك
 زير   و شرح  اطالعيه  قصد داريد اين  ديگري  جاهاي  چه  به  دهيد كه  توضيح  بفرستيد و در آن بيمارستان

  . كنيد  را ارسال عكس
  

   سوابق
    ، پزشك  استوارت آلن:   نام

  1921 اكتبر 15:  تولد  تاريخ
   ، نيوجرسي موريستن:  تولد  محل

  ) ، پل ليزا، جان( فرزند   سه داراي)  همسرسوزان ( متأهل:  واده خان  به  مربوط  اطالعات
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:  ، تلفن152260  ، پنسيلوانيا، كدپستي  درايو، پيتزبورگ  اوك ، خيابان3  شماره:   منزل  آدرس
4121-555)412(  

  
  

  ها  و آموزش تحصيالت
    شيمي  در رشته  يل  از دانشگاه  ليسانس  1939 ـ 43   
    يل  از دانشگاه ك پزش  1946 ـ 50   
    پيتزبورگ  مركز طبي  بيمارستان  انترن  1950 ـ 51   
    داخلي  پزشكي  رشته  پيتزبورگ  مركز طبي  بيمارستان  رزيدنت  1951 ـ 53   

  
    شغلي هاي  و موقعيت مشاغل
    پيتزبورگ  مراكز بهداشت  استاديار دانشگاه  1953 ـ 57   
    پيتزبورگ ركز بهداشت م  دانشيار دانشگاه  1957 ـ 60   
    پيتزبورگ  مركز بهداشت  استاد دانشگاه  1961 ـ 83   

  
  ها  و پروانه گواهينامه

    پزشكي  محققان  ملي هيئت    1951   
   پنسيلوانيا  ايالت  پزشكي  گواهينامه   1951   
   آمريكا  داخلي  پزشكان  شوراي   1954   

  
    پزشكي اي  حرفه  در مجامع عضويت
    نيويورك  علوم  عضو آكادمي   1953   
   آمريكا  پزشكان  عضو كالج   1954   
   آمريكا  پزشكان  عضو ارشد كالج   1995   

  
   انتشارات

 در   اول  دست  با تحقيق  آموزشي هاي  كتاب  در تدوين ، و مشاركت  از يكصد مقاله انتشار بيش
   بيماري  بر روي ير عناصر هورموني، و تأث  و آوندي  قلبي ، بيماري  فشارخون  افزايش زمينه

  .  قلب سرخرگ
  . خواهد شد  در اختيار قرار داده  درخواست  در صورت  انتشارات  كامل فهرست

   در ساختن پاافتاده  پيش  از حوادث برداري  را در مورد بهره  مورد برگزيده  مطالعه  يكبار ديگر نمونه.3
بايد در »  اليت دي « كنيد عكس  فكر مي  كه  از حالتي  كلي طرحي.  بخوانيد  فصل ، در همين گزارش
 را بر  فرض.  بنويسيد  آن  براي  زير عكس  شرح يك.  كنيد  مجسم  باشد در ذهن  داشته  فالمب رستوران
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 Manhattan)»    تودي مانهاتان« نظير   نشرياتي  بايد براي  زير آن  و شرح  عكس  اين  بگيريد كه آن

Todat)شود كنند فرستاده  مي  چاپ  گزارش  كه .  
   نيوجرسي در ايالت  » (Hoboken) هاباكن«  در شهر (Sumptuary)»   چويري سمپ «  نام  به  رستوراني.4

 در زير خواهد آمد   كه  مطالبي از ميان.   است  كرده  انتخاب  عمومي  مشاور روابط عنوان بهشما را 
  اي  ماهانه    مجله(Big Apple News) » نيوز  اپل بيگ «  براي خبري يش كنيد و پ  را انتخاب اطالعاتي

   گزارشي  پيشنهاد كنيد كه شود بفرستيد و در آن  منتشر مي  نيويوركي  و مرفه  جوان  سكنه  براي كه
  .منتشر كند»   چويري سمپ «  درباره تحقيقي

 فساد و   رو به  صنعتي  شهرهاي  صورت از به در هاي سال»  مانهاتان «  رودخانه  در عرض شهر هاباكن
  آنها بهاي. كردند»  كشف« را   آن  شهر نيويورك  و كاركشته  جوان هاي اي  حرفه  تا اينكه  داشت خرابي
 شهر   را به  شدند تا آن  شمردند و بر آن  مجاور غنيمت  شهر بزرگ  را به  آن ها و نزديكي  اجاره نازل

   شهر كوچك  به  تدريج  به  آغاز شد و هاباكن  و دودزده  كهنه  بناهاي تعمير اساسي.  كنند  تبديل جديدي
 جديد   چهره  معرفي  براي مند است عالقه»   چويري سمپ «  رستوران مالك.   گشت  مبدل امروزي

   از ميان ، كه  جديد منطقه  سكنه  را از ميان  تنها مشترياني  كند و قصد دارد نه گذاري سرمايه»  هاباكن«
   راه  دقيقه15، با قطار تنها   تا هاباكن از شهر نيويورك. ( كند  خود جلب  رستوران به»  مانهاتان « اهالي
   معماري  سبك و به)   است  شده  ساخته1899در (  دارد   چشمگيري  شخصي  ، بناي  چويري سمپ. )  است

   از سرآشپزهاي ، اخيراً يكي  بر اين عالوه.   است  شده  تزئين  تمام اي  و سليقه  با ذوق  فرانسوي روستايي
   ميسون  الپتيت  قبالً سرآشپز رستوران  شخص اين.   است  درآمده  آن  استخدام  به مشهور فرانسوي

(Lapetite Masion)دو   عنوان  دريافت  به  سرآشپز موفق  با تالش  رستوران اين.  بود  فرانسه   در جنوب 
 و   قضاوت  صالحيت  كه  است  مرجعي گايد در فرانسه. (   شد(Guide Michelin)   در گايدمشلين ارهست

   معني  بدين  ميسون  الپتي   به  دو ستاره  عنوان اعطاي.  دارد  عهده ها را به  رستوران  درباره گيري تصميم
  آال با سس  قزل ، ماهي ويز و سيب با م  اردك خوراك).   است  عالي  رستوران  اين  غذاي  كه است

   تحت  كه دسر مخصوصي.   است  رستوران  اين  ويژه  غذاهاي  سير از جمله  در سس  قورباغه ، ران مخلوط
 در   فرانسه  سرآشپزهاي  و آكادمي  است  توجه شود بسيار قابل  مي  عرضه  سرآشپز فرانسوي  اين نظارت
  .  است  اعطا كرده  وي  به  آن  براي را  فرانسه  شيريني  جايزه1978

  مند است  عالقه  شركت  كه  شده  شما گفته به. كنيد  وارنر كار مي  نساجي  شركت  عمومي  در دفتر روابط.5
   كتان ، اما به  شده  ساخته  مصنوعي  از الياف كه»  الينل «  نام  جديد خود به  محصول  شناساندن براي

   به  اينكه  را ندارد و از جمله  طبيعي  ناجور الياف  از خصوصيات يك  هيچ  حال  دارد و در عين شباهت
  . كنيد  تبليغ  است  ارزان  هم شود و قيمتش  نمي  چروك آساني
  .كنيد  ميوگو گفت   آن  تحقيق  بخش  با رئيس ، نخست  كارخانه  اين  درباره  اطالعات آوري  جمع براي
   كه كنم فكر مي.  كنيم  مي  تحقيق  نخ  اين  ساختن  براي  كه  است  سال  پنج ما اكنون«: گويد  مي وي

اما مطمئناً از .   نيست  خنك  كتان  اندازه  به   كه  است  اين تنها اشكالش.  ايم  توليد كرده  مرغوبي محصول
  ». تر است  خنك  مصنوعي  الياف اغلب

  .كنيد  مي  صحبت  آشنا است  كارخانه  اين دانيد با وضعيت  مي  نيز كه  پارچه  اين  نيويوركي با طراح
  هاي پارچه.  ايجاد كندها خانم   بشور و بپوش  در پوشاك  انقالبي  است  ممكن الينل«: گويد  مي وي
  » .  بسيار دشوار است اند، اما پوشيدنشان  كرده  بسيار زيبا جلوه  هميشه نخي
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   پارچه  اين  براي  طراحان  از سوي  زيادي  سفارشات د كهگوي  مي  شركت  فروش   قسمت معاون
   خرده  خواهد شد و قيمت  عرضهها فروشگاه در بيشتر   تا پائيز آينده  آن  و پوشاك  است  شده دريافت
  . باشد  نخي  پوشاك  قيمت  شايد نصف  آن فروشي
  .سيد وارنر بنوي  جديد شركت  محصول  درباره  مطبوعاتي  اطالعيه يك

  در بعد از ظهر پنجم.  در فلوريدا هستيد  محلي  هواپيمايي  كوچك  شركت  يك  همگاني  مدير اطالعات.6
   متعلق727   بوئينگ  هواپيماي دهد كه  مي  اطالع زده  و وحشت  سراسيمه  مراقبت  برج ، تلفنچي  مه ماه
 بعد   يك  در ساعت  هواپيما كه اين.  با است و رهسپار كو  شده  ربوده  بوده  ميامي  عازم  كه  شركت به

  گويد كه  مي  مراقبت مأمور برج.   مسافر است575   داراي  هوا برخاسته  آتالنتا، به از ظهر از فرودگاه
  مردان.   است  شده هواپيما ربوده«:   است  كرده  را مخابره  پيام  اين  پيش  دقيقه  هواپيما ده خلبان
،   مراقبت  با مأمور برجوگو گفت  در پي» .  كوبا هستيم ما راهي. اند  رفته  نشانه  سر من به را  اشان اسلحه

   تماس  هواپيمايي  شركت  با رئيس كنيد و تلفني  مي  خود را بسيج  سريع  واكنش  نيروي درنگ بي
  ، پس  پيش  ماه ما سه.  است   افتاده  اتفاق  كار چگونه  اين  كه  بفهمم توانم نمي«: گويد او مي. گيريد مي

   مأموران ، عده  خود را باال برديم ، تدابير امنيتي  گرفت  صورت  كه  ديگري  هواپيماربايي از دو حادثه
  تر بازرسي  دقيق  دستگاه  يك  اواخر بود كه  و همين  داديم  دو برابر افزايش ها را به  چمدان بازرسي

  ».  كرديم  نصب  ايكس اشعه
   از نيم  هستيد كه  مطمئن ، ولي  خواهد نشست  زمين  ديگر در هاوانا به  در ساعت  شده  ربوده يمايهواپ
   سيل ها آغاز خواهد شد و شما در معرض ، تلفن  فرودگاه  تأخير ورود هواپيما به  دليل  بعد به ساعت
  . ها قرار خواهيد گرفت سؤال
 راديو و  هاي  ايستگاه  به  سريعتان  واكنش  نيروي سيلهو به   كه  مقدماتي اي خواهيد اطالعيه مي

.  كنيد  شود، تهيه  آنها پخش  خبري  از فرود هواپيما از برنامه  خواهد شد تا پيش  رسانده  محلي تلويزيون
   شود؟  بايد تنظيم  صورتي  چه  به  راديو تلويزيوني  اطالعيه اين

  
  نوشت  پي
  

1 .Publicityآوري و رسيدن به شهرت است در خود  اي را از انتشار پيام گرفته تا هدف آن كه نام  گسترده اين واژه مفهوم
از آنجا كه نويسنده در هر مرحله از اين بررسي كوتاه نظر به مفهوم خاصي از اين كلمه دارد مترجم . جمع كرده است

  .م.دل قرار دهدترين قرابت را با آن دارد معا اي كه نزديك ناگزير است در هر نوبت واژه
2. (Information) هايي كه از طريق بررسي، تجربه و آموزش، مشاهده و غيره به دست  ها و يافته اطالعات يعني آگاهي

  .آمده است
هاي راديو  ها و مجالت، و گزارش  براي روزنامهBacon's publicity chekers فهرست راهنماي انتشاراتي بيكن .3

راهنماي انتشارات و مطبوعات .  از جمله مشهورترين مراجع انتشاراتي هستندRadio and TV Reportsتلويزيوني 
  .گذارد هاي راديويي ـ تلويزيوني و انتشارات ادواري را دراختيار مي ملي آمريكا نيز فهرست تمامي ايستگاه

. در دسترس است (PRSA) ها در مركز اطالعات انجمن روابط عمومي آمريكا  فهرست نسبتاً كاملي از راهنماي رسانه.4
هاي خوب مرجع   اغب كتابخانهthird Av, 12th Floor, New York, N.Y. 10022 845: آدرس انجمن چنين است
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ها و دفاتر روابط عمومي معموالً سفارش خريد دفاتر راهنما را  آژانس. هايي از اين دفاتر راهنما را در اختيار دارند نسخه
  .دهند مستقيماً به ناشران مي

 روابط عمومي است و حد آن مطالب خبري به صورت هاي فعاليت در مورد كنفرانس خبري كه يكي از 6 در فصل .5
  . خواهيم كردوگو گفتيابد  انتشار مي» زنده«

اي را كه  مسائل ويژه.  اگر فهرستي از آن مهلت ارائه خبر به مجالت مورد نظر خود را تهيه كنيد بسيار كارساز خواهد بود.6
ريزي محتواي يك گزارش  با استفاده از اين روش و طرح. ه موضوع يا مضمون خاصي اختصاص دارد يادداشت كنيدب

بسياري از نشرياتي كه . با تكيه بر مسائل خاص يك موضوع خواهيد توانست امكانات چاپ گزارش خود را بيشتر كنيد
 تحريريه خود را كه در آن مهلت تحويل هيئت شده بندي كنند، تقويم يا برنامه زمان هاي خاصي فعاليت مي درحوزه
  .فرستند اند براي متقاضيان مي ها و مقاالت مشخص شده گزارش

اما . ايم  تفاوت قائل شده(Broadcast Release)در اين فصل بين اطالعيه مطبوعاتي و اطالعيه راديو و تلويزيوني . 7
  .ها است  مطبوعاتي هر دو شكل اين اطالعيه كتاب به طور كلي منظور از اطالعيههاي بخشدر ساير 

واژه اخير اگر به صورت اسم به كار بود به .  به كار رفته استHookمقدمه خبر در اينجا در ترجمه واژه انگليسي . 8
، دام و تله و اگر به صورت فعل به كار رود به معني در قالب و جنگك گير كردن، به دام معني قالب، چنگك

در اين ورزش . گيري در ايااللت متحده يك ورزش و سرگرمي تقريباً عمومي است ماهي. ن استانداختن و ربود
شايد استفاده ازاين لغت براي يك يا چند . خوب كار كردن قالب نقش اساسي را در به دام انداختن ماهي دارد

در ادبيات ارتباطات از . اشدتبعد نبسجمله اول خبر كه نقش جل كننده خواننده را دارند با معني ضمني آن زياد م
نامه  هاي تخصصي فارسي از جمله واژه در فرهنگ. شده است  براي افاده اين معني كوتاه استفاده ميLeadواژه 

، در برابر اين واژه چنين 1370ها،  اي از انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه  ارتباطي و رسانههاي پژوهش
، مقدمه 1369 ليد و در فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات، انتشارات مژده، تهران، خوانيم  سرخبر، آغاز خبر، مي

  . چنگك يا قالب خبر به كار برد؟ ـمHookي رشته ارتباطات در برابر واژه شود در ادبيات فارس خبر، آيا مي
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6  
  .)2 (  مشهود و ملموس هاي  جنبه ارتقاي

   عمومي  رويداد روابط  يك ريزي مهبرنا
  

 شما در   مسئوليت  است  تنها ممكن  يا نامه  تلفن ها از طريق  رسانه  كردن  با مطلع  از مواقع اي در پاره
   كارگزار روابط  يك مقام شما در  شغل.  باشد  انتشار آغاز شده  قابل  خبر و يا گزارش  با يك ارتباط
   است ها در آن  رسانه  حضور نمايندگان  مستلزم  را كه  رويدادي  كه  نيز هست  احتماالً اين عمومي
 را در  تري  مهم هاي  جايگاه  اخير مدام هاي سال رويدادها در  اين.  كنيد  و سازماندهي طراحي
   پيام  را در انتقال تر و متمركزتري  چشمگيرتر، مهيج وش ر اند، چرا كه  يافته  عمومي  روابط هاي برنامه
  .كنند  مي  عرضه  مشتري  يك  مطلوب  هدف  به  عمومي روابط
   درستي  به  آن  بايد طرح  و بنابراين  است  توليد نمايشي  مانند يك  عمومي  رويداد روابط يك

 رويداد   يك  سازنده شما در مقام. انگيز اجرا شود  و هيجان  نمايشي  طرزي  و به  تمرين  دقت ، به انديشيده
 با يكديگر سازگار سازيد   تناسبي  توليد را با چنان  اين  مختلف  اجزاي  داريد كه  عهده  را به  مسئوليت اين
  . بگذارد  را بر جاي  تأثير مطلوب كه

.  دارد  همراه را نيز با خود به   چندي  احتمالي ، خطرات  همانند رويداد نمايشي  عمومي رويداد روابط
   درگير در آن  متغيرهاي  همه  كه  اين اجرا شود، تضمين » )(Iive  زنده« طور   از كارها به اگر برخي

   خطر قرار دارند كه  اين  در معرض  مدام  خبري هاي كنفرانسمثالً  .   است  شوند تقريباً غير ممكن كنترل
 شما   خبري  در كنفرانس  قرار است  را كه  بيافتد و گزارشگراني  اتفاق ي مهم ، حوادث  لحظه در آخرين

   در معرض شود، همواره  باز برپا مي  در فضاي  كه اي  ويژه مراسم.  كند  خود جلب  سوي حضور يابند به
  . هوا قرار دارند  وضعيت خطر نامساعد شدن
  اين.  رساند  حداقل  را به  آن توان  مي  درست ريزي ه كرد، با برنام كن  خطر را ريشه  اين اما اگر نتوان

   مناسب  در مراسم  شركت  به مندان  عالقه  براي  كه  است  و زماني  مكان  انتخاب  مستلزم  اول امر در درجه
  كار  محل  به  را در مركز شهر كه كنيد، بايد مكاني  مي  را دعوت  محلي ها و بازرگانان اگر رسانه. باشد
 فردا هستيد،   بامدادي  در روزنامه  خبرتان  چاپ اگر مشتاق.  باشد برگزينيد  نزديك تان  مخاطبان اغلب

   براي  كافي  وقت  روزنامه  مهلت  شدن  از سپري  بتوانند پيش  خبرنگاران  كنيد كه  را فراهم بايد وضعيتي
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   كه  است  معني  بدين اين.  باشند ته خود داش  گزارش  قصد نوشتن  به  و مراجعت  در مراسم شركت
  . ظهر بر پا كنيد  بعد از ظهر يا نزديك  اول هاي  خود را در ساعت  خبري كنفرانس
   كردن  و هماهنگ  حفظ  براي  اتخاذ روشي  عمومي  رويداد روابط  يك ريزي  ديگر در برنامه  مهم گام

   يك ها، تهيه  روش  اين ترين شايد ساده.  گيرد ايد انجام ب  خبري  كنفرانس  در يك  كه  است  اقداماتي همه
ها   فعاليت  همه  كه  گيرد ـ جدولي  بايد انجام  كه  است ها و وظايفي  فعاليت  همه  حاوي  زمانبندي جدول
  ) كنيد  نگاه  شده  ارائه  نمونه به( باشد   آمده  آنها در آن  آغاز و پايان و زمان

   تقسيم  مختلفي هاي بخش   به  مهم  مقوالت بايد برحسب) 1 ـ 6  انند نمودار شمارهم (  زمانبندي جدول
دهد در   مي  نشان  جدول اين.  گردد ها مشخص  در برابر آن  هر وظيفه  يافتن  آغاز و پايان شود و زمان

   به  ارسال اي بر(Media Kit)ت  اطالعا  حاوي  كيف  يك  تهيه  بايد متوجه  اصلي هاي تالش  كه حالي
ها   ديگر فعاليت  بايد به  است  شده بيني  پيش  در برنامه  كه  خاصي هاي ها باشد، تنها در زمان رسانه

   آن  قرائت  شود، ولي  بايد زودتر تهيه  سخنراني  متن شود كه  مي  داده  نشان  جدول مثالً در اين.  پرداخت
 شما   به  مهم  وظايف  اين  اجراي  براي  الزم  زمان بيني پيش. شود   تمرين  از كنفرانس  پيش  هفته بايد يك
   بيشتري  دريابيد و با سهولت  برنامه  را در مجموعه  وظايف  از اين  هر يك  جايگاه  خواهد كرد كه كمك

  . كنيد  شود ارزيابيها تالش   اين  همه  بايد صرف  را كه اي ، نيرو و هزينه بتوانيد زمان
  
  سپتامبر  اوت  جوالي  ژوئن  

          ها كيف رسانه

          ها نامه دعوت

          شكل عرضه برنامه

          سخنرانيها

          رزرو جا و نحوه پذيرايي

          گيري پس

  
  تامبر سپ5   مطبوعاتي  كنفرانس   زمانبندي1- 6  جدول

  
   جداگانه  هم  عمده  از وظايف  هر يك  براي  كه  است  بهتر اين ، راه  كلي  زمانبندي  جدول  بر تهيه عالوه
  تر تقسيم  كوچك  خاص  وظايف  به  اصلي  وظيفه  جدول در اين.  كنيد  خرد   تهيه  زمانبندي  جدول يك
  .گردد  مي  تعيين  وظايف  از اين ك هر ي  انجام  براي  مناسبي  زماني شود و چارچوب مي

 خرد،   و زمـانبندي  زمانبندي يها جدول بر   عالوه  است  ممكن  اوقات  برخي  عمومي  روابط كارشناسان
  تـرين  از متداول يكي.  دهنـد  مقاصد خود مفيد تشخيص  به  رسيدن را براي» ها  جاده نقشه« از  استفاده

  پرت) نمودار ( در شبكه.   است1) پرت (  برنامه  و ارزشيـابـي  بازنگـري ـن از ف ها استفـاده  روش اين
   قبل  با وظيفه  در ارتباط  نمودار كلي دهند در يك  مي  را تشكيل  اصلي  از وظيفه  بخشي  كه  فرعي وظايف

   نوشته  آن دد روي ع  سه  بردار كه  و يك  دايره  را يك  وظايف  بين فاصله. اند  شده  مشخصو مابعد خود
   از شروع  كه  است  و بدبينانه ، احتمالي بينانه  خوش  زمان  سه  عدد نماينده  سه اين. كند ، پر مي  است شده
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  . بكشد  بايد طول  بعدي  وظيفه  به  و رسيدن  آن  بردن  تا پايان  وظيفه يك
  

  
  
  15-1  

  ژوئن
30-16  

  ژوئن
15-1  

  جوالي
31-16  

  جوالي
25-1  

  اوت
            ها ها و نقل قول آوري يادداشت جمع

            ها تهيه پيش نويس اطالعيه
            تحقيق و گردآوري حقايق موجود

            تهيه پيش نويس ورقه حاوي حقايق موجود
           تحقيق درباره تيه يك جانبه استداللي

            يتهيه پيش نويس بيانيه استدالل
            تهيه عكس

            تهيه شرح زير عكس
            ها انتخاب كيف رسانه

            ها تصويب نهايي مطالب ارسال به رسانه
            برآورد حجم مطالب ارسالي به رسانه

            تكثير مطالب اطالعاتي
            ها آماده كردن نهايي كيف

            ها كيفپست كردن 
  

   سپتامبر5   كنفرانس ها براي  رسانه  كيف  خرد تهيه   زمانبندي2-6   شماره جدول
  

   را به  گوناگون   وظايف  متقابل  وابستگي دهد نحوه  مي  شما امكان  به   كه  است  اين امتياز نمودار پرت
 خود   را به  بيشتري  آنها وقت  انجام كه)   بحرانييا مسير (  وظايفي  سلسله  شناسايي  كنيد و به  ارزيابي چشم

 را  ، مسير بحراني  بيشتر و ويژه  منظور توجه  به  كه  است آنوقت. دهند بپردازيد  مي اختصاص
   مطلوب  زمان  آنها را در چارچوب  انجام ، امكان  اضافي  از منابع گيري و با بهره.  كرد گذاري عالمت
  . كرد تقويت

ها   از دايره هريك.   است  شده رسم»  پرت «  شبكه  بر روي اي  رويداد ويژه6 ـ 3   شماره در جدول
   به اي  از وظيفه  كه  برداري  عدد باالي3، و ) كنيد  نگاه  وظايف  فهرست به. (كند  مي  را مشخص اي وظيفه
. دهد  مي  را نشان  وظايف  انجام نانه و بدبي ، محتمل بينانه  خوش  تقريبي شود، زمان  مي  ديگر منتهي وظيفه

   روي تري با بردار ضخيم) دهد  مي  خود اختصاص  را به  زمان  بيشترين  كه  وظايفي سلسله ( مسير بحراني
  .  است  شده  مشخص شبكه

    وظايف  فهرست
    مأموريت  دريافت.1   
  ها  رسانه  فهرست  تهيه.2   
  ها  دعوتنامه  كردن  پست.3   
    دعوتنامه  از وصول  اطمينان  براي  تلفني پيگيري .4   
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    سخنرانان  و تعيين  كنفرانس  برگزاري  رزرو محل.5   
  ها  دعوتنامه  طراحي.6   
    پذيرايي  نحوه  تعيين.7   
  . خواهد شد ها ارسال  رسانه  براي  كه  مطالبي  پيشنويس تهيه. 8   
  ها  رسانه  به رسالي ا  مطالب  درباره  نهايي گيري تصميم. 9   
    اطالعات  حاوي  كيف  كردن  فراهم.10   
  ) سپتامبر5در  (  خبري  كنفرانس  برگزاري.11   

  
  كند  مي رسم»  پرت« را با نمودار   رويداد ويژه   يك6-3  شكل

  
 از  از فهرستي آغ  داريد، بايد از همان  عهده  را به  عمومي  رويداد روابط  يك  بودجه  تنظيم اگر مسئوليت

 و حداكثر   حداقل  با در نظر گرفتن  است  ممكن  بودجه اين( كنيد   را تهيه  و اختياري  ضروري هاي هزينه
   مقام  از سوي  ممكن  زمان  بايد در حداقل  آن  اقالم  و فهرست بودجه).  شود  تهيه  مشابهي  اقالم قيمت

   كوچك  مسائل ضمناً بايد در زمينه.  قرار گيرد نظر و موافقت، تجديد  شما مورد بررسي باالتر و يا مشتري
   چند تلفن  كه  است  در اين ها صالح  هزينه  برآورد تقريبي براي.  باشيد  عمل  آزادي  داراي مالي

  هاي  برآورد هزينه از آنجا كه.  بزنيد  مواد غذايي كنندگان ها و عرضه ، هتل  فروشندگان  به مقدماتي
   نوع  اين  را براي ، معموالً رقمي  است  غير ممكن آيد اغلب  مي  رويداد پيش  يك  در برپايي  كه ونيگوناگ
  ).كنند  منظور مي  آن  را براي  تقريبي هاي  هزينه  درصد كل10حدود (كنند   مي بيني ها پيش هزينه

   كم  شويد كه  كنيد تا مطمئن ازرسي ب  از آغاز مراسم  بار پيش  چندين ايد هميشه  داده  را كه ترتيباتي
 شود، مگر   انجام  باشيد كاري انتظار نداشته.  وانگذاريد  و اقبال  شانس  را به  كاري هيچ.  ندارد و كاستي

   اجراي  رزرو جا براي ، هنگام  بر اين عالوه.  باشيد  كرده  فراهم  كار را از پيش  آن  شخصاً مقدمات  كهآن
 در آنجا حكمفرما باشد؛   وضعيت ها يك  ساعت  در تمام  قرار ندهيد كه  را بر اين رض، هرگز ف مراسم
   تبديل  بادخيز و ناراحت  داالني ها به  شب  است آيد، ممكن  مي  نظر دلنشين  روز به  در طول  كه جايي
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   تمرين  برگزار كنيد به  را در آن  قصد داريد مراسم  كه  در جوار سالني  را ك  نوازنده  گروه شود، يا يك
 از   را كه  دستمزد كساني كنيد هزينه ها را برآورد مي ها و نوشيدني  خوراكي  هزينه  كه هنگامي. بپردازد
، مواد   هتل هاي  هزينه  پرداخت در مورد ترتيبات.  كنيد  اضافه  آن  خواهند كرد به  پذيرايي ميهمانان
 بايد انتظار   موقعي  چه  كنيد تا بدانند كه  صحبت  از پيش كنندگان هها با ارائ  و ساير نيازمندي غذايي
 قصد داريد از   كه  يا فضايي  سالن  در ازاي حتماً بپرسيد كه.  باشند  خود را داشته  خدمات  بهاي دريافت

   همه  به ويد كه ش  مطمئن  كه  اين  براي و سرانجام.   بايد بپردازيد يا نه  هم اي  كنيد اجاره  استفاده آن
   از پيش شودكه  مي ايد توصيه  پيدا كرده ها دسترسي  و ساير هزينه  مكان  مورد نياز درباره اطالعات
  . نيافتد  از قلم  كنيد تا چيزي  مورد تهيه ها در اين  از سؤال فهرستي
   گيرد پيش  بايد صورت يي دهيد تا اگر تغييرها  انجام ريزي  برنامه  اول هاي  لحظه  كار را از همان اين
  . شود ها عملي  رسانه  به  مربوط  و مطالب  دعوتنامه از چاپ

 بايد   از آن  اجرا و پس ، در حين  عمومي  از هر رويداد روابط  پيش  را كه هايي گام جا،  در اين
  : كنيم  شود ذكر مي برداشته

    مراسم  از اجراي پيش 
  . كنيد  تهيه  وظايف نجام ا  براي  زمانبندي  جدول يك. 1
   يك نبايد براي( روز كنيد   را به  مورد نظرتان هاي  رسانه ، فهرست  از افراد مناسب  دعوت  تضمين  براي.2

 كار   رقيب  روزنامه  با يك  كه  است  ماه  يا شش  است  دبير اخبار شهري  اكنون  كه  انرژي دبير بخش
  ) بفرستيد كند دعوتنامه مي

   عالقه  خبر برانگيختن  پيش  اين وظيفه. ها بفرستيد  رسانه  رويداد براي  درباره  خبر تلفني  پيش  يك.3
 خواهند   دريافت  بزودي  كه  است اي نامه آنها از دعوت  كردن  و آگاه  نشريات  و دبيران خبرنگاران

 خواهند كرد   شركت راسم در م  را كه  گزارشگراني  تقريبي  كنيد عده  سعي  زمان در اين. كرد
  . كنيد محاسبه

   دعوتنامه  اين  به  كنيد و از آنها تقاضا كنيد كه  پست  از آغاز رويداد ويژه  پيش ها را دو هفته  دعوتنامه.4
 بزنيد تا از   از آغاز كار تلفن اند از چند روز قبل  نداده  شما پاسخي  به  كه  گروه  آن به.  دهند پاسخ

  . شويد  مطلع  حضورشان حضور يا عدم
   شده  چيز فراهم  همه  شويد كه  كنيد تا مطمئن  كامالً بازرسي  را پيشاپيش  و تجهيزات  وسايل  همه.5

  . است
   چه ، از كار افتاد يا مورد نياز بود به  شكست  چيزي  مراسم  برگزاري  اگر در هنگام  كنيد كه  معلوم.6

   تهيه ها، مسئوالن ، تكنسينها فروشگاه  ها، مديران  مكان  با مسئوالنشخصاً( كنيد   بايد مراجعه كسي
  ) كنيدوگو گفت و   مالقات  و غيره  پذيرايي  و وسايل شيريني

   توضيح  را برايشان شان  كنيد و وظيفه  دارند مالقات  عهده  به  نقشي  در رويداد ويژه  كه  با اشخاصي.7
   از اجراي  تكرار كنيد و يكبار نيز پيش  تناوب  به ريزي  برنامه ختلف م  كار را در مراحل اين(دهيد 
   جشن  برگزاري  در هنگام  كه هايي  لباس  با همان  امكان  را در صورت تمرين.  بپردازيد  آن  به مراسم

  .) دهيد شود انجام  مي پوشيده
   ويژه  با مراسم نظر محتوا و شكل و از   است  شده  تهيه  درست  چاپي  مطالب  شويد كه  مطمئن. 8

  . دارد هماهنگي
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  . در نظر بگيريد  و مشتري  مسئوالن وسيله به   مطالب  تمامي  اصالح  بازنگري  براي  كافي وقت
  
    مراسم  اجراي در هنگام 

و از آنها  بچسبانيد   سينه  به  كنيد كه  تهيه  شناسايي  كارت ها يك  رسانه  از نمايندگان  هر يك  براي.1
  هايي  افراد و رسانه  از نام  فهرستي  ترتيب بدين.  را امضا كنند  ورود، دفتر مدعوين  هنگام بخواهيد كه

  . اند در اختيار خواهيد داشت  كرده  شركت  در مراسم كه
   و معرفي  بگماريد تا آنها را در عكسبرداري  عكاسان  به  كمك  براي  شخصي  باشد كه  يادتان.2

 بگيريد و  خواهيد عكس  مي  كساني  از چه  مورد كه در اين.  كند  ياري  كننده  شركت هاي خصيتش
  گونه  از اين فهرستي.  بگيريد  تصميم  شوند از پيش  جمع  بايد دور هم  افرادي ها چه  عكس در اين

  . بدهيد  عكاسان  به  مراسم  از شروع ها را پيش دستورالعمل
  

   راسم م  از اجراي پس
   كمك  گزارش ها را در تهيه  رسانه  است زنيد ممكن  مي  حدس  كه  يا سوابقي  اضافي  اطالعات اگر به. 1

  . بگيريد كند برخورد كرديد با آنها تماس
   است كنيد ممكن  فكر مي  كه هايي  رسانه  جرايد يا با بررسي  بريده  خدمات  كمك  را به  مراسم  گزارش.2

  . كنيد ها را منتشر كنند رديابي  گزارش اين
  . داريد  ارسال  ويژه  و ميهمانان كنندگان  شركت  همه  براي  تشكرآميزي  يادداشت.3
  

    خبري كنفرانس
   مهمي  گزارش  آن  طي  كه ؛ مراسمي  است  عمومي  رويداد روابط ترين  احتماالً شناخته  خبري كنفرانس

   امتيازهاي  داراي  ساده  خبري  اطالعيه  به  نسبت  خبري كنفرانس. رسدها ب  رسانه  اطالع بايد رسماً به
 و   زمان  با يك  آن  ساختن  خبر و مرتبط  عرضه  به  زنده  حالتي  با دادن  كنفرانس  نوع اين.   است آشكاري

  مندي القه از ع  همچنين  خبري كنفرانس. كند انگيز مي  و هيجان  خبر را نمايشي ، اعالم  خاص مكان
   در كنفرانس  كه كند، زيرا خبرنگاراني  مي برداري  بهره(SCOOP)   اول  دست  خبر داغ  كسب ها به رسانه
  و باالخره.  كنند اند برداشت  حضور داشته  كه  خبر گزارشگراني  حضور ندارند ناگزيرند از منبع خبري
 يا   فني  اطالعات  به  راجع دهد كه  مي  سازمان يك   را به  فرصت  اين  يا مطبوعاتي  خبري  كنفرانس يك
  . دهد  مورد سوء تعبير قرار گيرد شخصاً توضيح  است  ممكن  كه انگيزي بحث

   فلورايد اضافه  شهر مادة  مصرفي  آب  به  گرفت  تصميم1963   در سال  شهردار نيويورك  كه هنگامي
 1985در .  كرد انگيز تشريح  امر بحث  خود را در برابر اين  داد و موضع  تشكيل  خبري  كنفرانس كند، يك

   است  مدعي  كه  شده  جا پخش  در همه اي  شد اعالميه  مطلع  بازي  وسايل  توليدكننده  شركت  يك نيز كه
.  را رد كرد  اتهام  داد و اين  تشكيل  خبري  كنفرانس ، يك  است  از شيطان  نمادي  شركت  اين  تجاري آرم

   توجه  آن  به  افكار عمومي كه  داشتند، اما از آنجائي  با يكديگر تفاوت  دو وضعيت  اين  كه هر قدر هم
 و   كارسازترين  خبري  كنفرانس يك. شد  مي  داده  هر دو آنها توضيح  درباره بايستي داد، مي  مي نشان
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  . كند نتقل را م  توضيحات  اين توانست  مي  بود كه اي  وسيله مؤثرترين
  
    خبري  كنفرانس  برگزاري  درباره گيري تصميم 

   چنين  و تصادفي  ناسنجيده كند، تشكيل  نمي  را ايجاب  خبري  كنفرانس  برپايي  هر گزارشي از آنجا كه
  ، اين  جلساتي  چنين  از تشكيل  پيش  روي از اين.  بزند  صدمه  اعتبارتان  به  است  ممكن يهاي كنفرانس

  : كنيد ها را با خود مطرح رسشپ
  
   دارد؟  اهميت  پايه  شود تا چه  بايد اعالم  كه خبري

 خود تصور   كنند، آنها معموالً پيش  شركت  خودي  كنفرانس  در يك ها تقاضا كنيد كه اگر از رسانه
  يك.   است  مهم آنها  مورد عالقه  در زمينه  ـ يا حداقل  است  خواهد شد مهم  اعالم  كه كنند خبري مي

   حكايت اي  تجربه  چنين  باشيد كه خاطر داشته هب.  نكنيد  ضايع  خبر معمولي  يك  را براي  خبري كنفرانس
   توجهي  خبر قابل  اگر روزي  خواهد شد كه  دروغگو را در مورد شما تكرار خواهد كرد و سبب چوپان

  . نكنند  توجه  آن ها به  باشيد رسانه  داشته هم
  
  ؟  است  جالب  كسي  چه  براي خبرتان 

  .  است  متداول  بپنداريد، خطايي  واقعاً هست تر از آنچه  را جذاب تان  گزارش تصور اينكه
.  خواهند داد  نشان  عالقه  آن  به  كساني  كنيد چه  خود بيفكنيد و مشخص  مطالب  به بينانه  واقع  نگاه يك

   خود را براي  خبري ، بايد كنفرانس  است  توليد كرده  جديدي ديبن  عايق  ماده  كه مثالً شركتي
   اين  كه  تا زماني  دهد و دستكم كنند تشكيل  مي  فعاليت  و انرژي  ساختمان هاي  در زمينه  كه هايي رسانه
   قابل هاي وئيج  صرفه  سبب  كه  است  نكرده  آمار ثابت  و با ارائه  نداده  خود را پس  در بازار امتحان ماده

   اين  هر چه  كه  است واضح.  بپوشد تر چشم  عمومي هاي  بايد از رسانه  شده  انرژي  در مصرف اي مالحظه
   تلقي  بيشتري  با اهميت  حوزه  آن ، در داخل  توليد جديد يا تحول  كه  اين  محدودتر باشد، شانس حوزه

كنند از   كار مي تري  تخصصي هاي  در زمينه  كه ي مؤسسات  دليل  همين به. يابد  مي شود افزايش
. دهند  مي  تشكيل  بيشتري  خبري هاي كنفرانس دارند،  تري  متنوع هاي فعاليت   كه يهاي سازمان

   بر اين توان  را مي ، زيرا فرض تر نيز هست  ساده  خاص  مخاطبان  براي  خبري  كنفرانس  يك سازماندهي
  . برخوردارند  مشتركي  قبلي  و اطالعات  از زبان  در آن كنندگان  شركت نهاد كه

  
  دهد؟   مي  اعتبار خبر را افزايش  مطبوعاتي آيا كنفرانس

   آن كننده  اعالم  خود خبر، و بيشتر درباره تواند كمتر درباره  مي  خبري ، كنفرانس  از مواقع اي در پاره
   داشت  عقيده  تنيسي  برجسته  توليد كرد و بازيكن ديدي ج  تنيس  شما كفش مثالً اگر شركت.  شود تشكيل

  تواند به  مي  خبري ، كنفرانس تر است  بسيار پيشرفته  موجود تنيس هاي  از ساير كفش  كفش  اين كه
 يا  ، رئيس  موردي در چنين.  شود  تبديل  بازيكن  و تأييد آميز اين  اول  دست  گواهي  اعالم  براي اي وسيله
كند، مدير   مي  آنها را در بازار اعالم  عرضه  به  مربوط  و جزئيات  كفش  احتماالً توليد اين  فروشمدير

   آن  بر برتري  ورزشكار برجسته خرهدهد و باأل  مي  آنها را توضيح  ويژه ، مشخصات  شركت  و توسعه تحقيق
   در غير اين  كه  آنچه  براي  تبليغ نوانع به مشهور،   شخصيت  يك افزودن. دهد  مي  گواهي  تنيس در زمين
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   برايها شركت   آمادگي ليكن.   است  شده  باشد، تلقي توانست  توليد جديد مي  يك  معمولي  اعالم صورت
   اخير به هاي سال در  هايي  توصيه  صدور چنين  در ازاي  بسيار كالن  اغلب هاي الزحمه  حق پرداخت
  . ست ا  زده  لطمه اعتبار آن

   نمايندگان  جلب  براي  بسيار بزرگ  شركت  يك  اجرايي  يا معاون  حضور رئيس  مواقع اي در پاره
با .  باشد  معتبر و سرشناس  شخصيتي  تجارت ، در جامعه  مقام  اگر اين  ويژه ؛ به  است  مفيدي ها انگيزه رسانه

ها   با رسانه  فردي  و همكاري  خبري هاي  اطالعيه  از طريق  تازه  محصول  خبر توليد يك ، اعالم وجود اين
 حقيقتاً   جديدي  محصول  خواهد داد، مگر اينكه  دست  به  بهتري  نتايج  تحقيقي هاي  گزارش در تهيه
  . باشد  داشته  فردي  منحصر به هاي ويژگي

  اي  مالحظه بار قابل خبر اعت  يك  اعالم  به  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  كه  از مواردي  مهمي نمونه
   براي  حضور كارشناسان  كه در اينجا است.   است  يا بحران  بروز حادثه  در آستانه  آن دهد، تشكيل مي

   عمومي تواند بر وحشت  مي مسئله   يا پزشكي  فني ها و توضيح  سؤال  به  موسسه  از جانب پاسخگويي
  .ها بيافتد  بر سر زبان  حادثه  شده  و تحريف  مخدوش يها  گزارش  شود كه  اين  بگذارد و مانع سرپوش

  
  تر كند؟  خبر را مهيج  اعالن  وجود دارد كه (Supprting matenrials)   تبليغي آيا وسايل
   تبليغي وسايل. شود  مي  گنجانده  خبري  كنفرانس  در برنامه  اغلب  از اساليد، نمودار و فيلم استفاده

  اين.  دميد  خبري  كنفرانس  كالبد يك  به اي  زنده  روح توان  از آنها مي  با استفاده  هستند كه ابزارهايي
   رؤساي ي »2 سخنگو  سرهاي« بر   عالوه دهد كه  را مي  امكان  نيز اين  تلويزيوني  گزارشگران  به وسايل
  .ند خود بگنجان هاي  در گزارش  هم  ديگري  آنها مطالب  فروش  و مديرانها شركت

  دقت.  كرد  استفاده  و معقول  صحيح  صورت  بايد به  كنفرانس  در جريان  و بصري  سمعي از وسائل
  . نكند  و تيره  خبر شما را نامفهوم ، مضمون  غير معمول  يا نمودارهاي  و برق  پر زرق هاي  صحنه كنيد كه

  
    خبري  كنفرانس تدارك 

   ارسال  گروهي هاي  رسانه  نمايندگان  براي هاي نام دعوت  از اينكه  پيش  اغلب  عمومي  روابط كارشناسان
   شركت كوشند تا آنها را به رسانند و مي  آنها مي  اطالع  به  را تلفني  خبري  كنفرانس  برگزاري كنند، برنامه

 خواهد شد  عالم ا  خبري  در كنفرانس  از آنچه  چندي  نكات  خبر تلفني  پيش در اين.  كنند  ترغيب در آن
   كرد، چرا كه  خودداري  اساسي  اطالعات  امر يا دادن  جزئيات  درباره شود، اما بايد از توضيح  مي مطرح

   در كنفرانس  شركت  را به  گروهي هاي تواند رسانه  مي  كه  است  عاملي  اساسي  امر يا اطالعات جزئيات
  : باشد  صورت  بدين  است  ممكن  مطبوعاتي  كنفرانس  خبر تلفني  پيش  يك نمونه.  كند  جلب خبري

   شركت  خبري  در كنفرانس مند باشيد كه  شايد عالقه  ما فكر كرديم  :  عمومي  روابط  كارشناس
شود   برگزار مي  شرايتون  در هتل  آوريل10 ظهر روز  كه»  سان«

 با   قرارداد جديدش  جزئيات  كنفرانس در اين»  سان«.  كنيد شركت
  .  قراردارد بسيار زياد است  اين مبلغ.  خواهد كرد  را اعالم دولت

  ؟  چقدر است  مبلغ  اين  :  رسانه  نماينده
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 را   آن  جزئيات  ولي  است  دالري  ميليون  قرارداد چندين  يك  :  عمومي  روابط  كارشناس
  نس در كنفرا  شركت رئيس.   كنيم  اعالم  تا روز كنفرانس توانيم نمي

   پاسخ  خبرنگاران هاي  پرسش كند و به  مي  را اعالم  آن خبري
   بوديم  مايل ولي.  خواهيد كرد  دريافت هاي نامشما دعوت. دهد مي
  . كنيد  يادداشت تان  را در تقويم  حاال آن  از همين كه

  تواند پيش  خبر مورد نظر نمي دانند كه ها مي  رسانه  خبرنگاران  اغلب
   آن  شده  كه  هر ترفندي  به  است  ممكن  انتشار يابد، ولي انساز كنفر

   در اين  برسانيد كه  اطالعشان حتماً به.  بكشند  بيرون را از زير زبانتان
 تا   حضور خواهند داشت  بلند پايه  يا مقامات ، كارشناسان كنفرانس

  حساس ا  كه در صورتي.  دهند ها پاسخ  پرسش اظهار نظر كنند يا به
 خبر  توانيد بعد از پيش  دارد، مي  و اهميت  فوريت مسئلهكرديد 
   رسيدن  بفرستيد و سپس  تلگرام  ابتدا يك  دعوتنامه  جاي ، به تلفني

  . كنيد  پيگيري آنها را تلفني
  
  
    و پاسخ  پرسش جلسه 
 و   عمومي  روابط  براي را  امتيازهايي  كه  است  جالبي  رويداد نمايشي  خوب  خبري  كنفرانس يك 

 با   در قياس اي  صحنه  رويدادي عنوان به   خبري كنفرانس. آورد  مي  همراه ها با خود به  رسانه همچنين
 را   امكان گذارد و اين  را بازتر مي  آن  سازمانده  دارند، دست  بيشتر غير رسمي  وضعيتي  كه هايي مصاحبه

  ها نيز اين  رسانه  نمايندگان ، به همزمان.  باشد  داشته  امور نظارت جريان بر   تا حدودي دهد كه  مي  وي به
   دريافت درنگ  و بي  راحتي  مورد نياز را به  شفاهي هاي  و بيانيه  كتبي  مطالب دهد كه  را مي امكان
 خود را  هاي ل خبر، سؤا  رسمي  از اعالم  پس گذارد كه  مي  را در اختيارشان  فرصت  اين همچنين. دارند

  . بگذارند  در ميان شوندگان مستقيماً با مصاحبه
 را   آن ها اغلب  و رسانه  است  خبري  هر كنفرانس  استاندارد چارچوب  بخش  و پاسخ  پرسش جلسه

   همين به.   كامالً در اختيار شما نيست  بخش  اين  باشيد كه  خاطر داشته به. كنند  مي  تلقي  بخش ترين مهم
   رسمي  تمرين  جلسات  مطبوعاتي  كنفرانس  از برگزاري  پيش  عمومي  روابط  از كارشناسان  بسياري يلدل
   براي  مناسب هاي  پاسخ  را در تدارك دهند تا آنان  مي  تشكيل با مشتريانشان) ها  با رسانه  مصاحبه آموزش(

  .) شود مراجعه 8   در فصل  سخنراني  مبحث به( كنند   دشوار كمك هاي سؤال
  

 (The press party)   مطبوعاتي ميهماني
 بيشتر   گرايشي  كه ؛ رويدادي  است  خبري  كنفرانس  آشناي هاي  از صورت  يكي  مطبوعاتي ميهماني
   برنامه  يك ، يا اجراي  هنري  نمايشگاه  يك  گشايش  مناسبت  به  دارد و اغلب  و كمتر خبري اجتماعي
  .شود  برگزار مي يش، يا نما موسيقي

   رويداد مشاركت  در اين  كه  در اختيار كساني  غير رسمي اي تواند وسيله  مي  مطبوعاتي ميهماني
   با يكديگر از نزديك ها و همچنين  رسانه  قرار دهد تا با نمايندگان  آن  در اختيار بانيان دارند و از جمله
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 صرفاً   داليل  يا به  تحقيقي  مقاالت  منظور تهيه  معموالً به اتي مطبوع هاي  ميهماني از آنجا كه. آشنا شوند
   كه  مهلتي ها را در چارچوب  گزارش  تهيه  برنامه  كه  نيست  اين  به شود، نيازي  بر پا مي اجتماعي
عصر يا    اغلب  مطبوعاتي هاي ، ميهماني  روي از اين.   دارند بگنجانيم  مطلب  چاپ  براي  آن هاي روزنامه
  . باشد  همراه  يا شام  سبك  غذايي  با عرضه  است  ممكن شود و حتي ، بر پا مي سر شب
 نيز ظاهر   مطبوعاتي هاي كنفرانس در   طور روزافزوني  به  مطبوعاتي  ميهماني هاي ويژگي از  اي پاره

  .شود مي
   غذاهايي ، عرضه  عصرانه ميهماني   با يك  است  ممكن  اوقات ها برخي  رسانه  به  خبر مهم  يك اعالم

   اين  به  عمومي  روابط  از كارشناسان برخي.  باشد  همراه  و سرگرمي  و تفريح  كامل  شام مختصر، و حتي
 خود را   بايد توجه  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  پايبندند كه  اصل  اين دهند و به  نمي  نشان  خوش روند روي

 بر  اما ديگران.  محدود شود  و بيسكويت  قهوه  دادن ها بايد به  كند و پذيرايي طوف خبر مع  اعالم صرفاً به
 را در خود بگنجاند،   مطبوعاتي  از ميهماني  عناصري  خبري  كنفرانس  كه اند در صورتي  عقيده اين

  3. آورد  مي ها فراهم  رسانه  حضور نمايندگان  را براي  بيشتري هاي انگيزه

   و در عوض  خبري  كنفرانس  قالب  درباره  كلي  قاعده  از هر گونه  گرداندن ها روي  راه شايد بهترين
 غذا   و عرضه  پذيرايي  كنيد نحوه سعي.  جور بيايد تان  وضعيت هاي ويژگي با   باشد كه  شكلي  آن انتخاب

 حضور   در كنفرانس كه   و افرادي  مؤسسه شود، شخصيت  مي  اعالن  كه  چيزي  با ماهيت و نوشيدني
 شما  ها از مؤسسه  رسانه  مايليد نمايندگان  كه  يابد و برداشتي  مايليد از شما انعكاس  كه يابند، تصويري مي

   شهرت المنفعه  عام  خدمات  ارائه  به  كه  غير انتفاعي  مؤسسه مثالً يك.  باشد  داشته  باشند، سازگاري داشته
 شهر بر پا   ثروتمندنشين  در بخش قيمت  گران  لوكس  هتل  خود را در يك انسدارد قاعدتاً نبايد كنفر

   خود را تأمين  مالي  نيازهاي  كه هايي  و  شيوه  مؤسسه  اين  شهرت  براي هايي  ولخرجي چنين. كند
  اختماني س اي  مؤسسه  براي  و برقي  پر زرق  تشريفات ، شايد چنين با وجود اين.   نيست كند هماهنگ مي
  . باشد  مناسب  شهر است  ثروتمندنشين هاي  در مكان  لوكس هاي  آپارتمان  و فروش  ساخت  كارش كه

  
  (Special Event)   ويژه رويدادهاي
  .  خود خبرساز است كند، رويداد ويژه  مي  را اعالن  خبري  كه  مطبوعاتي  كنفرانس بر خالف

،   بازار مكاره  باز براي  در فضاي  جشن برپايي.  باشد  داشته ني گوناگو تواند اشكال  مي رويداد ويژه
   معرفي  براي  پوشاك  نمايشگاه ، افتتاح  صنعتي  توسعه  درباره  شهرداري  از سوي  سميناري برگزاري

   اشكال  از جمله  و نظاير آن  بيمه  شركت  يك  از سوي  دو استقامت  مسابقه  جديد، برگزاري هاي لباس
 در   كه  است  اين  ويژه  مراسم هاي  مزيت ترين بزرگ از  يكي. تواند باشد  مي  رويداد ويژه  يك مختلف

 خود   سوي  را نيز به اي  رسانه هاي  گزارش يابد، توجه  مي  خود ارتباط  مستقيماً با مخاطبان  كه  حال عين
  .كند  مي جلب

 بازار   يك افتتاح.  بپردازد  خاصي  از كاال يا خدمت يغ تبل  آشكارا به  است  ممكن  رويداد ويژه يك
 ديگر   ويژه رويدادهاي.  رويدادها هستند گونه  از اين هايي ، نمونه  لباس  مد طراحان  يا نمايشگاه مكاره
   به  خويش  خود را با بانيان  ارتباط  حال و در عين.  باشند  داشته  كمتر آشكاري  تبليغات  است ممكن
   ترتيب اي  مسابقه  گرفت آموز تصميم  دست  حيوانات  فروشگاه  يك مثالً مالك.  كنند  حفظ نيروش
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  هايي  شيرينكاري  با يكديگر بهترين  كند تا در رقابت  همجوار دعوت  مناطق هاي  از سگ  آن دهد و طي
.  كرد  تهيه  از آن  گزارش  محلي ون بود، و تلويزي  ديدني  مسابقه اين.  بگذارند  نمايش اند به  آموخته را كه

.  حضور يابند  در فروشگاه  مسابقه  اين  ديدن  براي  كه  برانگيخت ها را در منطقه  سگ  صاحبان  عالوه به
   در سالن  مسابقه  اين جا كه و از آن).  كرد  تبديلشان  بالقوه  مشترياني  باز كرد و به  فروشگاه  آنها را به پاي(

 بودند   آمده  فروشگاه  به  مسابقه  ديدن  مستقيماً براي  كه  كساني  و هم  تماشاچيان  برگزار شد هم فروشگاه
   اتومبيلي ، فروشنده  صورت  همين به. دادند  مي  ربط  هم  به  در ذهنشان  سهولت  را به  و بانيانش  نمايش اين
   دوستداران  كرد كه گذاري  سرمايه  فرض اين داد با   ترتيب  عتيقه هاي اتومبيل   نمايشگاه  يك كه

   اينكه  براي  فروشنده اين. مندند  عالقه  جديد هم هاي اتومبيل خريد   احتماالً به  قديمي هاي اتومبيل
   اين  رويداد برقرار كند، در آغاز و پايان  و كار خود و اين  كسب  ميان تري تر و منطقي  روشن ارتباط
   مقايسه  درباره  را كه  و اطالعاتي  تماشا گذاشت  معرض  خود را به  اتومبيل هاي دل م  آخرين نمايش
  . كرد  توزيع كنندگان  شركت  بود، ميان  كرده  تهيه  و جديد نمايشگاهش  قديم هاي اتومبيل  هاي ويژگي
   به  كه  است داد ويژه روي تر يك  بديع  نمونه (Twinings) نينگز   تويي شركت»  بعد از ظهر چاي « تبليغ

   همانند اوقات  فكر افتاد كه  اين  به  شركت اين. برد  را باال مي  آن  باني  محصول  فروش طور غير مستقيم
 و   كسب  به  مربوط هاي  مالقات  اجتماعي  وسيله  بهترين عنوان به،  ، ناهار يا صبحانه  شام  براي  كه خاصي

 از  يكي.  بپردازد  آن  درباره  تبليغ  كند و به  تعيين  چاي  صرف  براي  را هم تيشد وق  مي كار در نظر گرفته
   مهم در شهرهاي»   مطبوعاتي چاي «  جلسات  سلسله  يك بر پا كردن»  نينگز تويي «  تبليغي هاي اقدام

   جلسات خود را با اين   شد نام  خود بپردازد موفق  محصول  تبليغ  مستقيماً به آنكه سراسر كشور بود، و بي
 و كار ايجاد   و كسب  تجاري هاي  در تماس اي  تازه  اجتماعي  بود، و رسم  سهيم  آن  خود در بر پايي كه
  كردند احتمال  مي  يكديگر را مالقات  چاي  قصد خوردن  به  كه  كساني حال.  سازد كرد مرتبط مي

  . دهند سفارش»  نينگز تويي «  كه  داشت بيشتري
   بر پاكننده  با توليد مؤسسه  مستقيم  ارتباط ، حفظ  ويژه  از رويدادهاي ، در مورد برخي با وجود اين

 هر   جوالي   در چهارم(Macy)   ميسي اي  زنجيره اگر فروشگاه.   نيست  مصلحت  يا به  ممكن  هميشه مراسم
 و   آتشبازي  نمايش  اين  ميان اي رابطهكند در ظاهر   بر پا مي  آتشبازي  مراسم  در شهر نيويورك سال

  ، جاذبه با وجود اين). فروشد  نمي بازي  آتش  وسايل  ميسي  آنكه  ويژه به(خورد   نمي  چشم  به فروشگاه
   عده  سرگرمي وسايل»  ميسي«. آورد  مي  را پيش  مستقيم شود، ضرورتاً ارتباط  پا مي  به  كه  مراسمي عظيم
  سازد، شهرت  مي  را فراهم  عموم  شادي  اسباب  كه  شركتي كند و در مقام  مي  را تأمين  از مردم زيادي
،  وانگهي.  باشد  نداشته  امر دخالت  مستقيماً در اين  توليداتش آورد؛ هر چند كه  مي  دست  به اي گسترده

 خود نيز   كه مند است قهعال»  ميسي«آيد و   شمار مي  به  رويداد نيويورك  يك  ساالنه هاي بازي آتش
   داليل  چنين ، يك  ويژه  رويدادهاي  بهترين در پس.  شود  شناخته  نيويورك  فروشگاه  يك عنوان به

  .  است  نهفته منطقي
»  ما پيشتاز هستيم« شعار    كه(Hertz)»  هرتس «  نام  به  اتومبيل دهنده  كرايه  مؤسسه ، يك  اساس بر اين
 سراسر كشور   ورزش  نويسندگان  آن  طي دهد كه  مي  ترتيب هاي نام، بر  است  كرده تخاب خود ان را براي
   رئيس  كه  است  زماني  رويداد ورزشي  اين اوج. گزينند ها را برمي  دبيرستان  سال  ورزشكاران بهترين
  مدام. كند  را اعطا مي» ما پيشتاز هستيم«، جوايز   مسابقه  افتخار برندگان  به  شامي  در مراسم شركت
 را از   شهرت  كه  فوايد رويدادهايي به»  هرتس«و »  ميسي« مانند  شوند كه  مي  يافت  بيشتري هاي سازمان
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   يك اند كه  دريافتهها شركت   نوع اين. برند  مي آورد، پي  مي  ارمغان  آنها به  براي تري  ظريف هاي راه
   آنقدر تكرار كند كه  ويژه  رويدادي  را از طريق اي  مؤسسه  نام ر است قاد  عمومي  روابط كارگزار اليق

   آن  باني  تجاري  و خط  مراسم  اين  ميان  مستقيمي  اگر رابطه حتي.  بماند ها باقي  در ذهن  هميشه براي
  روتمن و  رودرفين «  شركت  عمومي  روابط  رياست  استها سال  كه (David Finn) ديويد فين. نباشد

(Ruder Finn and Rotman)  «ابتكارهايي  به  زدن  دست كند كه  مي  دفاع  عقيده  دارد از اين  عهده را به   
   مديريت  باالي  مقامات  به  بخصوصي  مدت  براي  كه  اجرايي  مقامات  اصلي  بايد از عاليق  قبيل از اين
 در  ، ليكن  است  مطلوب شك  بي  مراسم  با باني  مستقيم بطه را گويد اگر چه  مي وي.  دور باشد اند به رسيده
 و   شركت  هدفمند ميان  پيوندهايي برقراري« بايد   مراسم  برگزاري ، دليل اي  رابطه  چنين  فقدان صورت

  ». دارند  مشتركي  هدف  با شركت  طريقي  به  باشد كه اي  جامعه هاي بخشديگر 
   منظور بسيج شود معموالً به  برگزار مي  غير انتفاعي هاي سازمان  ي از سو  كه اي  ويژه مراسم

   را منتقل  عمومي  خدمات  پيام  بپردازند و يا يك  اعانه  گردآوري  به گيرد كه  مي  صورت مددكاراني
 يا  ته روز، هف  يك  دادن  اختصاص  رويدادهايي  از چنين برداري  بهره هاي راه  ترين  از رايج يكي. كنند
  مثالً در هفته.   است  مدت  اين  در طول  ويژه  مراسم  رشته  يك  دادن  و سازمان  خاص مسئله   يك  به ماه

 افراد را   قبيل  اين  و هنري  آثار دستي  چرخدار و نمايشگاه  با صندلي  مسابقه توان  مي  جسمي معلوالن
ها   قشر از انسان  اين كند، نيازهاي  مي  خود معطوف ا را بهه  رسانه  رويدادها توجه  اين جاذبه. برگزار كرد

  .بخشد  مي  بيشتري  قوت  مردم  مالي هاي كمك  رساند و به  مي  عموم  آگاهي را به
  

    رويداد ويژه  يك تبليغ
   وقوع  را از تاريخ  دهيد و آنان ها اطالع  رسانه  به  را جلوتر تلفني خواهيد خبر رويدادي  مي  كه هنگامي

 و   و حال  چگونگي  آن  كنيد و ضمن  آنها ارسال  را براي هاي نام سازيد، معموالً بايد قبالً دعوت  آگاه آن
  از يك)  و پا گير  دست اگر چه( ممتاز  اي  نمونه4ادوارد برنيز.  سازيد  روشن  رويداد را برايشان  آن هواي

شد   برگزار مي  ساختماني  مؤسسه  يك  از سوي  كه  شامي  ضيافت  براي وي. دهد  مي  دست  به دعوتنامه
  )7.(  داشت  بود ارسال  شده  نوشته  بزرگ  آجرهاي  بر روي  كه اي نامهدعوت

 و   خبرنگاران  را پيشنهاد كند و اگر براي  خبري  زاويه  يك  امكان  در صورت  بايد همچنين دعوتنامه
  ، مالك  دليل  همين به.  رويداد تأكيد ورزد  تصويري هاي ، بر جنبهشود  مي  فرستاده  تلويزيوني دبيران

   نمايش  وعده  در آن  كه هاي نامآموز دعوت  دست هاي  سگ  نمايشگاه  برپايي  هنگام  به  حيوانات فروشگاه
  :كند  مي  ارسال  است  شده  داده  جالبي  ديدني هاي صحنه

  
  ها  رسانه  آگاهي براي 

  
   با استعداد هاي  سگ  ساالنه ايش نم نخستين

  :  بنشينيد كه هايي  سگ  نمايش  تماشاي به
  رقصند بولكا مي
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  شويند  مي ظرف
  .دهند  مي  انجام  ديگري هاي خورند و شيرينكاري  مي  قيفي بستني
  49  ، شماره  مين ، خيابان آموز پت  دست  حيوانات فروشگاه:  مكان
   بعد از ظهر30/4،   آوريل9  پنجشنبه:  زمان
   بگيريد  تماس  اشترن  ژانت  بيشتر با خانم  اطالعات  كسب براي
  55500909:  تلفن

  
  

ها را در  توانند رسانه  مي پردازند گاه  مي  رويداد ويژه  يك  برگزاري  به  كه  غير انتفاعي هاي سازمان
شود، قرار دهند و از   مي  انجام عمومي   روابط  برنامه  يك  مختلف  در مراحل  كه  كارهايي  پيشرفت جريان

  ، انتخاب  رويداد ويژه  يك  برگزاري  درباره گيري تصميم.  بزنند  دست  بيشتري  تبليغات  به  طريق اين
تواند   مي  جديد كار هر يك  و تحوالت  پيشرفت  و گزارش ريزي  برنامه  كميته ، تعيين  آن  براي رئيسي
ها بيشتر  ، رسانه  است  در ميان  همگاني  خدمات  پاي كه وقتي.  باشد  زمينه  در اين ه كوتا  انتشار خبري دليل

  هاي روزنامه.  كنند  نيستند مبادرت دهنده  و تكان  مهم  خيلي  كه هايي  اعالميه  چاپ  دارند به آمادگي
  .ندده  مي  نشان  عالقه  سرشناس  شهروندان  به  مربوط  اطالعات  به  هميشه محلي

  
    موقت  تحريريه تئ هي ايجاد يك

   سوي  ديگر شهرها را نيز به هاي  دارد رسانه  احتمال  كه  است  و كششي  دامنه  چنان  داراي اگر رويدادي
 را در اختيار   ببينيد و آن  تدارك  موقت  تحريريه هيئت   يك  كه  است  آن  كند، درست خود جلب
   بايد در فاصله  تحريريه هيئت  اين.  خواهند آمد قرار دهيد  مختلف شهرهاي احتماالً از   كه خبرنگاراني

   روابط  از كارمندان يكي.  باشد  كافي  و آب  تحرير، قهوه ، ماشين  تلفن  رويداد و مجهز به  از محل مناسبي
ها قرار دهد و  ار رسانه را در اختي  بيشتري  باشد تا اطالعات  دائماً حضور داشته  اطاق  بايد در اين عمومي

  . كند  شود ياري  الزم  است  ممكن  كه  و ديگر اطالعاتي  مصاحبه  وقت  را در گرفتن خبرنگاران
  

    رويداد ويژه  مختلف هاي گونه
   به توانيم  را مي  آن انگيز هستند، تعريف  چشمگير و هيجان يي»ها واقعه «  ويژه  رويدادهاي از آنجا كه
   مخاطبان ها و همچنين  رسانه  عالقه  منظور جلب  بهها سازمان   از سوي  نيز كه هايي اقدام  ديگر انواع

   محلي  آسايشگاه  يك  از سوي كه»   شفاهي سرگذشت « طرح.   دهيم  گيرد تعميم  صورت مطلوب
  ، اما در مقام  نداشت باط ارت  خاصي  و مكان  با زمان  گرچه  كه  است  از فعاليتي اي  شد نمونه  تهيه سالمندان

   سرگذشت  آسايشگاه ، كاركنان  طرح  اين براي. كرد  مي  مقصود خدمت  همان  به  رويداد ويژه يك
 در   كتابي  صورت  را به  كردند و آن  آوانويسي  و سپس  نوار ضبط  را بر روي  آن  ساكنان  تمامي شخصي

  هاي  سرگذشت  اين  درباره هاي گزارش   سلسله  محلي هاي جلهها و م روزنامه.  منتشر ساختند سراسر منطقه
 منتشر   آن  و ساكنان  آسايشگاه  اين  به  راجع  مطالبي  محلي  تلويزيون  خبري  كردند و برنامه  چاپ شفاهي
 داد  يش افزا  را در منطقه  آسايشگاه  مشهودات  شد كه  تبديل اي  وسيله  به  طرح ، اين  ترتيب بدين.  ساخت

  . كرد  مددكاران  و جلب  اعانه  گردآوري  به بهايي  گران  كمك و در نهايت
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  هاي  و رسانه  مطلوب  مخاطبان كوشد توجه  مي  كه  دليل  اين  كاال نيز به  از تبليغات  ديگري انواع
   ويژه  رويدادهاي  سازد در زمره  مرتبط تري  گسترده  و هدف  را با مفهوم  كند و كااليي  را جلب گروهي
   خود انجام  كاالهاي  را براي  ابتكاري  تبليغ  از اين اي نمونه»  ژاكي « المللي  بين شركت. گيرد قرار مي

 نيازمند عضو   از كارگران اي  عده  خود را ميان  توليدي هاي  زيرپوش  گرفت  تصميم  شركت اين. داد
  . كند  توزيع  رايگان  ايتاليا به زدگان  اينديانا و زلزله سيل  ديدگان ، آسيب  لهستان  همبستگي اتحاديه

و  (  مبتكرانه  خدمت  يك  را به  را تغيير داد و آن  تبليغاتي  هديه معيار دادن»  ژاكي « شركت
  را به»   جورنال  استريت وال «  شد نظر گزارشگران  موفق  كه  نحوي به.  كرد  تبديل عمومي)  بينانه واقع
 خود   تأسيس  سال  نيز در شصتمين  شوينده  توليد پودر و مايعات  شركت يك.  كند  خود جلب سوي
  هاي  پودر و مايع  از ظروف  برخي  در داخل  كه  ترتيب  زد، بدين  و خبرسازي  جذّاب  تبليغ  به دست

 را   شركت ، هويت دگي و درخشن  از دوام  مظهري عنوان بهها   الماس اين.   گذاشت  خود الماس شوينده
  گرفت  مي  صورت  شركت  سالروز فعاليت  در شصتمين  كه  تبليغ و اين. كردند  مي  بيان  رمز و اشاره به

  .داد  مي  آن  به  خاصي معناي
  

     موارد برگزيده  مطالعات الگوي
    خبري  كنفرانس  يك  قالب ريزي طرح

  : هستند  مشترك  عمومي هاي گيويژ   برخي  داراي  همه  خبري هاي كنفرانس
  ، يك  برجسته  مقام  يك وسيله به   مهم شوند و در آنها اطالعات  اجرا مي  و رسمي5  زنده  صورت  آنها به همه

  بخش. شود  مي  منتقل  ويژه  مخاطب  داراي هاي  رسانه  به  صالحيت  از افراد صاحب ، يا جمعي كارشناس
 و   سمعي  از وسائل چنانچه(كشد   مي  طول  دقيقه30 تا 20 معموالً   خبري  كنفرانس  يك  رسمي اجراي
   جلسه ، يك  بخش اين).  يابد تواند افزايش  مي  آن  كنند، زمان  مصاحبه  شود يا چند نفري  استفاده بصري
  غلب ا  خبري  از كنفرانس پس.   خواهد داشت  در پي  دقيقه30 تا 20   مدت  را به  و پاسخ پرسش
   و احياناً شيريني ، قهوه  با چاي گيرد و از مدعوين  مي  نيز صورت  و عكسبرداري  اختصاصي هاي مصاحبه
  . خواهد شد پذيرايي

   عواملي  به  با توجه  خبري  كنفرانس  يك  ويژه ، شكل  كلي  چارچوب  اين ، در درون با وجود اين
   دخيل  اطالعات  اين  در اعالم  كه يهاي سازمان يا   سازمان نوعشود،   مي  اعالم  كه  اطالعاتي  ماهيت چون
 تغيير  ها ايجاد كند، تا حد زيادي  در ذهن  است  مايل  برگزاركننده  سازمان  كه اند و تصويري بوده
  امل عو  اين  و تحليل  تجزيه  به  خبري  كنفرانس ريزي  برنامه  در مرحله  كه  است  اين  درست راه. كند مي

  .  كنيم  كار تهيه  جوانب  همه  را با در نظر گرفتن  مناسبي  و چارچوب بپردازيم
   شركت  عمومي  امور روابط  و به است»  منهتن« در   بنگاهي   ناظر كارگزاري(Alan Fuller) فولر  آلن

   يك  گرفت  تصميم  تازگي  به  شركت اين. كند  مي   رسيدگي(Stellax petroleum)  استالكس نفت
.  كند  تهيه(Modem Eye)»   مدرن چشم «  عنوان  تحت  هنر مدرن هاي  گرايش  درباره  تلويزيوني مجموعه

 غير   سراسري  از شبكه  بخشي  كه  نيويورك هاي  از ايستگاه  يكي وسيله به در پائيز   قرار است  مجموعه اين
 Alexander)   آلكساندر پايم  تلويزيوني  مجموعه ين ا ميهمان.  شود  پخش  است  ملي  در سطح انتفاعي
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pym)است  هنر و منتقد امور اجتماعي  معروف   مورخ  .  
 برگزار   خبري  مصاحبه ، يك  سريال  اين  جلوتر از پخش  ماه  گرفتند يك  تصميم  وي فولر و مشتري

   را مورد بررسي  هنر نوين سابقه  كم تي و جامعي با بصيرت»   مدرن چشم «  بود كه  آنها اين استدالل. كنند
را   آن  نمونه مند خواهند شد كه  عالقه  مختلف هاي  رسانه  از نمايندگان دهد و احتماالً بسياري قرار مي

  . كنند  مالحظه  از پخش پيش
  وعي، موض  هنر مدرن  درباره  سريالي  بر ساختن مبني»  استالكس «  تصميم كردند كه  مي ضمناً احساس

، درخور  گرفت  مي  را ناديده كرد و يا آن  نمي  درك  درستي  را به  آن  از افكار عمومي  وسيعي  بخش كه
  .  است  اول  دست  و توضيحي توجيه

 و   شد، فولر كار ارزيابي  گرفته  تصميم  طور قطع  به  خبري  كنفرانس  در مورد برگزاري وقتي
   اطالعات  اين  در اعالم بايستي  مي  كه يهاي سازمان  شد و نوع  مي  اعالم يبايست  مي  كه  اطالعاتي چگونگي
  . كند  تعيين  مصاحبه  اين  را براي  ممكن  قالب  باشند را آغاز كرد تا بهترين  داشته دخالت

  ، ولي  است  محدودي  مخاطبان  معموالً داراي  هنر مدرن  درباره  تلويزيوني  مجموعه  يك اگر چه
 قرار  تري  گسترده  مخاطبان  در دسترس  فهم  قابل  صورتي كرد هنر نو را به  مي  سعي  مدرن  چشم برنامه
  هاي  از جنبه  برخورداري  ضمن  شود كه  اعالن  در كنفرانس  شد اطالعاتي  سعي در نتيجه. دهد

   كنفرانس  اعتقاد بود كه فولر بر اين. د باش  داشته  عموم تر براي  فهم تر و قابل  همگاني ، كيفيتي كارشناسانه
   عام ، مخاطبان  و دانشجويان ، روشنفكران  بر هنرمندان  عالوه  كند كه  را ابالغ  پيام  بايد اين خبري
  . خواهند برد  لذت  سريال  از اين بيشتري

   كنفرانس  اين زيري  بايد در برنامه  هستند كه  زيادي  دهنده  ياري هاي گروه   كه دانست فولر مي
  بايستي  مي  بود كه  نيويورك  تلويزيوني  آنها ايستگاه ترين  از مهم يكي.  شود  در نظر گرفته  برايشان جايي

  فولر به.  شود  فروخته  غير انتفاعي  سراسري  شبكه كرد تا به  مي  و كمك پرداخت  مي  سريال  اين  پخش به
   شبكه هاي  ايستگاه  مانند تمامي  نيويورك  تلويزيوني  ايستگاه  كه است   برده  پي  نكته  اين  به خوبي

   به  گرچه وي. كند  مي  پخش  و آموزشي  جدي هاي  برنامه  دارد كه  شهرت  اين  به  غير انتفاعي سراسري
   حال ا در عين، ام مند است  عالقه كنند سخت  را تماشا نمي  سراسري  معموالً شبكه  كه  هم  بينندگاني جلب
   مورد توجه بايست  مي  كه  ديگري مسئله.  خواهد افزود  وي  بر اعتبار سريال  شبكه  اين  شهرت داند كه مي

   ايستگاه  اين  بود كه  حقيقت  اين  به  و توجه  محلي  ايستگاه  اين  بودن  غير انتفاعي  جايگاه گرفت قرار مي
 با   پر خرج  كنفرانس  يك ، برگزاري  روي از اين.  بود  شده مواجه   مالي  اخير با مشكل هاي سالدر 

شد،   دمساز مي  آن  باني  با شهرت  كه ، هر چند هم  داشت  در اذهان  تلويزيوني  ايستگاه  اين  كه تصويري
  . نبود هماهنگ
.  شد تهيه»  استالكس«   شركت  اوليه  طرح  براساس  مستقل كننده  تهيه  شركت  يك وسيله به   سريال اين

.  مورد تأييد قرار گيرد  هست  كه گونه  آن بايستي  مي  هستند و نقششان  خالقي  افراد مسئول توليدكنندگان
 در   پايم شهرت.  شد  قائل  خاصي  ارج  برنامه  ميهمان  در مقام  آلكساندر پايم  براي بايستي  مي  عالوه به

 در   را كه  معيني هاي  رسانه  توجه توانست  مي  بود كه  داده اي  مالحظه  قابل  نيروي  وي  هنر به جهان
  . كند  جلب  برنامه  اين  سوي كردند به  مي  فعاليت  خاصي  عاليق حوزه

  اي  نوخاسته  نفتي  شركت استالكس.  بود  سريال  اين  باني شد كه  مي  مطرح  خود استالكس سرانجام
   خود را تا حد زيادي  عظيم  پيشرفت استالكس. گذرد ميآن    از عمر تأسيس  سال  تنها پنج  كه است
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   شركت  پااليشگاه  كارآيي  افزايش  به  كه  است(Farnk Levy)  لوي  فرانك  و مديريت  رياست مرهون
 بار  لين او  در واقع  سريال  اين فكر تهيه.   ساخت  آن  نصيب  حوزه  را در اين  جهاني  كرد و رهبري كمك

 هنر  ، با ظرايف  است  مبتكر و موفق  بازرگاني  كه  حال  در عين وي.  شد  مطرح  لوي  فرانك از جانب
  گفته.   است  كرده آوري  را جمع  مدرن  از آثار نقاشي اي  و مجموعه  آشنا است  خوبي  نيز به مدرن

  .ارد د  دالر ارزش  ميليون  چندين  وي  شخصي  مجموعه شود كه مي
 در امور   عمومي  روابط  آژانس  و معاون  بود با همكاران  كرده آوري  جمع  را كه  اطالعات فولر كليه

 آغاز كرد تا مسير   پرت  شبكه  يك  كار خود را با رسم وي.  قرار داد  دقيق  مورد بازنگريها مشتري
تر   ضخيم هاي  را با فلش  مسير بحراني مه برنا  نمودار پرت  از رسم  پس وي.  گردد  مشخص  برنامه بحراني
  ).6 ـ 4نمودار . ( داد نشان

   بايد اجرا شوند، يك  معين هاي  در زمان  كه  مشخصي  وظايف تر كردن  روشن  براي فولر سپس
  ).6 ـ 5نمودار . ( كرد  ترسيم  عمومي بندي  زمان جدول

 بر   از وظايف  هر يك  آورد تا جزئيات ود فراهم خ بندي  زمان يها جدول از  اي  نيز مجموعه در پايان
  )6 ـ 6نمودار ( شود   مشخص  برنامه  كلي  فهرست روي

  
  :اه   فعاليت فهرست 

    كار از لوي  دستور شروع  دريافت.1   
    خبري  كنفرانس  مكان  تعيين.2   
   آنها  چيدن  و نحوه  و تجهيزات  وسايل  و صدور مجوز تهيه  تعيين.3   
     استالكس  خبري  كنفرانس  و كيفيت  نحوه  تعيين.4   
   كنندگان  شركت  از سخنراني هايي  نسخه  دريافت.5   
    مطبوعاتي  مصاحبه  تمرين.6   
   كننده  شركت هاي  رسانه  نام  فهرست  تهيه.7   
    دعوتنامه  طرح  تهيه .8   
  اه  رسانه  براي  اطالعاتي  حاوي  كيف  كردن آماده.  9   
  ها  با رسانه  تلفني  مقدماتي  تماس.10   
  ها  رسانه  براي  دعوتنامه  ارسال.11   
    دعوتنامه  تلفني  پيگيري.12   
  )  آوريل1 (  خبري  كنفرانس  برگزاري.13   
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  )6-5(ها  بندي كلي فعاليت جدول زمان
  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  
تهيه فهرست . 1

  ها رسانه
        

         يه دعوتنامهته. 2
تماس تلفني، . 3

ارسال دعوتنامه و 
  پيگيري تلفني آن 

        

تعيين مكان و . 4
  بيني وسائل پيش

        

تعيين نحوه . 5
  وكيفيت مصاحبه

        

          ها تهيه كيف رسانه. 6
          پيگيري. 7
  
  
    خبري  كنفرانس ك ي ريزي  در برنامه  مندرج كاليفت

 از   هر يك هاي ويژگي و  كنيم  مي  آنها را بررسي ترين  دارد مهم  فولر بر عهده  كه  بهتر وظايفي  فهم براي
  : دهيم  مي آنها را توضيح

  
  ها  رسانه  فهرست تهيه

   بيشتري هر چه  هاي  نظر رسانه  اميدوار بود كه  تلويزيوني  مجموعه  بودن  همگاني  جنبه  حفظ فولر براي
،   تحقيقي هاي  گزارش  از نويسندگان اي  از گزيده خواست او مي.  كند  جلب  سريال  اين  سوي را به

 و در   نيويورك  و محلي  ملي هاي ، روزنامه  بانوان  ويژه  پر طرفدار، مجالت  مجالت  و نويسندگان دبيران
  هاي  خبرنامه ، از جمله  ويديويي  پخش هاي شركت،   در تلويزيون  خاص  هنري  از دبيران  حال عين

.  حضور يابند  كند تا در كنفرانس  داشتند دعوت  اختصاص  صنايع  اين  به  كه هايي  و بولتن  سازماني درون
   كند كه  را دعوت هايي  رسانه  اقتصادي هاي بخش   و دبيران  گزارشگران  قصد داشت  وي خرهو باأل
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   تحقيقي  باشند گزارشي  دهند يا مايل  نشان  عالقه  استالكس  اقدام  اين  تجاري هاي نبه ج  بود به ممكن
  . نيز بود، منتشر كنند  كلكسيونر هنري  از قضا يك  كه  نوآوري ، بازرگان  لوي  فرانك درباره
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    ژانويه        ها  رسانه  فهرست تهيه   عمومي  روابط    درسنامه  
                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

   ****************        رسانه  فهرست  روز كردن   به30 29 28 27 26
   **************                         جديد  فهرست  تهيه

   فوريه               
     17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6                 دعوتنامه
   *****                طرح
       *****              نويس  پيش  نسخه
    ******                    نهايي  نسخه

   مارس                
                6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
   آنها  و پيگيري  دعوتنامه  ارسال  مقدماتي تلفن 
   *****************               خبر تلفني پيش 

  *********                  ها  دعوتنامه  آدرس  تهيه
  **********                     ها  دعوتنامه  پستي  ارسال
     *******                        ها  دعوتنامه  غيرپستي  ارسال
  ***************                         ها  دعوتنامه  تلفني  پيگيري

                              كنندگان  شركت  نام  فهرست  گردآوري
********  
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                                   ژانويه 
    مارس                          
 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  ــــــــــــــ 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 

27  
    وسايل تدارك 
   ***               مكان 

       **             غذا  صورت
                          ****            وسايل  مهيا كردن

                  ******   
                                و عكاسي  فيلمبرداري  تدارك
                    ******   
   ************                         تأييد  كارها و گرفتن كردن  قطعي

                             ژانويه         
    مارس                          
  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18ـــــــــــ      ــــ18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18         

    خبري  كنفرانس كيفيت 
   *******               قالب 

      ********              ها  سخنراني
   *************                    نهايي  تصويب
                                      تمرين
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                              ****   
           مارس                           ژانويه 

         1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
  ها  رسانه  كيف مطالب 
   *******************      خبري هاي اطالعيه 

   *******************      اطالعات هاي  برگه
   *******************     تكميلي  اطالعات
   *************  شركت  و سوابق  روش  درباره  اطالعاتي

   ******  عكس
   ****************            نهايي  تصويب
   **********                     توليد

    آوريل               مارس        
        26  27  28  29  30  31  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

   پيگيري 
   ***         شريه و ن  فيلم  بريده  از سرويس استفاده 

   *******                تلفني  پيگيري
   **********               مجدد  نامه  ارسال

   ******                    نهايي  گزارش
    آوريل1   خبري  كنفرانس  خرد براي زمانبندي)  6-6 ( جدول
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   به  خود داشت ايگاني در ب  كه  و خبرنگاراني  دبيران  نام  روز كردن ها و به  رسانه  فهرست  تهيه  فولر براي
 از   تازه  فهرست ضمناً يك.  شود  مطمئن  آن  كرد تا از درستي  تلفن ها، راديو و تلويزيون ، روزنامه مجالت

  هاي  از كتابچه  فهرست  اين  تهيه  براي وي.  كرد  تهيه  قبالً در اختيار نداشت  كه  هنري  مطالب نويسندگان
  فولر به.   گرفت  بهره  گوناگون هاي ، بنيادها، اتحاديهها انجمن  ، راهنماي فن تل ، اداره  مشاغل راهنماي
 ببيند آيا   بود كه  اين قصدش.  زد كردند تلفن  مي  فعاليت  و آموزشي  هنري هاي  در حوزه  كه مؤسساتي

 اعضا،  ند براي منتشر ك  در آن  شركت  سريال  درباره  بتواند گزارشي  وي  كه اي  نشريه  مؤسسات اين
  . سازند يا نه  خود منتشر مي  يا مشتريان كاركنان

  
   دعوتنامه
  دانست اما مي.  شود  چاپ  هنر مدرن  از آثار برجسته  يكي  دعوتنامه  رويي  در صفحه  كه خواست فولر مي

 با   شود كه  انتخاب  كند تا اثري  صحبت  و الكساندر پايم  فكر با مدير توليد برنامه  اين  بايد درباره كه
 از   يكي  كه  داشت  عالقه مثالً اگر چه.  باشد  آن  پيام كننده  و تقويت  داشته  سازگاري  برنامه محتواي
 مورد   تلويزيوني  آثار در سريال  از اين يك  هيچ  كند، ولي  را انتخاب  لوي  خصوصي  مجموعه هاي نقاشي
   نقاشي از اين.  كنند  پيكاسو استفاده  گرفتند از آثار نقاشي  تصميم  پايم او و سرانجام.  بود  نشده  واقع بحث

   نهايي طرح.  بود  شده  برده  نام  كوبيسم  آثار سبك  از نخستين  يكي عنوان به   ياد شده در مجموعه
  يك.  شد رسال ا  استالكس  نفتي  شركت  اظهار نظر رئيس  اثر براي  از اين  نسخه  با يك  همراه دعوتنامه

   غير انتفاعي  تلويزيون  سراسري  شبكه  مدير برنامه  نيز براي  شده  و اثر چاپ  دعوتنامه  نهايي  از طرح نسخه
  . گرديد ارسال

  
   تأييد  و گرفتن ، پستي  تلفني دعوت

 بود،  آورده خود   مدعوين  در فهرست  كه  اشخاصي  كليه ، به  كنفرانس  از برگزاري  پيش  ماه فولر يك
   را در تقويمشان  آن  زمان  كند كه  آنهابدهد و ترغيبشان  به  كرد تا خبر رويداد را پيشاپيش تلفن

  هاي  قرار مصاحبه  امكان  در صورت  تلفني  تماس  از اين  با استفاده  قصد داشت وي.  كنند يادداشت
   در روز كنفرانس  ديگري  اختصاصي هاي به مصاح  براي  حال ها بگذارد؛ در عين  را با رسانه جلوتري

   جالب  خاصي  و خبرنگاران  دبيران  براي توانست  مي  را كه  چندي  خبري فولر زواياي.  كند ريزي برنامه
   به  كه  از سريالي اي  خالصه  حاوي  نوار ويديويي  يك  تأكيد كرد كه  و همچنين  ساخت باشد مطرح

   پاسخ  براي  و پايم  درخواهد آمد و لوي  نمايش  به  خبري ، در كنفرانس  است  شده  تهيه ابتكار شركت
  .  حضور خواهند داشت  خبري ها در كنفرانس  پرسش  به دادن

   آن كنندگان شود تا دريافت  مي  ارسال  كنفرانس  از برگزاري  پيش  دو هفته  رسمي دعوتنامه
   نظر از طريق  و اعالن  حضور خود در كنفرانس  حضور يا عدم  درباره گيري  تصميم  براي  كافي فرصت
   دعوتنامه زيرا فرستادن. شود  مي  ارسال رسان  نامه  توسط  محلي هاي  رسانه دعوتنامه.  باشند  داشته تلفن

ها  امه دعوتن  روز بعد از ارسال قاعدتاً يك.  خواهد كرد  را بيشتر جلب  آنان  احتماالً توجه  پيك وسيله به
 يا چهار روز  سه( شد   تكميل  تلفني هاي  پاسخ كه زماني. شود  مي  آنها دريافت  تلفني ، پاسخ  پيك وسيله به
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   خواهند آمد مرتب  كنفرانس  به  را كه  كساني  نام فولر فهرست)   كنفرانس  برگزاري  از تاريخ پيش
گيرد و بعداً نيز   قرار مي ها مورد استفاده  رسانه ان نمايندگ  نام  لوحه  تهيه  براي  فهرست اين. كند مي
   ارزيابي كنندگان  شركت  كرد تا تعداد واقعي  مقابله  دفتر يادبود كنفرانس را با امضاهاي  آن توان مي
  .شود

  
    وسايل تدارك
  فولر در اين.   است  آن  برگزاري  محل ، انتخاب  خبري  كنفرانس سازي  قواعد كار آماده  از اولين يكي

ها  حضور رسانه. ( باشد  نفر را داشته150   ظرفيت  كه  در مركز شهر پرداخت  محلي جويو  جست مورد به
 وجود خواهد  اي  غير رسانه  ميهمان  زيادي  عده  براي  كافي ، جاي ، بنابراين  است  نفر برآورد شده120

   6.) داشت
   در عين  باشد، ولي  و راحت  بايد دلنشين  كنفرانس اري برگز  محل  كه  داشت  فولر عقيده اگر چه

 از   تلويزيوني  شبكه  كه  كه  با تصوير غيرانتفاعي  مجلل  محل  در يك  آن  برگزاري  كه  داشت  توجه حال
   مجلل  شهر با دكوراسيون  بزرگ هاي ، اكثر هتل  بر اين عالوه.  باشد  نداشته داد مغايرت  مي خود نشان

   استالكس  نفتي ضمناً شركت.  نبودند  موضوع  اين  درباره  كنفرانسي  برگزاري  براي  مناسبي د فضايخو
.  دهد  از خود نشان بندوبار در خرج  و بي  مسرف  نبود تصويري  مايل  و مستقل  جوان  شركت  يك عنوان به

   خبري  برگزاري  محل عنوان بهشهر را    هنري  معروف يها انجمن از   يكي  پذيرايي  سالن فولر سرانجام
  . بود  سرد و نوشابه غذايي  پيش شد و شامل  برگزار مي  سادگي  نيز به  از ميهمانان پذيرايي. برگزيد

 شود   نصب  در آن  قرار است  كه  تجهيزاتي  شود براي  بازديد كرد تا مطمئن  كنفرانس فولر از سالن
 و نور   نفر، برق150   براي  مناسب ، صندلي  خبري ، ميز كنفرانس  ميكروفن  شامل  وسايل اين.   است مناسب
 را   تلويزيوني  نمايشگر بزرگ  پنج  سراسري شبكه. ( بود  تلويزيوني  و فيلمبرداران  عكاسان  براي كافي
   در تماس  شبكه  اين  فني  نظارت  خواهد كرد و فولر با بخش  تأمين  از سريال اي  خالصه  دادن  نشان براي
  ها در مرحله  ترتيب همه.)  خواهند شد  تحويل  موقع ها به  دستگاه  اين  يابد كه  تا اطمينان است
،   كنفرانس  از برگزاري چند روز پيش.  گرفت  و تأييد قرار مي  كار مورد كنترل  و پيشرفت ريزي برنامه

   با سرآشپز در مورد غذا و سرگارسون  حتي وي. ديد كرد باز  از سالن  ساختمان  فني  با مسئول فولر همراه
   كنفرانس  در محل  با دستيارش ، وي  مراسم  برگزاري در آستانه.  كرد  صحبت  پذيرايي در مورد نحوه

  .ها را بدهند  دستورالعمل ، آخرين  وسايل  كردن  آماده  تا هنگام حضور خواهند داشت
آمد   خوش  شود تا ضمن  گذاشته  سالن  در ورودي  در جلوي ميزي   داد كه  ترتيبي فولر همچنين

.  آنها بدهند  كنند به  نصب  سينه  بايد به  را كه  مخصوص  شناسايي ها، كارت  رسانه  نمايندگان  به گويي
  اني كس  دفتر عده  اين امضاي. كردند  بود امضا مي  شده  ميز گذاشته  بر روي  را كه  ضمناً دفتري مدعوين
   بعدي  تماسهاي  براي شد از آن كرد و مي  مي  بودند مشخص  حضور يافته  خبري  در كنفرانس را كه
   در مورد موفقيت  مشتري  به  بعدي  گزارش  تكميل  براي  مرجعي عنوان به  ها و همچنين  با رسانه تلفني
 او در   حاضر شود و به تا در روز كنفرانس   خواست  مستقل اي  حرفه  عكاس او از يك.  كرد  استفاده مراسم

  ، عكس  با پايم  نفتي  شركت  رئيس عكس( را داد   الزم  دستورهاي  مورد نظرش هاي  عكس مورد برداشتن
  ها با شرح  عكس اين).  ، و جز آن  و لوي ، مدير توليد پايم  تلويزيوني  و مدير شبكه  شركت  با رئيس پايم
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  آنها را در كيف. شد  مي  بودند ارسال  نفرستاده  كنفرانس  به  عكاس  كه  نشرياتي براي   هر يك  به مربوط
  .دادند  مي شد جاي  مي  فرستاده  در كنفرانس  غايب  خبرنگاران  براي ها نيز كه  رسانه مخصوص

  
    خبري  كنفرانس اجراي
   دقيقي  كار بايد با هماهنگي  و اين ست ا  آن  اجراي  خبري  كنفرانس  يك  بخش ترين  مهم  كه  نيست شك
  . شود انجام

   در اين بايستي  مي  از سخنرانان  هر يك  به  كه  و اولويتي  كنفرانس  اجراي  ترتيب فولر در آغاز درباره
   تعيين  مصاحبه  اصلي  را سخنران  آلكساندر پايم بايستي قاعدتاً مي.   گرفت  شود تصميم رويداد داده

 در  ، و اهميتش  لوي  هنري اطالعات.  آمد  بهتري  انتخاب  نظرش  به  لوي  مورد، فرانك ، اما در اينكرد مي
   فراهم  را برايش  امكان بخشيد و اين  مي  وي  به  پايم  به  نسبت تري  گسترده  جذابيت  تجارت جهان
 را پر   مردم  و عملي  بيشتر معمول  و عاليق  سريال  و اختصاصي  ويژه  مضمون  ميان  شكاف آورد كه مي
ها جا   مبتكر و نوآور در ذهن  شركتي عنوان به را   استالكس  ويژه  قادر بود هويت ، لوي وانگهي. كند

  .بياندازد
   اجراي  كلي  رئوس ريزي  طرح  شد، به  فارغ  اصلي  سخنران عنوان به   لوي  فولر از انتخاب  كه هنگامي

 با   خبري كنفرانس.  داد پرداخت  مي  اختصاص بايستي ها مي  از مصاحبه  هر يك  به كه   و زماني برنامه
   مدير توليد سريال شد، و سپس آغاز مي)   دقيقه5   مدت به (  تلويزيوني  ايستگاه  رئيس  افتتاحيه سخنراني
   قرار بود درباره  كه  لوي  فرانك  معرفي  به  ارشد استالكس  معاون آنگاه).   دقيقه5(كرد   مي سخنراني

   پايم و در پايان.  پرداخت  كند مي صحبت)   دقيقه20 (  سريال  اين  اهميت  و همچنين  هنر و تجارت رابطه
 15   مدت به( را   تلويزيوني  از سريال اي  و گزيده گفت  مي  سخن  هنر مدرن  نهضت  درباره  دقيقه10

  .كرد  مي  حضار معرفي  بود به  شده  تهيه انس در كنفر  نمايش  براي كه)  دقيقه
 در   سريال  از فيلم اي  خالصه  و نمايش  سخنران  همه  اين  مشاركت  بود كه  نكته  اين فولر متوجه

   كه دانست  را نيز مي  اين وي.  خواهد داد  كش  طور نامعمولي  را به  آن ، زمان  خبري كنفرانس
   صحبت تري  طوالني  احتماالً زمان  و سخنرانان  است بينانه  خوش  كنفرانس  در مورد مدت اش بيني پيش

  .خواهند كرد
كرد،   خود بگنجانند پيشنهاد مي  بايد در سخنراني  را كه  نكاتي  سخنرانان  همه  به  كه فولر در حالي

   داراي دبير سخنرانان. كند   را آماده  لوي اش  مشتري  سخنراني برد تا متن  كار مي  خود را به  تالش همه
  احساس)  مانند پايم( ديگر  كرد و بعضي  مي  كمك  سخنراني  متن  آنها را در تهيه  بود كه همكاراني

   سخنرانان  وجود، فولر از همه با اين.  را بنويسند اشان  خود سخنراني  را دارند كه  اين كردند توانايي مي
   ممكن  زمان  را در كمترين  آن  مطالب  رئوس  خود يا حداقل ي سخنران  متن نويس  تا پيش خواست
 شوند و در   شود مطلع  عنوان  در كنفرانس  قرار است  كه  از مطالبي اش  و مشتري  بفرستند تا وي برايش
  . را پيشنهاد كنند  تغييراتي  الزم صورت

   شخصي  تا با افكار و سليقه  نشستوگو فتگ   به  با وي  نوبت  در چندين  سخنراني  متن  تهيه فولر براي
 و   را حك  هر بار آن  لوي  شد، چرا كه  بار از نو تدوين  چندين  سخنراني  اين نويس پيش. او آشنا شود
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   سخنراني  از اين اي گزيده.  كاست  مي افزود يا از آن  مي  آن  را به  جديدي كرد و مطالب  مي اصالح
  . شد ها گنجانده  رسانه  و در كيف  چاپ نهايي

  
  ها  رسانه  كيف مطالب
 شد  ها قرار داده  رسانه  اطالعات  حاوي  در كيف  كه  ديگري ، مطالب  سخنراني  از اين اي  بر گزيده عالوه
  هاي بخش   درباره  اطالعات  حاوي ، اوراقي  تلويزيوني  مجموعه  درباره  خبري  اطالعيه يك:  بود از عبارت
.  ، و استالكس ، پايم  غير انتفاعي  تلويزيوني ، شبكه  مجموعه كننده  تهيه  مستقل ، شركت سريال  مختلف
   و لوي  پايم هاي ، عكس  و لوي  پايم ، زندگينامه  و هنر مدرن  سريال  محتواي  درباره  اضافي اطالعات
  پيداست.  بود  شده  آنها بحث  به  راجع  در سريال  كه  چند از آثار هنري  زير آنها و قطعاتي  با شرح همراه

  . بودند  كرده  موافقت  آن  و با چاپ  را بررسي  مطالب  قبالً اين نفع  ذي هاي طرف   تمامي كه
  

    كنفرانس  نتايج پيگيري
   با آنها استفاده  تماس  گرفتن  براي  مدعوين  امضاي ، از دفتر مخصوص  كنفرانس  برگزاري فولر در پي

   پيش  سريال  از اين  خاصي هاي بخش   داشتن  به اي  آيا عالقه  از آنها خواهد پرسيد كه وي. د كردخواه
   چند كيف  همچنين وي.  كنند  مصاحبه  يا پايم  دارند يا مايلند با لوي  از تلويزيون  آن  تمامي از پخش
   از اينكه فرستد و پس اند مي ضور نيافته ح  در كنفرانس  كه هايي  رسانه  نمايندگان  براي  اطالعات حاوي
  . خواهد كرد  آنها تلفن  شد به ها دريافت كيف

   جرايد را مأمور كنترل  بريده  خدمات كننده  عرضه  مؤسسه ، يك  كنفرانس  از تشكيل فولر پيش
 در  ويزيوني تل  سريال  به  راجع  مراسم  اين  روز بعد از برگزاري  از اولين كند كه  مي هاي گزارش
   الكترونيك هاي  رسانه  سرويس  با يك  قراردادي  همچنين وي. رسد  مي  چاپ  به ها و مجالت روزنامه
ها   برنامه شود تمامي  نيز مأمور مي  مؤسسه اين. كند  و راديو منعقد مي  تلويزيون هاي  شنود گزارش درباره

 او   از آنها را براي اي  كند و نسخه شود آوانويسي ي م  سريال  از اين  ذكري  در آن  را كه و خبرهايي
   خود را تنها به  شنود راديو تلويزيوني  مدت ، وي  است  گران  موسسه  اين  خدمات از آنجا كه. بفرستد

   جرايد و مطالب  از بريده ، با استفاده  بعد از كنفرانس  هفته  سه فولر در طول. كند چند روز محدود مي
   خود را براي  مقدماتي ، گزارش  مدعوين  در دفتر امضاي  مندرج ها و نيز اطالعات ويزيونراديو تل
   جديدي هاي آيد گزارش  درمي  نمايش  به  تلويزيوني  سريال  بعد نيز كه يها ماهدر . كند  مي  تهيه مشتري
  بندي  را فهرست  سريال  اين ها درباره  رسانه آورد مطالب  مي  فراهم  مشتري  براي  طور ادواري را به
  .ريزد  مي  را طرح  تبليغات هاي  برنامه كند و رئوس مي

  
    مشتري  براي  مناسب  رويداد ويژه انتخاب

   اين اول.  بزند  رويداد دست  برپايي  به  كنيد كه  توصيه  سازمانتان  به  است  ممكن  كلي  دو دليل به
  عنوان بهتواند   وجود ندارد مي داري  خبر استخوان  كه ، هنگامي ين، و بنابرا  است رويداد، خبر آفرين

   نمايشي  نظر، رويداد ويژه از اين.  قرار گيرد  مورد استفاده  توليد خبر تبليغاتي  براي  دلخواه اي وسيله
واند آنها را ت  مي  و بيش  ندارد، اما كم  خبري  با ارزش  زاويه رود، و گرچه  مي  صحنه  روي  به  كه است

   هستند و از پيش  و تصويري  بصري هاي  جذابيت  معموالً داراي  ويژه  رويدادهاي از آنجا كه. ايجاد كند
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   كنند و در مواقع  تهيه  از آن  كوتاهي هاي فيلمتوانند   مي  تلويزيون  خبري شوند، دبيران  مي طراحي
  . كنند  استفاده  آن خود از برنامه»  درزهاي «  پر كردن  براي مناسب

 در   بياندازد همكاري  رويداد ويژه  يك  فكر برگزاري  را به  سازماني  است  ممكن  كه  ديگري دليل
   فرهنگي  است  ممكن  رويدادي چنين.   است  منطقه  در يك  خدمتي  يا عرضه  از امور شهري يكي

مثالً  (  رايگان  همگاني  خدمت  يك  يا عرضه) نمايش ( كننده سرگرم)   موسيقي  فستيوال  يك برگزاري(
   سازمان  تبليغاتي  توان  گر چه  مواردي در چنين. باشد)  سيار  در اطاقكهاي  فشار خون گيري اندازه

  .تواند بسيار تأثيرگذار باشد  وجود مي  با اين ، ولي  است  رويداد غير مستقيم برگزاركننده
 غير   از تبليغات  خود با عناصري  باني  را براي  مستقيم  از بينهايت ري عناص  ويژه  از رويدادهاي برخي

  :دهد  مي  را ارائه  دست  از اين اي موارد زير نمونه. آميزند  مي  درهم مستقيم
   فاصله  به   بندري(Davis port)   بندر ديويس  همگاني  مدير اطالعات (Jermy Dawson)   داوسن جرمي

   بوده  بر اين از دير باز رسم.  قرار دارد  مانده  عقب اي  بندر در منطقه اين.   است رلئان نيواو  مايلي30
 كنند تا از   بندر تخليه   بار خود را در اين(Midwest)   ميدوست سنگ  ذغال  حامل  قطارهاي  كه است

 بندر را   اين  مالي  نيازهاي  گر چه  سنگ  ذغال  دريايي حمل.  شود  حمل  اروپا و ژاپن  به آنجا با كشتي
   بندر بود به   مدير عامل(Joe Sneed) و جواسنيد   داوسون  دلخواه  كه گونه ، اما آن ساخت  مي برآورده
  .كرد  نمي  بندر كمك توسعه

   و هرگز ثروتي  است قيمت  و ارزان  پر حجم  كااليي سنگ  ذغال گويد كه  مي  داوسون اسنيد به
 از   كند كه  بندر جلب  را به هايي  محموله  است  مايل  آن  جاي  به ، و وي واهد ساخت بندر نخ نصيب
 استقرار در   و كاربر را به  توليدكننده هاي شركت قصد دارد   عالوه به.  برخوردارند  بيشتري تنوع
  كار بندر رونق و   كسب كردند و به  را آباد مي  منطقهها شركت  اين.  كند  همجوار تشويق هاي زمين

   موفقيت ، ليكن  بوده  منطقه  بهها شركت   جلب  در تالش  پيش  سال اسنيد از چندين. بخشيدند  مي بيشتري
 استقرار   كند كه  را مجاب  توليدكننده هاي شركت   صاحبان توانست  مي چگونه.   است  شده  نصيبش كمي

   آمدن  آنها را به توانست  مي ؟ چگونه  است  اقتصادي و هم   مناسب  بندر هم  نزديك  در منطقه اي كارخانه
   كند؟  ترغيب  بندر ديويس به

 غير   رويداد ويژه  بايد يك  بندر ديويس رسد كه  مي  نتيجه  اين  به  وضعيت  از بررسي  پس داوسن
   رسيدن  براي  كه انستد  مي وي.  كند  جلب  منطقه ها را به  نظر رسانه  طريق  دهد و از اين  ترتيب عادي

   كه  استانداردي  بندري  نشريات  دهد و تنها به  را گسترش  خود با نشريات  ارتباطات  مقصود بايد دامنه به
كردند اكتفا   منتشر مي  جديد بندر ديويس پا افتاده  پيش هاي پيشرفت   درباره هاي گزارش   طور مرتب به

   و تجارت ، توليد صنعتي  صنعتي  توسعه  در حوزه تري  عمومي  نشريات  به ه بود ك  كار الزم  اين براي. نكند
 يا   انتقال  به  بود كه خواندند و ممكن  مي  و تجارت  صنايع  بالقوه  را مديران  نشريات  نوع اين.  يابد دست
  . باشند  داشته  عالقه  جديد در منطقه  كارخانه  يك تأسيس

   يك  بندري  موقعيت  امتيازات  بايد توضيح  عمومي  روابط  هدف  كه  است  عقيده  بر اين داوسون
   با بندر ديويس  ويژه  به  امتيازات  اين  ساختن  سراسر كشور و مرتبط  توليدي هاي شركت   براي كارخانه

  .باشد
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   رودخانه  روي نيرا  قايق  باشكوه  ميهماني  يك  بود كه  رسيد اين  خاطر داوسن  به  كه  فكري نخستين
.  آورد  عمل  به  خود هستند دعوت  فعاليت  گسترش مند به  عالقه  كه گذاراني  دهد و از سرمايه شهر ترتيب

   را براي هايي  ميهماني  چنين  يك  منطقه  از اين رتبه  عالي  ديدار مقامات  مناسبت  بندر قبالً به مقامات
اما .  بود  شده  نصيبشان  پر سر و صدايي هاي  موفقيت  هم و هميشه بودند   بر پا كرده  اعانه گردآوري

   كه  منظوري  براي اي  رويداد ويژه  چنين رسد كه  مي  نتيجه  اين  به مسئلهتر   دقيق  از بررسي  پس داوسن
  .  است  و تفريحي  از حد اجتماعي در سر دارد بيش

  بردند، ولي  مي  احتماالً لذت  ميهمانان كرد و گر چه نمي بندر تأكيد   مشخص  رويداد بر امتيازهاي اين
  . خود بزنند  كارخانه  تغيير محل  به  دست  دلنشين  ميهماني  يك  مناسبت  به رسيد كه  نظر مي بعيد به

   كند و به  از بندر تهيه  تبليغي  فيلم  يك  بود كه  خطور كرد اين  داوسن  ذهن  به  كه فكر ديگري
   موفقيت  براي  تضميني  ياد آورد كه  به درنگ  بي ولي.  دهد  نشان  خاص هاي  مورد نظر و رسانه مديران

   بنادر ديگر برتري  ساخت هاي فيلم بر   از نظر كيفي  كه  فيلمي  فكر وجود ندارد، زيرا اوالً ساختن اين
   ديگر به ها و محافل  رسانه  از سوي يلمي ف  احتماالً چنين  بود و ديگر اينكه  باشد تقريباً غير ممكن داشته

  .آورد  نمي  همراه  مورد نظر را به شد و نتايج  مي  تلقي  محض  تبليغاتي  فيلم  يك عنوان به  سادگي
از خود .   يافت  راه  سر داوسون  فكر، به  از اين تري  و ظاهرًا نويد بخش  شده  تعديل  نوع گاه آن

  هاي  كارخانه  تأسيس  مزاياي  در آن  نسازد كه اي  دقيقه  و نيم  تا سه د يك مستن هاي فيلمپرسيد چرا 
  توانست  مي  كه  بندري  نمونه عنوان به   و بندر ديويس گرفت  قرار مي  در كنار بنادر مورد بحث توليدي
   قابل  ديد خبري  يك  داراي  كوتاه هاي فيلم   از اين هر يك. شد  مي  كند مطرح  را عرضه  مزايايي چنين

 از   ضرورت  تا هنگام  داشت  سراسر كشور ارسال  تلويزيوني هاي  ايستگاه شد آنها را به انتشار بود و  مي
   بندر را به  عمومي  روابط  پيام  روش اين.  كنند  استفاده  خبري هاي  برنامه  درزهاي  پر كردن آنها براي

  به (  و عيني بينانه  واقع  گزارش  يك  صورت  به  مورد بحث ع موضو رساند و با عرضه سراسر كشور مي
اما .  كاست  خبر نيز مي  بعدي  و يك  شخصي هاي از جنبه)  كنيد  مراجعه  هفت  و نوار در فصل  فيلم مبحث
  له سلس  يك  از طريق  كه  پيامي كرد نوع  مي ، زيرا احساس  فكر را نيز كنار گذاشت  اين  در نهايت داوسن

  هاي شركت   بر روي  كافي  اندازه ، و به  است  از حد گسترده شود بيش  مستند توليد مي  كوتاه هاي فيلم
   محدودي  زمان  كه  كوتاه هاي فيلم  ، اين وانگهي. كرد  بندر بودند تأكيد نمي  اصلي  مخاطب  كه توليدي

   را به  مديري  اينكه  براي  كافي از استحكامپرداختند و   مي  موضوع  به  طور سطحي داشتند ناگزير به
  . خود برانگيزند برخوردار نبودند  كارخانه انتقال

   پيشنهاد كرد برنامه وي.   را نداشت  قبلي  ايراد فكرهاي  رسيد كه  خاطر داوسن  به  فكري سرانجام
  اين.  اجرا درآيد  به گرفت رار مي ق  بنادر مورد بحث  صنعتي  توسعه  در آن  سمينار كه  صورت  به اي ويژه

 ميزگرد و   با تشكيل  توليدي  بنادر و صنايع  به  مربوط  موضوعات  و در آن  داشت  روز ادامه سمينار يك
  . گرفت  قرار مي  مورد بحث ايراد سخنراني
 با   رقابتي  كه بنادري( ديگر بنادر  مديران: كردند  مي  سمينار مشاركت  در اين  دست  از اين سخنراناني

  كردند و نمايندگان  مي  صحبت  بندري  با تأسيسات  همجواري  امتيازهاي درباره)  نداشتند ديويس
   زمين  توسعه كارشناسان. دادند  مي  امتيازها گواهي  اين  داشتند درباره  فعاليت  در منطقه  كه يهاي شركت
  كردند و متخصصان  مي  تشريح  صنعتي برداري  بهره اي همجوار بندر را بر هاي  زمين سازي  آماده نحوه
  هاي شركت  وسيله به   بندري  از خدمات  استفاده  كاال، نحوه  و ارسال ، حمل بندي  بسته  نوين هاي روش



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

193 

   به  راجع آهن  راه  خطوط  نمايندگان  سمينار همچنين در اين. دادند  قرار مي  را مورد بحث توليدي
  .كردند  مي  صحبت آهن  راه  خطوط شبكه

  اين.  گرفت  قرار مي  مورد بررسي  توليدي  بنادر و مؤسسات  ميان  ارتباطي هاي روش   مباحثات در اين
   از سراسر كشور در آن  كارشناساني كرد، چرا كه  مي  خود جلب  سوي  را به  همگان سمينار توجه

  همچنين. رسيد  مي  شهرت  سمينار بود به  برگزاري ل مح  كه ، بندر ديويس وانگهي.  داشتند مشاركت
   بندري  منطقه  استقرار در يك  در انديشه  را كه يهاي شركت   بلند پايه ها و مديران  نظير رسانه رويدادي
 بندر   ساختن  باشد، با مرتبط  گرفته  صورت  نظر آشكاري  اعمال آنكه كشيد و بي  خود مي  سوي بودند به
   آن  و جاذبه  شهرت  گسترش  بود به  مطلوبش  مخاطبان  خاص  مورد توجه  كه  مهمي مسئله   به ديويس
  .رساند  مي ياري

  
    و مكمل  الحاقي هاي  برنامه ريزي طرح

تواند از   رويداد قرار دارد مي  در خود آن  كه  حال  در عين  رويداد ويژه  يك  آشكار تبليغاتي ارزش
   تلفني  حداكثر استفاده  كه  اين براي.  شود  دارد ناشي  رابطه  با رويداد اصلي  نيز كه يليها يا وسا فعاليت

 Tie-ins and)   و مكمل  الحاقي هايي  برنامه ريزي  طرح  آوريد، بايد امكان  دست  به  ويژه  مناسبت را از يك

spin-offs)كند مورد   شما كمك  تبليغاتي يها پيام   يا تقويت  دوام  به  كه  رويداد اصلي   را در حاشيه 
  . قراردهيد بررسي

   اغلب  اقدام اين.   است  رويداد اصلي  به  ثانوي  يا فعاليت  اقدام  يك  اتصال  معناي  به  الحاقي برنامه
  يبردار  بهره  است  آمده  قبالً فراهم  كه  بخواهند از منابعيها سازمان ديگر  گيرد كه  مي  صورت زماني
 رويداد   به  شدن  با افزوده  كه  معني بدين.   است  و دواليه  مشروط  الحاقي هاي  برنامه  عملي منافع. كنند
   را در اختيارتان  امكان  اين كنند و در عوض  مي برداري  شما بهره  تبليغاتي هاي  برنامه  سلسله  از يك اصلي
   به  اين  كه پيداست.  كنيد  تقسيم  آن  كار را با بانيان  و نيروي  از وسايل  استفاده هاي  هزينه گذارند كه مي

   صميمي  از نوع  الحاقي هاي  برنامه كه صورتي، در  با وجود اين.   نيز هست  با ديگران  شهرت  تقسيم معناي
  . ببار آورند طرف هر دو   براي  سودمندي توانند نتايج  با شما نپردازند، مي  رقابت  به  آن باشند و بانيان

   واقعه  اين  تبليغاتي  ارزش  كه  است اي  ويژه  مراسم  مادي هاي  يا دنباله ، رويداد، فعاليت  مكمل برنامه
 را   بعدي  وقايع  سلسله  يك تواند موجبات  رويداد مي  يك  اوقات برخي. بخشد  مي ها دوام را تا مدت

، بروشور يا   كتاب  صورت  و به تواند چاپ  رويداد مي  يك راي اج  موارد، مراحل در برخي.  آورد فراهم
تر  شود اقتصادي  مستقالً برگزار مي  كه  با رويدادي  در قياس  مكمل  برنامه  كه پيداست.  مستند درآيد فيلم
ز  ا  كه  است اي  محركه  نيروي  به كند و متكي  مي برداري  موجود ديگر بهره  از منابع ، چرا كه است

  .گيرد  مي  سرچشمه رويداد اصلي
   ساالنه  نمايشگاه  يك  سال  سه  است  عمومي  بيمارستان  يك   كه(Fair Field) فير فيلد  مركز طبي

   رايگاني هاي شود توصيه  بر پا مي  بيمارستان  هر بهار در محوطه  كه  نمايشگاه اين.   را بر پا كرده بهداشتي
  ، تعيين  فشار خون گيري  و نيز اندازه  اضطراري ، پزشكي ، ورزش  تغذيه چون  هايي موضوع  را درباره

  .كند  مي  عرضه  مختلف هاي  در غرفه  و شنوايي  ديد چشم  و معاينه  خون گروه
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   اين  برپايي  شد به  برگزيده  سمت  اين  به  كه  از زماني  بيمارستان    مدير اطالعات  دورنگ جين
   به  با گذشته تواند در قياس  مي  بيمارستان كند كه  مي  احساس اما امسال.   است رده ك رويداد كمك

   و مكمل  الحاقي  برنامه گيرد يك  مي  تصميم  روي از اين.  بزند  دست تري  شديدتر و طوالني تبليغات
  . كند ريزي  رويداد طرح  اين براي

   الحاق  براي هاي نام بر  تهيه  به  است  ممكن  كه كارهايي و   و كسبها سازمان از   ابتدا فهرستي دورنگ
   خود را به  قطعي  تمايل  مؤسسه ها، سه  گروه  با اين در نشست. كند  مي مند باشند تهيه  عالقه  نمايشگاه به

  .دارند  ابراز مي مشاركت
 در  دورنگ.   كفش  و فروشگاه ن بانوا ، باشگاه  بهداشتي  مواد غذايي فروشگاه:  عبارتند از  مؤسسات اين
   هم  كند كه  تدوين هاي نامشود بر  مي آورد موفق  مي  عمل  به  هر گروه  با نمايندگان  كه  نهايي مالقات
رويدادها و .  دارد  بيمارستان  براي  فوايد معيني  و هم  است  برگزاركننده هاي سازمان  مناسب
  :  قرار است شود بدين  مي  توافق  مؤسسه ه آنها با س  درباره  كه هايي فعاليت

  
    بهداشتي  مواد غذايي فروشگاه
  وسيله به   سخنراني  سلسله  يك  نمايشگاه  از برگزاري  پيش  هفته  يك كند كه  مي  موافقت فروشگاه

  شگاه فرو  از محصوالت  بهداشتي  استفاده  درباره  تغذيه متخصص.  برگزار كند  تغذيه  مجرب متخصصان
 خواهد كرد   را ترغيب و مستمعان.   خواهد گذاشت  نمايش  را عمالً به  آن  خواهد كرد و نحوه صحبت

.  حضور يابند  بهداشتي ، در نمايشگاه  غذايي  و قواعد رژيم  تغذيه  بيشتر درباره  اطالعات  كسب  براي كه
   هزينه  ديگر، از جمله هاي  هزينه  تمامي هگذارد و فروشگا  را در اختيار مي  تغذيه ، متخصص بيمارستان

  .پردازد ها را مي انتشار سخنراني
  

    بانوان باشگاه
   با برپايي  نحوي را به  آن  شايد بتوان  كه  بيمارستان  براي  اعانه آوري  جمع  خود را به  عالقه  بانوان باشگاه

   با مدير بيمارستانوگو گفت از   پس دورنگ.  ست ا  ابراز كرده  ساخت  مرتبط  بهداشتي  ساالنه نمايشگاه
 حتماً بايد   نوسازي اين.  نياز دارند  سرمايه  بيمار به  كودكان  بازي  محل  نوسازي  براي يابد كه  مي اطالع
.  داد  را انجام  دالر آن5000   با مبلغ توان دارد و مي  برنمي  زيادي  خيلي  خرج كه حالي گيرد، در  صورت

   گردآوري  خود را براي  شد فعاليت  افتتاح  نمايشگاه  كه  شنبه گيرد صبح  مي  تصميم  بانوان شگاهبا
   طي دهد كه  مي  ترتيب  آغاز كار نمايشگاه  را براي  خاصي  مراسم دورنگ.  آغاز كند  نقدي هاي كمك

   نوسازي  طرح  ويژه ، و به  در منطقه  بيمارستان  نقش  درباره  باشگاه ، شهردار و رئيس  مدير بيمارستان آن
  . خواهند كرد سخنراني

  
    كفش فروشگاه
   ماراتن  دو كوچك  مسابقه  يك  از آغاز كار نمايشگاه  شنبه  صبح  پيشنهاد كرد كه  كفش  فروشگاه  به دورنگ
   بيمارستان  و به  شروع  فروشگاه  از جلوي  مايلي  شش  مسابقه  اين دهد كه  مي  ترتيبي دورنگ.  دهد ترتيب
   عبور و مرور وسايل  روي  به  صبح10 و 30/8   ميان هاي  در ساعت  مسابقه  مسير اين هاي  شود وخيابان ختم
  . مسدود گردد نقليه
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  فروشگاه.  آغاز شود  بيمارستان  روز در محوطه  همين  صبح10   در ساعت  قرار است  افتتاح مراسم
   دو براي  ـ مسابقه  سالمت  در خدمت  جوردن  ورزشي كفش« شعار   آن  روي  كه  ورزشي صدها پيراهن

 و   خواهند داشت  تن  را به  آن  در مسابقه كنندگان  شركت بيند كه  مي شود تدارك  مي چاپ» فير فيلد
  . خواهند شد  گذاشته  فروش  معرض  نيز به در نمايشگاه
   كه  را هم  ديگري  مكمل  وسايل  كه  است  اين  در انديشه  جنبي هاي فعاليت   با اين  همزمان دورنگ

   كه  از فكرهايي يكي.  قرار دهد  كند مورد استفاده  كمك  بيمارستان  شهرت  به توانست  مي بعد از نمايشگاه
   مشاركت  در نمايشگاه  كه  است  زيادي  متخصصان  بهداشتي هاي  توصيه رسد گردآوري  مي  نظرش به

،   بهداشت  مباني  درباره  كتابي  صورت ها را به  توصيه  از اين اي  قصد دارد مجموعه وي.  خواهند داشت
   مكمل طرح.  كند ، توزيعها بيمارستان   پذيرش ها، و در قسمت ، داروخانهها سوپرماركت و در  چاپ

   و تلويزيوني  راديويي  كوتاه برهاي خ  رشته  يك شود تهيه  مي  آن  اجراي  به  مصمم  دورنگ  كه ديگري
   فيلم  صورت  راديو و به  براي  صوت  نوار ضبط  بر روي  كه  كوتاه هاي  برنامه  از اين در هر يك.  است
 مورد   است  رسيده  بيمارستان  تأييد متخصصان  به  كه  چندي  بهداشتي شود، نكات  مي  تهيه  تلويزيون براي
   را تسهيل  كوتاه هاي  برنامه  اين ، تهيه  در نمايشگاه  از كارشناسان اي  حضور عده.گيرد  قرار مي بحث

  .خواهد كرد
. كند  مي  تدوين  در نمايشگاه  و ايمني  بهداشتي  تحقيق  يك  اجراي  را براي  طرحي  دورنگ خرهو باأل
  شان  بهداشت  درباره پرسند كه  مي دمشود از مر  مي  انجام  كوتاهي  پرسشنامه وسيله به   كه  تحقيق در اين

   به  پرسشنامه اين.  نياز دارند  ديگري هاي  آموزش  چه ها به  زمينه  در اين كنند كه دانند و فكر مي  مي چه
   نتايج  بيمارستان  تحقيق شود و كارشناسان  مي  توزيع  از نمايشگاه  بازديدكنندگان  ميان  تصادفي صورت

   رشته  يك  نتايج  از اين برداري  قصد دارد با بهره دورنگ.  خواهند كرد  و استخراج يبند را دسته آن
 تأكيد  تر است  جالب  كه  از اطالعاتي  بر برخي  آن  كند و ضمن ها تهيه  رسانه  براي  مطبوعاتي اطالعيه
  .ورزد

  
  ها تمرين 
   خود را بيازمائيد  تشخيص قدرت 
   برگزاري  شود؟ چنانچه  اعالم  خبري  كنفرانس  يك  زير بايد از طريق طالعات از ا  نظر شما  كداميك به

  . پيشنهاد كنيد  اطالعات  انتشار اين  را براي  ديگري دانيد وسيله  نمي  را ضروري كنفرانس
 جديد   مدل مزاياي. گذارد  مي  فروش  معرض  جديد خود را به ، مدل  توليد اتومبيل  كارخانه  يك.1

 منظور   به  اتومبيل  بدنه ، و اصالح  كمتر سوخت ، مصرف  نفره  تك هاي  از صندلي  است ارتعب
  . كمتر در برابر هوا مقاومت

تواند عمر   مي  كه  است  كرده  را تكميل  جديدي كند ويتامين  ادعا مي  نوبل  جايزه  برنده  پزشك  يك.2
  .تر كند  را طوالني آدمي

  .كند  آغاز مي  اعانه آوري  جمع  خود را براي  ساالنه هاي فعاليت   محلي  خيريه  انجمن  يك.3
  .كند  مي  خود انتخاب  فروش  بخش  براي  جديدي  معاون  كوچك  كامپيوتري  شركت  يك.4
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 بنياد   جمعي  بالعوض هاي كمك   دادن  قصد دارد سياست  را كه ، مدير جديدي  هنري  بنياد ملي  يك.5
  .كند  مي  تغيير دهد منصوب  انفرادي هاي ككم  را به

   قرار دارند افتتاح  بدي  در شرايط  كه  بارداري  زنان  را براي اي  ويژه  زايمان ، بخش  بيمارستان  يك.6
  .كند مي

  .شود  مواد مخدر دستگير مي  خريد و فروش  اتهام  به  دولتي هاي شركت از   يكي  بلند پايه  مقام.7
   
    عمومي روابط  ارگاهك

  اي  كنيد رويداد ويژه  سعي  تازه  نظرهاي  دهيد و با مبادله  خود تشكيل هاي  با همكالسي اي  خالقه جلسه
  : بيابيد  زير است  درخور وضعيت را كه

  ، به  نوشابه  واردكننده  شركت  يك  تهاجمي  تبليغات    بسبب  وست  در نورث  توليد نوشابه  شركت يك
 هنوز   افراد مسن دهد كه  مي  محدود نشان  مطالعه يك. دهد  مي  خود را از دست بازار چند دهه  تدريج
   طبع  را باب برند يا آن  نمي  از آن  حظي تر معتقدند كه  افراد جوان كنند، ولي  مي  استفاده  نوشابه از اين

پسند   قديمي  شهرت آنكه  بي ت اس  مايل  شركت رئيس. دانند  خود مي هاي ها و مادربزرگ پدربزرگ
   قصد دارد رويداد ويژه وي.  كند  خود جلب  كاالي  سوي  به ترها را هم  بدهد، جوان خود را از دست

  . بگيرد  بيشتري  و دامنه  قوت  ببيند تا تبليغاتش  تدارك اش  عمومي  جديد روابط  را در جوار برنامه مكملي
  

    عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعه
 توليد   براي  اخيراً قرارداد بزرگي  فضاپيما هستيد كه هاي  موشك  سازنده  كارخانه  يك مدير اطالعات .1

 شديد   با مخالفت  موشك توليد اين.   است  منعقد كرده  با دولت  مخصوص  موشك  نوع يك
 توليد   كرد كه  اعالم دفاع   وزارت رو شد، ولي ه روب  زيست  محيط  و طرفداران  ضد جنگ هاي گروه

   براي  از نظر مالي  بسيار خوبي  قرار داد فرصت انعقاد اين.   است  كشور ضروري  امنيت آنها براي
 و   ديگر كارخانه  از سوي آورد، ولي  وجود مي  به  جديدي هاي كند و شغل  ايجاد مي شركت
  .كند  مي  تبديل  و خلوت  امنيتي  فوق  منطقه  يك  را به  آن  اطراف هاي زمين

.  كنيد ها اعالم  رسانه  قرارداد را به  اين  دهيد و خبر بستن  تشكيل  مطبوعاتي خواهيد كنفرانسي مي
 كنيد   را توجيه  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  برپايي  ضرورت  بنويسيد و در آن  شركت  رئيس  براي يادداشتي
  . دهيد  باشد توضيح ايد داشته ب  كنفرانس  نظرتان  به  را كه و قالبي

 را   خورشيدي  از انرژي  استفاده  را كه  زيست  طرفدار محيط  گروه  يك  عمومي  روابط كارهاي  .2
 و   خورشيدي انرژي «  عنوان  تحت  قصد دارد سميناري  گروه اين. كنيد  مي دهد اداره  مي ترجيح
  در اين.   خواهند داشت  مشاركت  زيست  و محيط رژي ان  كارشناسان  در آن كه. برگزار كند»  آينده

   به  مربوط هاي طرح  شود و تجهيزات  مي  خوانده  خورشيدي  انرژي  درباره  تحقيقي سمينار مقاالتي
  .آيد  درمي  نمايش  به  رشته اين
 سمينار اجرا كرد  اين   براي  و مكمل  الحاقي  صورت  به توان  مي  نظرتان  به  كه هايي  از برنامه فهرستي

  .بنويسيد
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   ماه  شش  قرار است  را كه  جديدي خواهيد كتاب  مي  انتشار كتاب  مؤسسه  يك  مدير تبليغات در مقام .3
:   ثروتمند شويد  سرعت به«:   است  چنين  كتاب عنوان.  كنيد  معرفي  مردم  شود به  بازار عرضه ديگر به

  .  است  نوشته اي  را ثروتمند مشهور خود ساخته كتاب»  ن همگا  براي  خوشبختي راهنماي
 را برشمريد و   رويداد ويژه  چندين  طرح  بنويسيد و در آن  شركت  رئيس  براي  داخلي  يادداشت يك
  .دانيد پيشنهاد كنيد  مي  مناسب  كتاب  اين  معرفي  براي  را كه  كنفرانس قالب

تواند   مي  احتمالي هاي طرح( كنيد   شود انتخاب  بايد تكميل  آينده دانيد در سال  مي  را كه طرحي  .4
  ريزي  كار، برنامه ، تقاضاي  از دانشگاه  پذيرش ، درخواست  تحصيلي  نيمسال  پايان  رساله  نوشتن شامل
   زمانبندي  جدول ، يك  نمودار پرت يك)  باشد  ساختمان  يك ، يا بازسازي  بزرگ  ميهماني يك
  . كنيد  تهيه  طرح  اين  براي  ريز وظايف  جدول  رشته  و يك  عمومي فوظاي

  
  نوشت پي
  
تأليف عبداهللا جاسبي، دانشگاه آزاد اسالمي » اصول و مباني مديريت«هاي مديريت از جمله  براي آشنايي با پرت به كتاب. 1

  .ـ م. مراجعه شود1368 –
2 .talking headsم. آور و غيرتصويري تلويزيون الل اشاره به مباحثات يكنواخت، م.  
 خبري وجود دارد، غذا و نوشيدني تا پايان مراسم رسمي هاي كنفرانسهاي ظاهري  هايي كه در شكل  به رغم تفاوت.3

  .شود اعالن خبر عرضه نمي
4 .Adward Bernaysاه  اين شخص يكي از پيشگامان روابط عمومي در آمريكا است وي در تاريخ روابط عمومي جايگ

هاي گوناگوني در اين زمينه   در دانشگاه نيويورك برگزار كرد و كتاب1923زيرا دوره آموزشي در سال . اي دارد ويژه
هايي از وي نقل كرده و در  نويسنده از اين شخصيت روابط عمومي آمريكا بارها نام برده، مثال. به رشته تحرير در آورد

ورزد و از ساير پيشگامان و  سنده تعصب و عالقه شديدي به وي مينوي. مجموع تحت تأثير وي قرار داشته است
  .ـ م. كند گان اين رشته در حد درخور ياد نمينهاپيش

هاي معيني   كه توضيحات يك يا چند نفر را از طريق ماهواره به بحث (Teleconference)به استثناء كنفرانس راه دور. 5
 .دهد از كره زمين انتقال مي

در اختيار داشتن جاي كافي و راحت، امر مهمي است؛ . ازه يك سالن براي كنفرانس خبري اغلب دشوار استبرآورد اند. 6
طورر كلي، فضاي  به. اما فضاي وسيعي كه تنها نيمي از آن اشغال شده باشد اثر نامطلوبي بر بينندگان خواهد گذاشت

  .ي ترجيح داردمحدودي كه همه تنگ هم در آن نشسته باشند بر يك سالن نيمه خال
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7  
    پيام كنترل.)3 (  مشهود و ملموس هاي  جنبه  ارتقاي

  
   كنترلي  در ميزان  تجاري  و آگهي  عمومي  روابط  ميان  عمده  تفاوت  كه  داديم  توضيح  يكم ر فصلد

   عمومي در مورد روابط. كند  مي  اعمال  مطلوب  مخاطب  خود براي  ارسالي  در پيام  مشتري  كه است
   درباره شود تصميم  مي  ارسال  رسانه  به  گزارشي كه زماني:   عموماً كمتر است  كنترل  اين  كه  كرديم بيان
برد   باال مي را سخت ، اعتبار آن  نهايي  در پيام  كنترل فقدان.   است  رسانه  بايد كرد بر عهده  چه  و اينكه آن
تواند   امر مي اما اين.   است  و درست بينانه شود واقع  مي  گزارش  آنچه  دارد كه  بر اين اللتو د

  .آميز نيز باشد مخاطره
   محلي  از روزنامه  همجوار را در نظر بگيريد كه  منطقه  جوانان  كانون  عمومي مورد مدير اطالعات

  پذيرد كه  مي  خبرنگاري  كنيم فرض. شهر منتشر كند   به  كانون  اين  خدمات  درباره خواهد گزارشي مي
  شود و ضمن  مي  كانون  اين  درباره  كار تحقيق  به  كرد و دست  تهيه  جالبي  گزارش باره  در اين توان مي
   ديگر هيچ  كه  است وقت آن.   روبرو است  سوء مديريت مسئله با   جوانان  كانون كند كه  مي  كشف آن

 بيشتر   كه  خود را رها كند و گزارشي  اوليه  خبرنگار ديدگاه  شود كه  اين نخواهد بود مانعچيز قادر 
  . بنويسد  باره  در اين آميز است  و كمتر حمايت انتقادي

 بار آورد در   انتظار به  خالف اي تواند نتيجه  مي  كه  قبيل  از اين هايي كوشش با  رو شدن هخطر روب
   عمومي  روابط  كارگزاران  اينكه ، مشاهده  روي از اين.  وجود دارد  عمومي  روابط هاي فعاليتبيشتر 
آور   شوند تعجب  متوسل  شده  كنترل يها پيام  دهند از خطر بپرهيزند و به  مي  ترجيح  اوقات برخي
   كنند، راه  استفاده موجود هاي ساز رسانه  دگرگون  از صافي آنكه  آنها بي  كه  است  معني  بدان اين.  نيست

   به  عمومي ، كار روابط  مواقعي در چنين. گزينند  را برمي  خويش  مطلوب  با مخاطبان  ارتباط برقراري
 را در  شده  هدايت يها پيام   عمومي  روابط  كارگزاران  كه  تفاوت  دارد با اين  شباهت  تجاري تبليغات
 پيشبرد   براي  كه  مختلفي  استراتژي  از چندين  يكي عنوان بهتر و   وسيع  برنامه  يك  مضمون درون
  .دهند  قرار مي  مورد استفاده  است  شده  طراحي  مشتري  كلي هاي هدف

 را   پيام  كنترل  راه  است  ممكن  مشتري  آن  بر اساس  كه  است  مختلفي  خواهد آمد داليل  در پي آنچه
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  : كند  انتخاب ي عموم  از كار روابط  بخشي عنوان به
   مرجع  اطالعات  است  كرده  آماده  پستي  مستقيم  يا ارسال  تحويل  براي  مشتري  كه  مطالبي.1

   مرجع  يك  آن  و تصاوير همراهها طرحدهد و   قرار مي  مطلوب  را در اختيار مخاطبان الوصولي سهل
  .كند  مي  كمك  بيشتر مشتري  شناساندن  به افزايد كه  مي  آن  به تصويري

   همان  به  يا ظريف  پيچيده  اطالعات كند كه  مي  را تضمين  نكته  اين  مشتري وسيله به   شده  تهيه  مطالب.2
  . گردد  منتقل  مخاطبان  به  است  مشتري  دلخواه  كه  دقيقي صورت

  وسيله به   شده  تهيه ، مطالب برسد  عموم  آگاهي  به  معيني كند اطالعات  مي  حكم  قانون  كه  در جايي.3
 را   زيانبخش  احتمالي  مزايا را دارند تأكيد ورزد و اطالعات  بيشترين  كه هايي تواند بر نكته  مي مشتري
  . باشد  كمتر زيانبخش  سازد كه  را مطرح  آن  صورتي  كند يا به توجيه

 با   دهد كه  و نويسندگان  هنرمندان  دست  به تواند ابزاري شود مي  مي  تهيه  مشتري  از سوي  كه  مطالبي.4
  . كنند  عرضه  و خالقه  بديع  صورتي  را به  مشتري  پيام  از آن استفاده
   را براي  عمومي  روابط  كارگزاران  مورد استفاده  ابزارهاي ترين  از متداول  برخي  فصل در اين

  . دهيم  قرار مي  مورد بحث  شده  كنترل يها پيام  انتقال
  
    چاپي  شده  كنترل يها پيام 

   و پوستر  اعالن
،   عناصر نوشتاري  شما را در انتخاب  كه  است  بخشي  سازمان ، انديشه  پوستر و اعالن  تهيه محور اصلي

 از خود  آيد كه  پديد مي  طريق  بدين بخش  سازمان انديشه. كند  مي  راهنمايي  و تصويري ترسيمي
   هدف  اين  به  يافتن تواند دست  مي  يا پوستر چگونه  اعالن  و يك  چيست تان  عمومي ابط رو بپرسيد هدف

   ساله22 تا 18   بر شنوندگان  افزودن  هدفش  كه  راديويي  ايستگاه مثالً يك.  كند  تسهيل  وجه  بهترين را به
  هاي  فراخوان  شبيه  كند كه ال ارس  دانشكده  دانشجويان  را براي هايي تواند اعالن  مي  است خويش
ها  ، گوش  است  حركت آنجا كه«:  يابد  انعكاس  صورت تواند بدين  مي بخش  سازمان انديشه.  باشد حزبي

   راحتي  به  كه  هستند و تا حد تصاويري  ساده بخش  سازمان هاي  انديشه بهترين» ! است. يو.   تي  راديوي به
  .دآين اند فرود مي  درك قابل

 توليد   مؤسسه  يك  براي  كه  مطالبي  و پوستر مانند همه  اعالن  باشيد كه ، بياد داشته  بر اين عالوه
 را در   ديگر عناصري  عبارت   باشد و به(Identiy system)»   هويت نظام «  يك كننده شود  بايد منعكس مي

   معني  بدان اين. سازد  متمايز مي از ديگري را   سازماني  يا بصري  طرز شفاهي  به  كند كه خود منعكس
  تر روابط  وسيع  از برنامه  هر بخشي  به االمكان  و شعار را حتي ، گرافيك  رنگ هاي  بايد معرف  كه است

   ويژه  هويت  يك  يا پوستر مدام  اعالن  كه  پديد آوريم  وضعيتي  ترتيب  و بدين  كنيم  ضميمه عمومي
  .ها متبادر كند  را در ذهن(Specific organizational identity) سازماني
   برقراري  خود بپردازيد و نحوه  مطلوب  مخاطبان  شناسايي  و پوستر، بايد به  اعالن  نوع  از تعيين پيش
 از   و جديدي  جامع  پستي  بايد فهرست  نخست  كه  است  معني  بدان اين.  كنيد ها را مشخص  با آن ارتباط
  هاي  صورت ها به  آن  و ماهيت  وسعت  به  بسته ها را كه  فهرست  نوع اين.  آوريد  دست  خود به بانمخاط

 يابيد   دسترسي هايي  مكان  به  كرد يا اينكه  خريداري توان  مي  خاصي هاي اند از محل  شده  چاپ مختلفي
.  برسانيد  دستشان ها را مستقيماً به يد اعالنتوان كنند و مي  و آمد مي  آنجا رفت  به  مطلوبتان  مخاطبان كه
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   و ظاهري  خود اعالن توانيد درباره  كرديد، مي  را مشخص  توزيع  و روش  مطلوب  مخاطبان كه هنگامي
   مخاطبان  و شخصيت ها بايد با سليقه  اعالن  اين  ارائه  نحوه از آنجا كه.  باشيد فكر كنيد  بايد داشته كه

  هاي ، گرافيك  رنگ ها از لحاظ  اعالن  همه  براي  چشمگيري  باشد، ناگزيريد محتواي اهنگ هم مطلوبتان
 و  ارزش  بي  پستي هاي  نامه  مقدار زيادي  روزانه  مردم اغلب.  آوريد  فراهم  جذاب  يا مطالب استثنايي
 باشد   ممتاز را نداشته هاي  كيفيت ن از اي  يكي  حداقل  كه هايي ، اعالن بنابراين. كنند  مي  دريافت تبليغاتي
   از حد اعالن  بيش  عناصر گرافيكي  كنيد كه  دقت با وجود اين.  خواهد شد  گرفته  خود ناديده خود به

  الشعاع  كنيد تحت  ابالغ  تمام  قصد داريد با روشني  را كه  نكند و پيامي  آشفته  و در نتيجه شما را آكنده
  .خود قرار ندهد

شود تا   مي چاپ) متر  سانتي5/21 در 9/27 (  اينچ11×5/8، در ابعاد   كاغذ بادوام  بر روي  معمولي ناعال
 كنيد تا   وزن كاغذ را از پيش( ايجاد نكند   مشكلي رسان  مأمور نامه  براي  از آن  تعداد زيادي حمل

   رعايت  كه جايي). ز نخواهد كرد تجاو  مورد نظرتان  بودجه  از سقف  آن  پستي  هزينه  شويد كه مطمئن
 كنيد   استفاده  نشاني  و نوشتن  چسباندن  براي  اعالن  خالي توانيد از قسمت  مي  است  ضروري جويي صرفه

توانيد   شود مي  داده  پاسخ  آن  بايد به فرستيد كه  مي اگر مطلبي.  بفرستيد  پاكت را بدون  آن و در نتيجه
 را   آن  گيرنده  است  و كافي  شده  چاپ  آن  بر روي تان  نشاني  كنيد كه  ضميمه  آن  به  جداشدني اي قطعه

 بپردازيد، ابتدا   را از پيش تان  نامه  پاسخ  پستي اگر قصد داريد هزينه. ( بفرستد  برايتان پر كند و با پست
 مورد   در اين و اگر نداشت.  ا نه دارد ي  تمبر با پستخانه  در مورد نقش  قراردادي  آيا سازمان ببينيد كه

   آنها را بر روي  كننده  مايليد دريافت كنيد كه  مي  را پست هايي  اعالن كه صورتيدر .)  كنيد اقدام
 قيد   درشت را با حروف»  شود لطفاً نصب «  عبارت  باشد كه  كند، يادتان  يا ديوار نصب  اعالنات تابلوي
   پوستر از چنين كه حالي كند، در   عرضه  جزئيات  و با شرح  تفصيل  را به مش پيا  است  ممكن اعالن. كنيد

 از   نبايد بيش  آن خواندن( باشد   و خالصه  ساده العاده پوستر بايد فوق.   برخوردار نيست  و فرصتي فراغت
گذرند و نبايد از   مي آن   از جلوي  با شتاب  كه ، زيرا مردمي) بگيرد  بسيار كمتر، وقت  و شايد هم  ثانيه20

   از پوسترهاي  ـ بسياري تر است  مهم  از همه  و گرافيك رنگ. را بفهمند   خود باز بمانند بايد آن كار اصلي
  آميز استثنايي  طيبت  پيام  يك كه صورتي موارد، در  اي  در پاره اگر چه( بيشتر ندارند   چند كلمه برجسته

 خواهد   بر جاي  شود، تأثير بيشتري  عرضه  گرافيك  و بدون  ساده حروف   صورت  به يا غافلگيركننده
  .) گذاشت
توانيد مستقيماً و   را مي پيام.  كرد  استفاده  از  دو روش توان  پوستر مي  در يك  پيام  انتقال براي

  را غير مستقيم  آن نكهيا اي.  كنيد  بگذاريد عرضه  باقي  بيننده  تخيل  نيروي  فعاليت  براي  فرصتي آنكه بي
   سيگار له  يك  كه پوستري.  خود بيابد  تخيل  نيروي  مفقود را به  نكات  بخواهيد كه  كنيد، و از بيننده ارائه
 و   اول  از روش اي  كنيد، نمونه  سيگار را ترك  كشيدن  است  نوشته گذارد و زير آن  مي  نمايش  را به شده
   نشان1.»  ما است  روي  پيش  كه هدفي « سر را با زيرنويس  بي  كبريت وب چ هاي دست   ديگر كه يكي
 بايد   هر حال ها به  روش  از اين  در استفاده  كه اي نكته. تواند باشد  مي  دوم  از روش اي دهد، نمونه مي

در موارد نادر،  نكنيد و تنها   ريخته  و درهم  هرگز پوستر را شلوغ  كه  است  قرار دهيد اين مورد توجه
   صورتي بايد بهها  آن ها و هماهنگي  رنگ انتخاب.   مجاز است  ظريف  و چاپ  هنري  اثر پيچيده انتخاب
   مكمل  شود كه  انتخاب  نحوي  به  آن  و قالب  كند و اندازه  را منعكس  دلخواه  و هواي  حال باشد كه
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 از   بسياري  خالف در آمريكا به(واهد آمد باشد  در خ  نمايش  به  پوستر در آن  كه فضا و وضعيتي
  ).كنند  نمي  پوستر مشخص  براي  ابعاد استانداردي  اروپايي كشورهاي
   ارائه  به كه صورتي و پوستر فرا رسيد، در   اعالن  و گرافيك  متن هاي طرح   اجراي  نوبت كه زماني

  براي( بگيريد   چاپگر كمك  و يك  گرافيك  طراح مند باشيد بايد از يك  عالقه نقص  و بي  ظريف كاري
   پوسترهايي چاپ).  كنيد  راهنما مراجعه  دفترچه  درباره  بعدي  مبحث  به  وظايف  اين  از جزئيات اطالع

   طريقه ، به ، و كمتر از آن  افست  طريقه شوند معموالً به توليد مي)   نسخه1000 از  بيش (  طور انبوه  به كه
 و   واضح  خصوص ها به ، رنگ  اسكرين  سيلك در روش. گيرد  مي صورت  (Silk Screen)  اسكرين سيلك
  .آيند  درمي دست يك

  
  
   راهنما دفترچه

 ها سازمان   هستند كه  عمومي  روابط  از مطالب  دسته   يك(Brochure)) بروشور( راهنما  هاي دفترچه
 دارند   مختلفي  راهنما انواع هاي دفترچه. گيرند  خود مي يا جاري   امور ادواري  خدمت معموالً آنها را به

 رويدادها،   به   باشند كه(Special purpose brochure)   مقاصد ويژه توانند بروشورهاي  مي و از جمله
 General)   كلي  سوابق  راهنماي هاي پردازند، يا دفترچه  مي  خاص هاي  يا چالش ، عمليات مسائل

background brochure)اند  شده  طراحي  مطلوب  مخاطبان  به  سازمان  يك  كلي  منظور معرفي  به   كه.  
   مؤسسات  و شناسنامه  معرفي  كارت عنوان به هستند، زيرا  ، بسيار با اهميت  كلي  سوابق هاي دفترچه

 را نيز   دفترچه دارند اين مي  ها ارسال  رسانه  را براي خبري  پيش  كه  هنگامي مؤسسات. شوند  مي تلقي
  هاي  دفترچه ، اين  مستقيم  در موارد تبليغات  عالوه به. كنند  مي  آن  بيشتر ضميمه  اطالعات  منبع عنوان به

 بروشور را در   اين  مؤسسات اغلب. شود  مي  ارسال  مطلوب  مخاطبان  ديگر براي  مطالب راهنما همراه
   روابط يها بنگاه. دهند  قرار مي كنندگان  مراجعه  به  ارائه  خود براي مان ساخت  و مدخل  اطالعات بخش

   جديد اين  قراردادهاي  اميد بستن  هستند به  متكي  مشتري  به  ديگر نيز كه  تجاري  و مؤسسات عمومي
   فصل به(دارند   مي ارسال)   تازه  پيشنهادي  حاوي هاي نام  معموالً همراه( را   كلي  سوابق هاي  دفترچه نوع

  ). كنيد  نگاه9
   انسجام  آن  به  كه بخش  سازمان  طرحي  و پوستر بايد بر اساس  راهنما، همانند اعالن هاي دفترچه

 بروشور   يك  تهيه براي( شود  سازد، تهيه  مي  منطبق  مشتري هاي كوشش  را با مجموعه دهد و آن مي
 را  تان  مشتري  عمومي تر روابط  وسيع ، و پيام  عمومي  روابط يها هدف،   مطلوب  بايد مخاطب هميشه
   شود و به  تبديل  كردني  حفظ  يا جمله  عبارت  يك تواند به  بعداً مي بخش  سازمان  طرح اين). بشناسيد
  اران د  اجاره مثالً اتحاديه.  قرار گيرد  بروشور مورد استفاده  يك  متن  مداوم  يا مضمون  عنوان صورت
  داران  اجاره اتحاديه«كند؛   مي  خود تعيين  راهنماي  دفترچه  را براي بخشي  سازمان  طرح  از مناطق يكي
   توضيح تان  شما و منطقه  را براي  كند و اهميتش   قصد دارد خود را معرفي(West side)سايد  وست
  تر در عنوان نشين تر و ذهن  ساده  پيامي  صورت  كند و به  را خالصه تواند آن  بعداً مي انجمن» .دهد

  ». سايد  وست داران  اجاره اتحاديه:  كنيد  ديدن تان  همسايه از بهترين«:  راهنما بگنجاند دفترچه
   براي  مناسبي  قالب كنيد بايد درباره  مي  بروشور تعيين  خود را براي بخش  سازمان  طرح  كه هنگامي

   اين  مختلف هاي  جنبه ، همه  و رنگ ، عناصر گرافيكي  حروف  كاغذ، نوع عاد، نوعاب.  بگيريد  نيز تصميم آن
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   كه  عناصري  صورت  كار را با تهيه  كه  است  اين  راه  داريد، بهترين  محدودي اگر بودجه.  هستند قالب
ها را  عناصر و هزينه را برآورد كنيد،   هر يك هاي  كنيد، هزينه  بروشور بگنجانيد شروع مايليد در قالب

  . يابد  مطابقت  يافته  اختصاص  كنيد تا با بودجه  و تعديل آنقدر جرح
 و   است تان مشتري»   هويت نظام« در   مهم ، عنصري  كلي  سابقه  راهنماي  دفترچه  خاطر بسپاريد كه به

   عمومي تر روابط  بزرگ نامه در بر  باشد كه يهاي استدالل و   شعار عناصر گرافيكي  بايد حاوي در نتيجه
   برنامه  يك كه زماني تا   آن  شد، معموالً اطالعات  راهنما آماده  دفترچه وقتي. گيرد  قرار مي مورد استفاده

   روابط  برنامه  يك  كه هنگامي.  روز شود  بايد به  طور ادواري  تنها به  پا بر جا است  همچنان  عمومي روابط
   مطلوب  مخاطبان كننده  منعكس  جديد نيز كه  راهنماي  دفترچه  شد، يك اجرا گذاشته   جديد به عمومي
  . آيد  بايد فراهم  است  عمومي  روابط يها پيام و ها هدف،  نوين

  :گردد  مي  مفيد و مؤثر ارائه  راهنماي  كتابچه  يك  تهيه  براي در اينجا رهنمودهايي
  
  ر بگذاريد را در اختيا  مهم  اطالعات خستن

   آغاز به  را در همان  اساسي ، اطالعات  خوب  مطبوعاتي  اطالعيه  مانند يك  خوب  راهنماي  كتابچه يك
   مؤسسه  تلفن  و شماره آدرس. رود تر مي  اهميت  و كم  جنبي  اطالعات  سراغ  به دهد و سپس  مي خواننده

 ديگر   موسسه  به اي ها، از مؤسسه هر چند اولويت. شود   آورده  مناسب  در جاي  طور برجسته حتماً بايد به
   كارهايي  چه  و اينكه  سازمان  معرفي ، معموالً به  كلي  سوابق  راهنماي  دفترچه  يك  دارد، اما مقدمه تفاوت

   مطلوب  مخاطبان  براي ، توليد يا خدماتش  سازمان  اين  كه  داليلي  درباره  كوتاهي كند و توضيح مي
   كوتاه  و زندگينامه  مؤسسه  تاريخچه  است  ممكن  قسمت  اين در پي. پردازد  مي ارزشمند است

،   موارد خاص  كار، بررسي  نحوه  به  مربوط  ويژه معموالً اطالعات.  شود  آورده  آن  اصلي هاي شخصيت
  . خواهند آمدنها از آ  پس  و غيره  عمومي ، خدمات پرسنل
  بكوشيد در هر جا كه.  برگزيد  آن  براي  مناسبي هاي فصل كرد و سر بندي  بايد بخش را  اطالعات اين
   را قوت بخش  سازمان  انديشه  شده بندي  دسته  تازه  فكرهاي  را كه  همسويي  ساختارهاي  است ممكن
در  «  عنوان  تحت تي تندرس  محلي  باشگاه  يك  براي  كه  راهنمايي ، دفترچه بنابراين.  كنيد بخشد ساده مي

   مورد بحث  موضوع  را با ارائه گذاري  فكر سرمايه  است  شده تهيه»  كنيد گذاري  سرمايه  بدنتان بهداشت
  :كند  مي  عرضه خود در دو بخش

  ):شود  مي  عرضه  در باشگاه  كه هايي فعاليت   انواع  و توضيح بندي فهرست(   گذاري سرمايه
   ـ شنا
  ـ دو

   برداري  وزنه با دستگاه  ـ ورزش
   ويوگا  آكروباتيك ـ عمليات

  ):  شما خواهد داشت ها در تندرستي  فعاليت  اين  كه  اثراتي  و توضيح  بندي فهرست(   بازده
   شما ـ قلب
   شما هاي ـ شش



 
 

204 

   شما هاي ـ ماهيچه
   ـ ظاهر جسماني

    و رواني  عاطفي ـ تندرستي
  

  كنيد   استفاده  مناسب  نگارش از سبك
 و   ساده  نگارش  بايد از سبك  است  غير متخصص  با مخاطبان  سخنشان  روي  كه  راهنمايي هاي دفترچه

 مقصود   بيان  برخوردارند بايد براي  بيشتري  از تخصص  مطلوب اگر مخاطبان.  كنند  پيروي اي پيرايه بي
   توسط  كه اي  دفترچه در نتيجه.  كرد  استفادهبرند  كار مي  معموالً به  مخاطبان  خود آن  كه از اصطالحاتي

   براي  كه اي شود با دفترچه  مي  تهيه  مهندسان  براي  حرارتي  پمپ  توليدكننده  مؤسسه يك
  .كند  مي شود تفاوت  مي  تهيه  عادي كنندگان مصرف

   مشورت  سازماني  درون  كارشناس توانيد با يك  هستيد، مي  مناسب  عملي  فاقد تجربه اگر خودتان
   در اين  را كه  دستنويسي  دهد و نسخه  توضيح  را برايتان  آن  خاص  و اصطالحات  فني كنيد تا عمليات

  . كند  و تصحيح  بازبيني  آن هاي  عبارت  و دقت  از صحت  اطمينان ايد، براي  كرده  تهيه باره
  

   بپرهيزيد بافي از كلي 
   مفيد، شور و شوق  خدمات  درباره  و تكراري اي  كليشه  پر از مطالب  مؤسسات  راهنماي هاي  كتابچه اغلب
 ادعاها از   اين  را به  اعتمادشان  تدريج  احتماالً به مخاطبانتان.   است  كيفيت  و كنترل  اجتماعي شائبه بي

    در يكي(American Lawyer)»  الير آمريكن « نشريه. كنند  مي  آن  به  كمي  توجه اند يا دستكم  داده دست
   آورده  حقوقي  نام  صاحب  شركت  يك  پر هزينه  راهنماي  از دفترچه  خود شرحي  اول  صفحه از مقاالت

   كننده  را مجاب  تنها آن  نه  خبرنگاران  كه  است هايي بافي  و كلي اساس  بي اي  كليشه  از مطالب  آكنده كه
 از   ملموس هاي  راهنما نمونه هاي  دفترچه بهترين. كردند  مي  تلقي انندگانش خو  به  توهين يافتند كه نمي

 را با ذكر   رقيبانشان  به  عملكرد خود نسبت  برتري كنند و داليل  مي  خود را عرضه  مؤسسه هاي پيشرفت
  .دهند  مي  توضيح جزئيات

  
   باشيد سنج  نكته  دفترچه  قطع در تعيين 

 در   آنها از چهار صفحه ترين ساده.  هستند  با يكديگر متفاوت  و شكل از نظر اندازه راهنما  هاي دفترچه
تر   باصرفه  مورد نياز است  بيشتري اگر صفحات. شوند  مي  تشكيل  اينچ812 در 11 يا 512 در 812ابعاد 

 را در   آن عداد صفحات و ت اندازه.   كنيم را انتخاب)  ، غيره16، 12، 8، 4( از چهار   مضربي خواهد بود كه
 عناصر   كيفيت  همچون  ديگري كند و از عوامل  مي  اختيار داريد، تعيين  كه اي  بودجه  اول درجه

از .  برد ، بايد نام  مورد نياز است  صفحات  پركردن  براي  كه  مطالبي  و فراواني  نوع ، و همچنين گرافيك
   كه  نحوي  باشد، به  جيبي  در قطع  دفترچه خواهيد كه مي. د راهنما فكر كني  دفترچه آغاز در مورد قطع

  ، يا اينكه  نظر پرداخت  تبادل  به  آن  مطالب  درباره  تمايل  جا با خود برد و در صورت  را همه  آن بتوان
  .داد   جاي  يا مجالت  كتاب  را در قفسه  آن  امكان  آيد، تا در صورت ظاهر بيرون  و خوش  بزرگ در قطع

،   راه ترين متداول.  قرار گيرد  بايد مورد توجه  كه  است  مهمي  از نكات  فيزيكي  از رنگ استفاده
 با   كاغذ رنگي ، انتخاب  بدهيم  آن  به  تنوع  اندكي  اينكه ، يا براي  و سفيد است  سياه  ساده  چاپ انتخاب
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   آرم گذارد كه  مي  را در اختيارتان  امكان  اين نگ دو ر چاپ.   رنگي  يا شايد مركب  استاندارد سياه چاپ
   تنها از طريق  رنگ  تمام هاي  عكس ارائه.  متمايز كنيد  اضافي  رنگ  را با يك يا ديگر عناصر گرافيكي

   است  دارد، اما ممكن  بيشتري ، چشمگيري  رنگ  تمام  چاپ البته.  پذير است  يا بيشتر امكان چهار رنگ
  اگر با سازماني.  نباشد  عمومي تر روابط  بزرگ هاي هدف و   مشتري  مطلوب  با مخاطبان تناسب م هميشه
   است  يا بيشتر ممكن  چهار رنگ  سر و كار داريد، چاپ كار است  محافظه  مخاطباني  داراي گرا كه سنت

   استفاده  امكان تان  بودجه كه صورتي در   حتي  بهتر است  باشد و بنابراين  آنها نداشته  براي  خوشي صورت
  . كار بگيريد  و سفيد را به  يا سياه  دو رنگ  شما بدهد، چاپ  را به  بيشتري هاي از رنگ

 و  سنج  نكته  ويژه  كنيد به  راهنما چاپ  بايد در دفترچه  كه هايي  عكس  تعداد و نوع در مورد انتخاب
 بياوريد، اما در  هايتان توانيد آنها را در عكس  داريد، مي  يا دو رئيس  يك اگر در شركت.  باشيد دقيق

   را در نظر بگيريد و در اين  تأثيرگذارتر تصويري هاي  جنبه  يا بيشتر بهتر است  وجود چهار رئيس صورت
 تصاوير   آنها را به  كنيد و جاي  را حذف  مديران  همه  عكس  مؤثرتر باشد كه  شايد از نظر تصويري حال
   مركزي  كارند، شعبه  سرگرم  كه  و كارمنداني  كارگران عكس:  هستند بدهيد  بيشتر جالب  كه ريديگ

 يا  ، علمي  فرهنگي  اقدام ، يا يك ، رويداد ويژه المنفعه  عام  پروژه  باشد، يك  جالب كه صورتي در  شركت
   ساختن  راهنما منعكس  دفترچه ك ي  وظيفه ترين مهم.   است  اجرا شده  ابتكار سازمان  به  كه هنري

 بيشتر   كنيد كه  تهيه اي  دفترچه  خطا كه  اين  از ارتكاب  بنابراين  است  سازمان  يك  ويژه شخصيت
  . دهد بپرهيزيد  پاسخ  احتمالي  مخاطبان  و نيازهاي  عاليق  را ارضا كند تا به  مديران خودپرستي

   نكنيد  را فراموش  و مشورت هماهنگي
  كنيد و آنها را به  مي  را مدون  اطالعاتي  كه  داريد، در هر نوبت  در سازمانتان  گرافيكي اگر كارشناس

  مرتب ( آرايي  صفحه  درباره يهاي طرح   شخص شايد اين.  بپردازيد  مشورت  به آوريد، با وي  درمي نگارش
   متن  و نگارش  بر تحقيق  باشد كه شته دا  هنري و كارهاي)   خاص اي  شيوه  به  تصاوير و متن كردن
   است  اين كنيد، صالح  مي  استفاده  سازماني  برون  گرافيك  طرح اگر از يك.  شما تأثير بگذارد دفترچه

   را كه  مشاور آنچه  با اين  از مالقات  كنيد پيش سعي.  نظر بپردازيد  تبادل تر با او نيز به  سريع  هر چه كه
   راهنما به  دفترچه  از ارسال  پيش  باشيد كه  خاطر داشته  كنيد، و به د خود مشخصخواهيد نز مي

   جاي  در آن  كه  نشريه  واقعي  و اندازه  قطع  به اي نمونه(را   آن  يا الگوي  آزمايشي ، حتماً نمونه چاپخانه
  چيني  حروف  به  مطالب نكهبعد از اي.  كنيد مالحظه) شود  مي  تعيين  از پيش  چاپي ها و مطالب عكس
توانيد  مي.  باشيد  داشته گيري  غلط   را براي  چاپي هاي  نمونه  نسخه  بازبيني  شد، بايد فرصت ارسال

 قرار   در اختيارتان  بازبيني  براي  از چاپ  را نيز پيش  دفترچه  شده گيري  غلط  نمونه  آخرين بخواهيد كه
 شما   نيز بر عهده  اضافي  بدهيد، احتماالً هزينه  چاپي  نمونه  در آخرين اتي تغيير كه صورتياما در . دهند

  . قرار خواهد گرفت
  

   پايبند باشيد  آن  كنيد و به  تهيه بندي  زمان  جدول يك
   بسياري  و گوناگون  ناهمخوان  وظايف  ساختن  هماهنگ  راهنما مستلزم  دفترچه  يك  تهيه از آنجا كه

   از پيش  كنيد و سپس  آنها تدوين  انجام  براي اي بينانه  واقع  زماني  چارچوب  كه  است الزم   نخست است
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، چاپگر و  ، عكاس از چند طراح.  بگيريد  بگيرد تصميم  چقدر بايد وقت  از وظايف  هر يك  كه  باره در اين
 را   مؤسساتي  برآورد كنند و نشاني نرا برايتا)   الزم  بودجه همچنين (  الزم  زمان  بخواهيد كه حروفچين

 اعتماد   و قابل ها بتوانيد از كيفيت  با آن  بگذارند تا با مشورت اند در اختيارتان ها كار كرده  قبالً با آن كه
  توانيد يك  هستيد مي  متخصص  همه  با اين  زدن  سروكله اگر نگران.  شويد  مطمئن  كارشان بودن

   بيابد و درباره  را برايتان  و غيره ، چاپخانه چين ، حروف  بگيريد تا عكاس  خدمت  را به  خوب گرافيست
  . باشد  شما زير نظر داشته  كار را از سوي  مراحل  كند و همه  با آنها مذاكرهها قيمت

  كسب باالتر خود را   مقام  راهنما موافقت  از امور دفترچه  در مورد هر يك  از ياد نبريد كه و سرانجام
   در آن  لحظه  در آخرين  رئيستان  كه  با تصحيحاتي  شده گيري  غلط  نهايي  نسخه  است  ممكن كنيد، وگرنه

  .  است  اضافي  و پول  وقت  صرف  متضمن  تغيير كند، و اين وارد خواهد كرد از بنيان
  

    ساالنه گزارش
 خود را   ساالنه  مالي  هستند وضعيت  موظف ون برابر قان  غير انتفاعي  و مؤسسات  عام  سهامي هاي شركت

   آگاهي  جهت    گذشته(SEC) (Securities and Exchange)   بهادار و بورس  اوراق  از تأييد كميسيون كه
  . منتشر كنند  و سهامداران  فدرال دولت

   و افزودن  جذاب  در قالبي  مالي  اطالعات   اين(Packaging)»   كردن بندي بسته« با ها شركتاكثر 
   گزارش  سند كه اين. كنند  مي  تبديل  عمومي  ابزار روابط  يك  را به  وظيفه ، اين  بر آن  آماري  تحليل يك

   همچنين  كه  و سهامداران  دولتي  مقامات  تنها به  نه  اطالعات  دادن شود براي  مي  ناميده ساالنه
 و  ، دانشجويان ، كاركنان ، گزارشگران  احتمالي گذاران سرمايه،  كنندگان ، مصرف  اقتصادي گران تحليل

   تعبيري  به  ساالنه گزارش. رود  كار مي  به  سازمان  بيشتر درباره  اطالعات  كسب  به مندان ديگر عالقه
رار  ق  رسمي  تأثير قراردادهاي  تحت  چنان ، منتهي تر است تر و دقيق  تخصصي  كه  است  راهنمايي دفترچه
  . شود  پرداخته  آن  به  ناگزير بايد جداگانه  كه گرفته

آورد،اما كار   مي  فراهم  سازمان  يك  حقوقي  و اداره  را حسابداري  ساالنه  گزارش  مالي اگر اطالعات
   بدان اين.   است  عمومي  كارگزار روابط  بر عهده  اغلب  گزارش  و توليد اين  تدوين سازي هماهنگ

  ، بايد اطالعات  مالي  از تخصص  بودن  عاري ، در عين  مؤسسه  عمومي  كارگزار روابط  كه است  معني
   داشته  آن  نگارش  و حتي ، ويراستاري  اطالعات آوري  جمع ، نحوه  ساالنه  گزارش  محتواي  درباره عملي
  .باشد

  : از  است  عبارت  طور متعارف  به  ساالنه  گزارش  يك محتويات
  ).  گذشته  با سال در قياس(»   برجسته نكات« يا   مالي  نتايج بندي  جمع دولج

  .  آن  مديره هيئت و   مؤسسه  رؤساي  از نام فهرستي
  .  سهامداران  به خطاب)   يا مدير عامل مدير، رئيس (  اجرايي  عالي  مقام نامه

 در   كه نكاتي (  در جامعه  شركت ا نقش، و ي  آن  آينده مشي ، خط  شركت  عمليات  شرح  حاوي گزارش
   آن  آينده  سال هاي  و اولويت  شركت  ماهيت  به  و بستگي  است گيرد متفاوت اينجا مورد تأكيد قرار مي

  ).دارد
  . ها و غيره ، ساختمانها و كارخانه  نوين  كار، تجهيزات ، محيط  كارگران  رؤساي هاي عكس
  .گذارد  مي  نمايش  و روندها را به  است  همراه  با نمودار و منحني  اغلب  كه  مالي  فشرده  تحليل يك
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  .)آيد  مي  كار حسابداران  به  كه  محض اعداد و ارقام (  مالي اطالعات
 خود را   مطالب  كه  است  آن  ساالنه هاي  گزارش ، بهترين  مالي  ارتباطات  كارشناس  يك  عقيده به

  ، اطالعات  مالي هاي  جلد تا داده  پشت  هر عنصر، از طراحي  كه  نحوي به.  كند عرضه»   اليه  به اليه«
   از تخصص  كه ، خوانندگاني  طريق بدين.  دهد  دست  به  مجموعه  يك  مختلف  را در ترتيبات همگوني

  براي.  كنند  استخراج  را از گزارش  مشابهي  اساسي  برخوردارند قادر خواهند بود پيام  متفاوتي مالي
،   باشيد تا عناصر بصري  داشته  نزديكي  همكاري  طراحي ، بايد با متخصص  هماهنگي  نوع  اين تأمين
  . يابد  مطابقت  آن هاي  كند و كامالً با نوشته  را در خود منعكس  گزارش يابي جهت

   مؤسسه كنيد بايد شخصاً با رئيس   را تهيه  سهامداران  به  نامه نويس  پيش شود كه  مي اگر از شما خواسته
   مورد براي  را در اين هايي  تقاضا كنيد يادداشت  از وي  نيست  ممكن  كاري  كنيد، و اگر چنين مالقات

   در پي  كه گزارشي.  كند  گيريد هدايت  بايد در پيش  كه  دارد تا فكر شما را در مسير درستي شما ارسال
اگر .  تأييد كند  بيشتري  و بسط  و با شرح  را تكميل  ذكر شده  در پيش د نكاتشود باي  مي  تهيه  نامه اين

   خود را به  تحقيقي توانيد گزارش  كنيد مي  آنها اشاره  همه  مايليد به  كه  هست  گوناگوني  برجسته نكات
 نظير   مهم مسئله  يك   از آنها به  كنيد و در هر يك  جدا از يكديگر تقسيم  كوتاه هاي  گزارش  سلسله يك

  هاي بندي  تقسيم ، هر قدر كه با وجود اين.  بپردازيد  شهري  يا خدمات  عمليات ، جزئيات  پرسنلي مسائل
 دهند   را نشان اي  يكپارچه  بخش  سازمان  يا انديشه  باشند و مضمون  بيشتر با يكديگر پيوند داشته فرعي

  . بهتر است
   و ملموس  زنده هاي مثال از   است  ممكن  بنويسيد و تا آنجا كه  دقيق و  را ساده  تحقيقي مطالب

   كشيدن  بحث از به.   نيست  متكلف  يا نثري  فني  از زبان  استفاده  جاي  تحقيقي گزارش.  كنيد استفاده
   كه  حال ندر عي. شود  مي  تلقي  پنهانكاري هايي  حذف  چنين يك.  آشكار پروا نكنيد هاي  يا شكست مسائل

   بيشتر صادق  هر چه  هم خواهيد خودتان  كنيد مي  معرفي  ممكن  وجه  بهترين  را به قصد داريد سازمانتان
   و تحريف  مخدوش  اطالعات هاي  كاستي ، به  از امور مالي اطالع  بي  خواننده  يك حتي. و سربلند باشيد

  . خواهد برد  شود پي  عرضه  وي  به  كه اي شده
   براي  شدن  از آماده  بايد پيش  است  سازمان  و حقوقي  سند مالي  مهمترين  ساالنه  گزارش از آنجا كه
   كه  است  اين  عاقالنه روش.  شود  و اصالح  بررسي  بگذرد و هر بار با دقت  مختلفي ، از مراحل انتشار نهايي

.  كنيد  كند مشخص  را بايد تصويب  مطلبي  چه  كسي  چه  و اينكه  مطالب  زودتر فرآيند بازنگري هر چه
.  بگذاريد  در ميان  با افراد مسئول  اجرا درآوريد پيشاپيش خواهيد به  مي  را كه  كنيد فكرهايي سعي

 كنيد تا   مالقات  مشتري  بار با كارگزار و مشاور حقوقي  چندين  سال  بايد در طول  كه ترديد نيست
 بهادار و   اوراق  كميسيون  رهنمودهاي  و همچنين  آماري  دقيقاً با اطالعات  گزارش  متن  يابيد كه اطمينان
  . دارد  مطابقت بورس

   جديد بسياري  تحوالت  است  ممكن  آينده هاي سال در  اند كه  عقيده  بر اين  حوزه  اين كارشناسان
تر   پيشرفته االً قطورتر خواهند شد و ظاهريها احتم  گزارش اين.  نمايد  رخ  ساالنه  گزارش  تهيه در زمينه

 آنها بهتر،   كيفيت  كار نرود، در هر حال  در سراسر آنها به  بيشتري اگر رنگ(پيدا خواهند كرد 
  ).شود  بيشتر مي تر و جذابيتشان  بديع شانهاي طرح
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   ويديويي  ساالنه ايه كند گزارش  مي بيني ، پيش  رشته  اين  از كارشناسان يكي  (Sid Cato)سيد كتو 
   در سيستم  بزودي  گزارش  اين  خواهد شد و اينكه  باب در آينده)   ويديويي هاي  خبرنامه  دنبال به(

   همچنين وي.  قرار گيرد  همگان شوند تا در دسترس  مي  ذخيره  كامپيوتري  متصل  اطالعات مستقيم
   خواهند شد و تالش عرضه» تر انساني«تر و   فهم  قابل ده در آين  ساالنه هاي  گزارش كند كه  مي بيني پيش

 بازار   به  آن  عيني  و نيز مواضع  سازمان  يك  و شخصيت  خواهد آمد تا احساس  عمل  در آنها به بيشتري
  . شود منتقل

  
    الكترونيك هاي  در رسانه  شده  كنترل يها پيام

   امر از آنجا مايه اين.  بود  چاپي هاي  رسانه اً متوجه دراز عمدت  زماني  عمومي  روابط هاي فعاليت
   و رسوم ها بودند و با آداب  روزنامه  سابق ، خبرنگاران  عمومي  روابط  كارگزاران  اغلب  كه گرفت مي

   روابط  از كارگزاران  جديدي  نوع  گذشته ، در چند دهه با وجود اين.  داشتند  و الفت  آشنايي چاپ
  هاي  گرايش  و با آخرين  خو كرده  در راديو و تلويزيون  تبليغاتي  ذاتي هاي فرصت   به ه ك عمومي

  امروزه.  دادند  بسط  گروهي هاي  را تا رسانه  عمومي  روابط هاي فعاليت   نيز آشنا بودند، دامنه تكنولوژي
   توسعه  سرعت  به  كه  كابلي يزيون تلو از جمله (  با راديو و تلويزيون  ارتباط  عمومي  روابط كارگزاران

   و همچنين  مستقل يها بنگاه از  بسياري. كنند  مي  دنبال  چاپي هاي  رسانه  شدت  همان را به) يابد مي
  اند كه  كرده  تأسيس  سازماني  درون پراكني  سخن  بخش  يكها سازمان   عمومي  روابط  بزرگ ادارات
 و ها بنگاه،   ميان در اين. پردازد  مي  صوتي  و نوارهاي ، ويديويي ويزيوني تل هاي فيلم توليد  راساً به
   مستقل هاي شركت خود با   ارتباطات  حفظ  به  نحو روزافزوني  به  عمومي تر روابط  كوچك ادارات
  .شوند مند مي  عالقه  زمينه  با آنها در اين  و همكاري اي مشاوره

   با آنهايي  كه  است  وجود متغيرهايي  مستلزم  الكترونيك هاي  در رسانه امپي)  كنترل( مهار   كه پيداست
 عناصر   ميان  راهنما هماهنگي  دفترچه  يك  تهيه اگر چه.   است  دارند متفاوت  اهميت  در چاپ كه

و نوار    و در مورد فيلم ، عنصر زمان پراكني سازد، اما در مورد سخن  مي  را ضروري  و نوشتاري تصويري
   راهنما نيز بايد به  دفترچه متن. شود  مي  افزوده  آن  بيشتر پويا تا ايستا نيز به  عناصر تصويري ويديويي

 در   ويژه  به  كه  است اي  نكته  باشد، و اين  مناسب  تا خواندن  گويندگي  بيشتر براي  شود كه  تهيه نحوي
  . كند وجود ندارد  كمك  معني  انتقال  به  كه  در اينجا تصويري  دارد؛ چرا كه راديو اهميت

  
   و نوار فيلم 

  رساني  و اطالع  تبليغي هاي فيلمشود   مي  تهيه  عمومي  روابط  از سوي  كهها فيلم   انواع ترين متداول
 را  آن   عمليات پردازد، و دامنه  مي  سازمان  كلي هاي ويژگي   و تشريح  توصيف  به  در آن  كه  است معمولي
   كه صدايي. (  هستند(Voics-over) تصوير   روي  صداي  داراي  اغلب يهاي فيلم   چنين2. كند  مي معرفي
. دهد  مي شود توضيح  مي  مشاهده  در فيلم  كه  تصاويري  به و راجع)   حاضر نيست  در صحنه اش گوينده

. كنند  مي  پيروي  شركت  راهنماي هاي رچه دفت  كلي  از چارچوب  نوعشان ترين  در  مرسومها فيلم  اين
ها و   از مناظر و صحنه  استفاده  تصوير و نحوه  گفتار روي  با شيوه  از نظر مطابقت  است تنها الزم

 را نخواهند برد، اما   مطمئناً جوايز فرهنگستان يهاي فيلم  چنين.  شوند  راهنما كنترل  دفترچه هاي عكس
 قرار   مورد استفاده  از شركت  جديد يا بازديدكنندگان  و كارمندان  كارگران  توجيه توانند براي مي
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آيند،   مي  حساب  به  عمومي  روابط  ابزار مهم  يك  همچنان  سنتي  تبليغاتي هاي فيلم   كه در حالي. گيرند
   دارند به پرده  بي يغات تبل  به  كمتر آميخته تر و محتوايي  اصيل  صورتي  كه يهاي فيلم از موارد  در بسياري

 مستند   شيوه  به  اغلب  كهها فيلم   نوع اين. گيرند  را مي  تبليغاتي هاي فيلم  يابند و جاي  مي  افزايش تدريج
   اينكه كنند و براي  مي  بررسي تري  عميق  را با نگاه  فرد يا فعاليت ، يك  خاص  اقدام شوند يك  مي تهيه

 بپردازند   سازمان  درباره  تبليغ  به  از اينكه  باال ببرند، بيش  طور غير مستقيم به را   سازمان  يك جلوه
  . كنند  باشد تهيه  انساني  يا اهميت  خبري  ارزش  داراي  كه  تحقيقي كوشند گزارشي مي

 تنها  نه: بود خواهد   مالحظه  از آنها قابل  استفاده  شوند دامنه  تهيه  خوبي  به  چنانچه يهاي فيلم  چنين
 مورد   سازمان  جديد و بازديدكنندگان  كاركنان  توجيه  داخلي  از منابع  يكي عنوان بهشود آنها را  مي
   اعضاي  كه هايي ها، يا باشگاه  در اتحاديه  يا نمايش  در تلويزيون  استفاده  براي  قرارداد كه برداري بهره
  . كرد  آنها را عرضه توان دهند نيز مي  مي ان نش  عالقه  فيلم  مهم هاي موضوع   به آن

   تهيه  به  خود شروع  راديو و تلويزيون  بخش  از طريق  هم  عمومي  روابط يها بنگاه از  اي پاره
  هاي  يا گزارش  خبري  در بخش  استفاده براي)   دقيقه  و نيم  تا سه يك (  مدتي  كوتاه  مستندگونه هاي فيلم

   به  آن  بلند مستند و تبديل  فيلم  يك  كردن  تكه  با تكه  اغلبها فيلم  اين. (اند يو كرده و راد تلويزيون
  ).شود  مي ، ساخته  مدون  كوتاه  قسمت چندين
-Mini))  داك ميني (  كوتاه  مستندهاي   كه(Feafure Clips)   تحقيقي هاي فيلم   اخبار يا بريده اين

documentaries)ويديويي  خبري    يا اطالعيه  (Vidio news release) (VNR)   چند  شوند، به  مي ناميده 
   مشتري  مطلوب  با مخاطبان اند و از نظر جمعيتي  شده  انتخاب  از پيش  كه  يا راديويي  تلويزيوني ايستگاه
 اخبار  ئوالن مس  قبلي  گذاشتن با در جريان (  ماهواره گردند، و يا از طريق  مي  دارند ارسال مطابقت
  .يابند  مي انتقال)  مورد نظر هاي ايستگاه

   با ارزش  اخبار يا اطالعات  حاوي شوند كه  مي  انتخاب  پخش  براي  در صورتي  كوتاه مستندهاي
  اي بينانه  واقع  حال  و در عين  جالب  بايد ارتباط  مستند كوتاه  يك  كه  است  معني  بدان اين.  باشند خبري
   اعمال  آن  سود باني  را به  نظر خاصي پرده  بي  كند و بكوشد كه  خود حفظ  مورد بحث  موضوعرا با
، دشوار   يا نه  است  شده  ديده  تلويزيوني  ايستگاه  در يك  مستند كوتاه  آيا يك  اينكه  رديابي اگر چه. كند
  كنترل (  مهار شده  پيام  يك  گنجاندن  بالقوه  مزاياي اند كه  عقيده  بر اينها سازمان از  ، اما بسياري است
  هاي  آگهي  سلسله  يك  براي  يا راديو كه  در تلويزيون  جايي  از خريدن  خبري  برنامه در يك)  شده

  بيني  پيش  خطر غير قابل  استقبال ، حاضرند به بنابراين.   بسيار بيشتر است  شده  در نظر گرفته بازرگاني
  . بروند  هم  آن  نتيجه بودن

   صورت  به  كه  است  برابر زماني  چندين  شود اعتبارش  پخش  خبري  در برنامه  مستند چنانچه فيلم
 در بر   هم اي  هزينه  سازمان شود براي  مي  خبر پخش عنوان به  شود و چون  مي  پخش  تجاري آگهي

  . نخواهد داشت
 معموالً با   قطعه اين. كند  مي  استاندارد پيروي هاي  فيلمنامه  از قالب  تلويزيوني  كوتاه  مستندهاي متن

)  ويديو  عنوان تحت (  صفحه  چپ  در قسمت سپس. شود  آغاز مي  و گزارشي  كوتاه  روايتي  مقدمه يك
  متن)  صدا  عنوان تحت (  راست  در سمت كه حاليشود، در   مي  توصيف  يا حركات  تصويري هاي صحنه

   داده  نيز نمايش  زمان گذشت. گردد  مي  ثبت  است  با تصاوير متقارن  صدا كه  اثرات شرحگفتار و 
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   را به  مستند كوتاهي  متن  كنيد كه  نگاه7-1 نمودار  به( شود   مشخص  در فيلم  هر قطعه شود تا مدت مي
  .)دهد  مي شان ن  است  خبري  ارزش  داراي  كه  ورزشي  پوشاك  جديد يك  طرح منظور معرفي

  جاي  در جاي  كه  است اي  و مصاحبه  گوينده  از توضيحات اي  آميخته  راديويي  مستند كوتاه متن
   نوشته  درشت ها با حروف  مصاحبه  اين  راديويي  برنامه در صفحات. (شود  مي  گنجانده توضيحات

  ).شود مي
   براي  مناسب ، فضاي  توضيحات  از ضبط د تا پسكنن  مي  يادداشت  را معموالً در حاشيه  مصاحبه زمان
  . بماند  باقي  آن جادادن

   بخش  با اجاره تجديد چاپ ( اي  ـ هنوز زنده بنگ بنگ:   تلويزيوني  مستند كوتاه  متن نمونه  7-1نمودار  
  )Ruder Finn & Rotman(    و روتمن  رودرفي ن  شركت راديو و تلويزيون

 با نظاير خود   تفاوتي  اندك  كه  ورزشي هاي  از لباس  جديدي نوع: استوديو در   برنامه مجري
  همكارمان.  كند  فراهم  را برايتان  بيشتري تواند امنيت  مي  كه  است  و توليد شده دارد طراحي

  :دهد  مي  گزارش كانينگهام
  جمع   ويديو 

   به زمان
   ثانيه

  

  صدا 

   ماهر، مانكني تيراندازي 
  دهد  قرار مي هدفرا 

   ـ صداي  و برهم  درهم  صداهاي  :6 
   تيراندازي

   و مشاهده  لباس وارسي 
 نفوذ   در آن  گلوله اينكه
   نكرده

 ـ مدروز و   است  ضدگلوله اي  جامه  :16 
   به  لباس  ـ اين  استفاده  قابل العاده فوق

   كه  است  شده  طراحي نحوي
 38  فنگ ت تواند از نفوذ گلوله مي

   ميليمتري44   و حتي ميليمتري
  . كند جلوگيري

   گوناگون هاي نمونه 
   داده  جديد نشان طرح
  شود مي

   لباسها براي  اين  پاييزي هاي طرح   :23 
   آمريكايي  شركت وسيله بهبار  اولين

   به  مطبوعات  نمايندگان براي» امگو«
  . شد  گذاشته نمايش

   يكايك تصوير درشت 
    ورزشي هاي لباس

 شكار و پرواز، و  ، نيمتنه  پرش  لباس  :29 
    زير پيراهني حتي

،   جاسين جان:  گوينده 
    لباس طراح

   بسازم هايي  مدل خواهم  اساساً مي  من  :55 
   هم  بدن  محافظ  كه  تنها جذاب  نه كه

   به  كه  بريزم  طرحي  كردم سعي. باشند
   يك  نباشد، بلكه  شبيه  ضدگلوله لباس
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  سعي.  باشد توليد مدروز و برازنده
   هم  كه  توليد كنيم هايي  لباس كرديم

   از نظر زيبايي  و هم از نظر حفاظتي
  . كند  را جلب  مردم توجه

  تصوير و صداي 
  گزارشگر

   در راحتي  وزن  سبك  خفتان  راز اين  1: 07
   ماده ، اينكه  است  آن و سبكي
   درجلو و عقب  نحوي  را به ضدگلوله

   راحت  پوشيدنش  كه دهيم  جا مي آن
ها   گلوله  از نفوذ اغلب  جامه اين. باشد

   خواهد كرد و شركت جلوگيري
  .كند  مي  امر را تضمين  اين اش سازنده

  آبرهام:  گوينده 
  ، رئيس سيلبرشاتس

   آمريكايي شركت
  »امگو«

  

  در حقيقت.   است  كامالً درست  1 :25 
   تضمين  ما يك هاي  از لباس هريك

   را هم قيد و شرط  بي  هزار دالري500
 نفوذ كرد،  اگر گلوله. با خود دارد

 خواهد   هزار دالر تاوان500  شركت
   اطميناني  دليل  به  تضمين اين. داد

   قبلي هاي  و آزمون  از تجربه  كه است
   كيفيت  كنترل  در زمينه شركت

   آمده  دست  به  استاندارد آن متمقاو
  . است

   تير آزمايش ميدان 
    تفلوني هاي گلوله

   كه  ساخته  اخيراً آلياژي  شركت  اين  1 :39 
 نفوذ  ، مانع  نخستين هاي در آزمايش

  اين.   است  شده  تفلوني هاي گلوله
 6 كوالر   و   اليه40ها از  گلوله

  كنند  عبور مي  تلفن راهنماي
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  تصوير درشت 
   با صدا گزارشگر همراه

   كنگره  كنوني هاي تالش   خوشبختانه  1 :52 
 توليد   كامل  ساختن  ممنوع براي
 آلياژ   اين  نياز به  تفلوني هاي گلوله

اما .   است  برده  را از ميان مخصوص
ها   از ديگر گلوله  ماندن  در امان براي

. كرد  گذاري  بايد سرمايه فعالً همچنان
  . ، نيويورك  كانينگهام ديك

  
 (PSAS) (Public Service Announcement)   همگاني  خدمات اطالعيه
شوند و   مي  تهيه  غيرانتفاعي  مؤسسات  از سوي  هستند كه ييها پيام   همگاني  خدمات هاي اطالعيه
   اين گرچه. كنند  مي  پخش ان رايگ  به  عمومي  خدمت  يك عنوان به آنها را  پراكني  سخن هاي ايستگاه
  ها ارسال  تلويزيون  استفاده  با اساليد نيز براي  يا همراه  نوار ويديويي  بر روي توان ها را مي اطالعيه
   راديو و تلويزيون هاي فرستنده.  راديوها بفرستند  آنها را براي  كه  است  بر اين  رسم ، اما اغلب داشت

   اين اما در انتخاب.  كنند  پخش  مشخصي  زمان  از آنها را در طول داد معيني مجبورند تع برابر قانون
  . دارند  آزادي  آن  پخش ها و زمان اطالعيه

  احتمال. شوند  مي  تهيه اي  ثانيه60 يا 30، 20، 10   اخبار كوتاه  صورت  به  عمومي  خدمات هاي اعالن
   به  درازي  اين  به هايي  زمان  اختصاص ، چرا كه تر است شود كم  پخش اي  ثانيه60  هاي  اعالن اينكه
 بايد   هستند، هرچند كه اي  ثانيه30ها،   اطالعيه ترين مرسوم.   نيست  فراوان  چندان  رايگان هاي آگهي
   ميان  انتخاب  امكان  راديو تلويزيون هاي  كنيد تا ايستگاه  ارسال  مختلف هاي  طول  به  اطالعيه چندين

 و   با جرح  كنيد و سپس خواهيد بگوييد يادداشت  مي  را كه  بايد هرچه نخست.  باشند آنها را داشته
   خواندن زمان.  دهيد  مطابقت  يافته  شما اختصاص  به  كه  را با زماني ، آن  نوشته بندي  و تغيير جمله تعديل
  . ذكر كنيد  صفحه  در باالي  روشني ايد به ب  مأمور رابط  با نام  را همراه  آن  پخش  و تاريخ اعالن
اند و   داده  دستش را غفلتاً به  آن  شما را خواهد خواند كه  اعالن اي  گوينده  باشيد كه  خاطر داشته به

   بايد هم  اعالن  كه  است  معني  بدان اين. ا از سر بخواندر  آن  كه  است  نداشته  فرصت معموالً يكبار هم
   نوع  معموالً اين  آنكه  خصوص  باشد، به  آسان  شنونده  براي  فهميدنش  و هم  گوينده اي بر خواندنش

 دوبار  ، دستكم  رويداد را در اعالن ، روز و زمان  كنيد مكان سعي. شوند  مي  خوانده ها با سرعت اعالن
 دوبار   امكان در صورت(كنيد    اضافه  آن  به  هم  تلفن  شماره داد يك  مي  اجازه اگر وقت. تكرار كنيد
 با   در ميان  يا دو خط  خط  بايد يك  راديوتلويزيوني  مانند اطالعيه  عمومي  خدمات اطالعيه). تكرار شود

 دشوار  هاي نام باشد و   بايد ساده  آن بندي  و جمله  نگارش سبك.  شود  نوشته  زياد در حاشيه جاي
  . گردد آوانگاري

  
   اساليد نمايش 
، گفتار  ، پروژكتور از كار افتاده  سرگردان  سخنران  در آن  كه  اساليدي  ما در نمايش  همه ايد تاكنونش

   است  ما نيافزوده  اطالعات  به اي  تازه  و نكته  بوده آور و گنگ  و اساليدها مالل دار و يكنواخت سكته
   همپاي  كه  رسانه  اين شك ، و بي خواهد ساخت   اساليد را بدنام ، نمايش  اجرايي چنين.  ايم حضور داشته
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   نيز بر سر راه يابد، مشكالتي  مي اي  ويژه  جايگاه  مدرن  تكنولوژي  روزافزون  قرار گرفتن در دسترس
 وديگر   كاركنان ، توجيه  مشتري ، معرفي  فروش  در جلساتها سازمان از  ، بسياري با وجود اين. خود دارد

   و اقتصادي  از اساليد از نظر مالي استفاده. كنند  مي  از اساليد استفاده  نحو مؤثري  به خود رويدادهاي
   آن  و اجرا شود نمايش ريزي  برنامه  دقت  و به  سنجيده كه صورتي و در   است  بارزي  مزاياي نيز داراي

  . بگذارد  برجاي  نيست  مقايسه  و نوار قابل  با فيلم  كه انگيز و خاص  هيجان تواند تأثيري مي
 گفتار و تصوير وجود   و جور كردن  جفت  براي  خاصي  اساليد، فرمول  نمايش  يك ريزي در برنامه

   در اجرا از همه  عنصر گفتاري  دارد كه  اين  به گيرد بستگي  قرار مي  اول  در مرتبه  كداميك اينكه. ندارد
  ، بايد اولويت  بالعكس  كرد، يا اينكه  موجود استفاده ز اساليدهايآيا ابتدا بايد ا (  يا تصويري تر است مهم
  ريزي  برنامه هاي  از كارت  با استفاده توان مي).   گذاشت  نمايش  اساليدها را به  گفتار داد و سپس را به

ظر و در  مورد ن  تصوير ذهني  كلي  طرح  آن  راست  در طرف  كه  مقوايي صفحاتي(   (Phonetical) گزارش
.   ساخت  و تصوير را با يكديگر هماهنگ كالم) كنند  مي  را ثبت  با آن  مناسب  گفتاري  مطالب  چپ طرف

  ـ يا واحدهاي»   پرمعني هاي عبارت «  سلسله  يك  صورت  را به  گفتارتان  كه  است  اين  راه ترين مطلوب
   باشيد كه  ياد داشته به.  قرار دهيد  است ر آن درخو  كه  را در كنار تصويري  ـ درآوريد و هريك فكري
  درنگ  بي  مخاطبان  كه  تصاوير در حدي  شود و اينكه  بلند نوشته  با صداي  خواندن  گفتار بايد براي متن

   شده  گفته  آنچه  به اي  بعد تازه كه  طوري  باشند، به اول  و دست  اصيل  حال  و در عين آنها را بفهمند ساده
   تكرار كنند توضيح  از اينكه  را پيش  گفتاري هاي  نكته  هستند كه  اساليدها آنهايي بهترين.  بيفزايند است
   قياس  يك  نور را از طريق  شكست  پديده توان  از اساليد مي مثالً با استفاده. بخشند  مي دهند و تجسم مي

 برخورد با   هنگام  اقيانوس  يك  امواج  را كه اني زم تواند مدت  اساليد مي اولين.  داد  توضيح تصويري
  تواند نمودار پرتوهاي  مي اساليد بعدي.  دهد شوند نشان  مي  تقسيم  پراكنده  موجهاي  به  سخت مانعي
تواند   مي  آساني  اساليد به  از منابع  با استفاده سخنران.  دهد  در جو نشان  برخورد با مانع  را هنگام نوري
  . كند  را روشن  شباهت اين

  خواهيد، به  مي  آنچه  درباره  و مشروحي  دقيق  كتبي  اساليدها توضيحات  اين  موقع  باشد كه يادتان
   توضيحات  اين  به  است  شده  شما را متوجه  خاص  شويد منظورهاي  مطمئن  اينكه  بدهيد و براي عكاس

   آخر رسيد، بايد مطمئن  گفتار و تصويرها به  كار تهيه  كه نگاميه.  كنيد  شخصاً بر كار نظارت اكتفا نكرده
 اساليدها   از تهيه ، پيش  امكان در صورت.   خواهد گرفت  صورت  نحو مؤثري  نيز به  آن  اجراي شويد كه

   طريق  اين بگيرد، تا از  عهده  به ها را در نمايش  آن  درباره  كار توضيح  قرار است  كسي  چه بايد ببينيد كه
  پذير نباشد، آنوقت  كار امكان  اين  كه در صورتي.  داد  مطابقت  دهنده  ارائه  گفتار را با روش  متن بتوان
   شخصي  يافتن  كار مستلزم اين.  دهد  تطبيق  خود را با نمايش  شود و سخنران  عمل  بعكس  كه  است الزم
   تنظيم  و حتي  زمانبندي  براي  قوي اي ، از شامه  سخنراني راي ب  مناسب  صدايي  بر داشتن  عالوه  كه است

  حتي.  نگيريد  را دستكم  برنامه  اجراي  و فن  از فوت  آگاهي اهميت.  برخوردار باشد  برنامه اجراي
د،  شو  همراه روح آور و بي  مالل  با صدايي كه صورتي اساليدها نيز در  انگيزترين ها و هيجان  متن بهترين
  ). كنيد  نگاه  هشتم  فصل به( خواهد كرد   جلوه  از جذابيت  و عاري خنك

 اساليد بايد   دستگاه  و مسئول  شود و گوينده  گفتار مشخص  در متن  روشني  تصوير بايد به  ارائه محل
 بهتر  شرو.  باشند  آورده  عمل  را با يكديگر به  الزم هاي  و هماهنگي ، تمرين  رسمي  از جلسه پيش
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   گوينده  كه  نحوي  كنيد، به  دور تهيه  از راه  كنترل  دستگاه  يك  آپاراتچي  با همكاري  كه  است اين
   متن  اساليدها و صفحات  و نيز ترتيب  آپارات  دستگاه  كه  است طبيعي. بتواند رأساً اساليدها را تغيير دهد

   بنشانيد تا مطمئن  سالن  عقب  را در رديف  بايد چند تن ن تمري  جلسه در طول.  شود  امتحان بايد از پيش
   اينكه  بيشتر براي  هزينه صرف. ( هستند  رؤيت  قابل  وضوح  دور نيز به  اساليدها در فاصله شويد كه

  گوينده.)  را دارد تر برخوردار شوند ارزشش  روشن  و تصويري ، شفافيت  رنگ  دلنشين اساليدها از تقابل
   بدان اين.  قرار گيرد  مخاطبان  اساليد از ديدگاه  نمايش  پرده  چپ  بايد در سمت  برنامه  اجراي مهنگا
   گوينده  سوي  بيشتر به  اطالعات  دريافت  براي  مخاطبان  هر اساليد، نگاه  از مطالعه  پس  كه  است معني
   3). خوانيم  مي  راست  به  ما از چپ چرا كه(گردد  برمي

  
   اساليد هاي  نشينجا

  هاي  نقشتاب  صورت  به  ديگري هاي  نداريد، جانشين  كافي  يا پول  وقت  عالي  اساليدهاي  تهيه اگر براي
  در (Flip charts)   گردان  بزرگ  رنگي ، نمودارهاي تر از آن  يا ساده(Over head projector)   باالسري

 (Judith stien)    استين   و جوديت(Marya Holocombe)  هولكامب ماريا   عقيده به.  قرار دارد دسترستان
   براي  تن100حدود ( كمتر   مخاطبان  عده كه صورتي، در  ارتباطات  علوم نظران  از صاحب دوتن
 از   باشد استفاده  نيز غيررسمي و برنامه)   گردان  نمودارهاي  براي  تن20 و كمتر از   باالسري هاي نقشتاب

   كنند تا به  توجه  خود شما و گفتارتان  بيشتر به  مخاطبان منديد كه اگر عالقه.   بهتر است  دو وسيله اين
  . كند  را بهتر برآورده  مقصودتان  است ها ممكن  راه  اين شود، انتخاب  مي  ارائه  آن  همراه  كه تصاويري
   منعكس  بزرگ  صورت  به  پالستيكي  شفاف يها  ورقه  را بر روي  رنگي  تصويرهاي  كه  باالسري نقشتاب

   مستلزم  ندرت  به  نمايش  نوع اوالً اين.   برخوردار است  مزيت  با اساليد از چندين كند در قياس مي
   براي  برنامه  اجراي  در طول  كه  معني ، بدين  تصويرها است دادن  نشان ها براي  چراغ  كردن خاموش
   قرار دهيد و سپس  مورد استفاده  ثابت  وضعيت  را در يك توانيد نقشتاب  مي افيكي گر  نكته  يك توضيح

   كه  حال ، در همان  بر اين عالوه.  كنيد  را خاموش  شود آن  منحرف  اصلي  از مطلب  كسي  توجه آنكه بي
 قادر خواهيد   آن  روي هاي شنق   به  مستقيم شود با اشاره  مي  تابيده  شفاف  پالستيكي  بر صفحه پرتو نقشتاب
توانيد   مي  و حتي  است ، كار آساني  نقشه  نوع  اين ترسيم.  دهيد  توضيح را با دقت  آن بود جزئيات

را مستقيماً   آن  است  را مصور كرده  شفاف  صفحه زنيد و پرتو نقشتاب  مي  حرف  با مخاطبان  كهطور همان
  . كنيد  رسم  پالستيكي  صفحه بر روي

   رنگي ، نمودارهاي  نيست  قرار ندارد و يا مطلوب  در دسترس  باالسري هاي  نقشتاب  كه در جايي
   بيشتري  گفتار از تصوير اهميت  در آن  كه  است هايي  برنامه  تقويت  براي  وسيله ترين  مناسب گردان
   بحث  به  مراجعه ندارد و براي را دربر   مكانيكي شدن  خطر خراب  رنگي  بزرگ  نمودارهاي اين. دارد

 را   گردان نمودارهاي.  آورد  عقب  زد و به  را ورق  آن توان  مي  آساني  به  و تأكيد مجدد بر آن گذشته
 از  استفاده.  كشيد البداهه  را في كنيد آن  مي  صحبت  كه  حال  كرد يا در همان  تهيه  پيشاپيش توان مي
 در   مخاطبان  فعاالنه  مشاركت  هدفش  كه  آموزشي هاي  يا ديگر گردهمايي اتي تعليم ها در سمينارهاي آن

  ها است  در ذهن اي  ويژه  يا تصويرهاي  و مهم  خاص  كلماتي  ساختن  يا جايگزين  تازه  فكرهاي توسعه
  .بسيار كارساز خواهد بود
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    ساالنه  گزارش  تهيه  موارد برگزيده  مطالعات الگوي
    ساالنه  گزارش  تهيه  به  شتابزده  سال يها ماه   در آخرين عمومي  روابط  از كارگزاران  بسياري متأسفانه

در . دهند  نمي  خرج  به  همت  منابعشان  و ارزيابي  بايد و شايد در گردآوري  كه گونه پردازند يا آن مي
   و ديگر فرصتي  است  رفته  باطل بها به گران   وقت برند كه  مي  پايان  خود را به  گزارش  طرح  زماني نتيجه
  .  نيست  در دسترسشان  نهايي  نسخه  و پرداخت  بازنگري براي

 تا اواخر  بايستي  مي  مالي كنند، اطالعات  كار مي  خورشيدي  سال  براساس  كه يهاي سازمان  براي
   معلوم  تاريخ  از اين  پيش  كلي دهاي از برآور اي  مالحظه  قابل  بخش از آنجا كه.  حاضر باشد ژانويه

 از   پيش حتي.  گردد  آيد تكميل  فراهم  آمار قطعي  از اينكه ها بايد قبل خواهد شد بيشتر گزارش
 از   كرد تا شما را در بسياري  را انتخاب  استادكار گرافيك ، بايد يك  برآورد كلي شدن روشن
  اي  بودجه  از ميزان  و بيش  كم  اينكه  محض به.  كند ر دارد كمك قرا  در سر راهتان  كه هايي گيري تصميم

، تعداد   حروف  كاغذ، نوع  نوع  از قبيل  مسائلي  شديد، بايد درباره گيرد مطلع  قرار مي  در اختيارتان كه
تيراژ .  بگيريد  شود تصميم  بايد چاپ  كه  گزارشي هاي  نسخه  و شماره  صفحات  تقريبي ها، شماره رنگ

،   بهادار، كاركنان  اسناد و اوراق گران ، تحليل  تعداد سهامداران  با محاسبه توان  را مي  ساالنه گزارش
   ساالنه  گزارش از آنجا كه.  كرد  كنند تعيين  دريافت هايي  بايد نسخه  كه  مالي  و مطبوعات مشتريان
   ياد داشته  ـ به  است  هزار نسخه10 معموالً   آن» تيراژ حداقل«شود ـ   مي  چاپ  زيادي  در حجم همواره
  . خواهد شد تر تمام  ارزان  هر نسخه  شود، هزينه  چاپ  بيشتري هاي  هرقدر نسخه باشيد كه

 در   مندرج  اطالعات  براي  مهمي  منابع  كه توانيد با افراد گوناگوني  مي ريزي  برنامه  اول در مرحله
 مشاور   افراد احتماالً شامل اين.  بگيريد را تأييد كنند رأساً تماس  بايد آن نده هستند و در آي گزارشتان
)   يا مديرعامل رئيس (  ارشد سازماني  و مقام  شركت  و اداراتها بخش  ، رؤساي  و حسابدار سازمان حقوقي

  اينكه.  خواهند بود او است   امضاي  به  سهامداران  به  خطاب  ساالنه  گزارش  اول  در صفحه  مندرج  نامه كه
   خواهد بود بستگي اي  پايه  تا چه  تماس  اين  برقرار خواهيد كرد و گستردگي  تماس  افراد چگونه با اين

  .كنيد  كار مي  برايش  دارد كه  سازماني  و ماهيت  وسعت به
 را در   داروخانه100  ه ك  است  دارويي  شركت  يك عمومي  روابط رئيس  (Larry pagano) پاگانو  الري

 كار   در حوزه  كه  است هايي  مسئوليت  از جمله  شركت  ساالنه  گزارش تهيه. كند  مي سراسر كشور اداره
  . او قرار دارد  برعهده عمومي روابط

  هاي  خود در زمينه  فعاليت  به ، زيرا اخيراً شركت  است جاري  سال  گزارش  تهيه  نگران  ويژه پاگانو به
 را   توليد ويتامين  كارخانه  و يك  پرستاري  مركز آموزش  با يك  بيمارستان ، يك  بخشيده  تنوع مختلف

 انتظار  كه ها چندان  فعاليت  اين ليكن.   است  داده  خود را گسترش هاي فعاليت و   كرده خريداري
   شهري  در مناطق  چندي هاي اهفروشگ  كه حالي در ، در گذشته وانگهي.   است  سودآور نبوده رفته مي

   كه  است  روندي اند، و اين  كرده  را تعطيل شان  شهر نيز فعاليت هاي فروشگاه از  اند، بعضي  شده افتتاح
آميز   الزاماً فاجعه  حوادث  از اين يك  هيچ اگرچه.   خواهد يافت  ادامه  هم  آينده هاي سالاحتماالً در 

   از آنها در گزارش گيري  و بهره  تحوالت  و تحليل  تجزيه  به  خود را ملزم  كه ركت ش  اين ، اما براي نيست
  .سازد  مي  جديد را مطرح گيري  جهت  اتخاذ يك مسئله   حوادث داند، اين  خود مي ساالنه
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 را  خود  گزارش  تهيه  براي  الزم  زودتر مطالب  هرچه مند است  عالقه  ويژه  پاگانو به  روي از اين
   به  نامه  نوشتن  خود را متوجه  حواس  همه  آخر سال يها ماه بتواند در   كه  نحوي گردآورد، به
  . كند  ساالنه  گزارش  و تدوين سهامداران

   آمارهاي  فوريه  در اول رسد و حسابداران  مي  پايان  دسامبر به  در ماه  دارويي  شركت  اين  مالي سال
   گزارش ريزي  برنامه  تاريخ ، از همين  تجارت  قاعده پاگانو طبق. دهند  مي  تحويل را  سال  همين مالي
تابلو . (دهد  مي  ترتيب  زمانبندي  جدول كند و يك  مي  جلوتر شروع  سال  را، تقريباً از يك  آينده سال

2-7(  
  

    ساالنه  گزارش  زمانبندي   جدول7-2تابلو 
  مارس 

    و عكاسان ست هنرمند گرافي  انتخاب.1
   جاري  مورد نياز سال هاي  تعداد نسخه  تقريبي  محاسبه.2
  .ها آغاز كند  خود را با چاپچي  مذاكرات  هنرمند گرافيست.3
 كاغذ،   احتمالي  تغييرات  درباره  با گرافيست  و مذاكره  گذشته  سال  ساالنه  گزارش  ارزيابي.4
  . ارش گز هاي  و عكس آرايي ، صفحه ، رنگ قطع
    و مي آوريل 

    پرسشنامه  تهيه  پيرامون  بحث  جهتها بخش   با رؤساي  غيررسمي  مالقات.1
 وگو گفت،   آينده  تحوالت بيني  منظور پيش  و حسابدار به  با مشاور حقوقي  مذاكره  جلسه.2

    گزارش  تهيه  تجديدنظر در روش درباره
  .  مؤسسه با رئيس سپتامبر   در ماه  مالقات  وقت  تعيين.3
    و ژوئيه ژوئن 

  ها  قسمت  رؤساي  براي  اوليه  پرسشنامه  تهيه.1
   مطالب  براي  تازه هاي طرح و   اطالعات آوري  جمع  جهت  مؤسسه  در بايگاني  تحقيق.2

    ساالنه گزارش
    عكاسان  مقدماتي  وظيفه  تعيين.3
  
   اوت 

   روند مالي  درباره  اطالعات آوري  جمع  براي سابداري و ح  با مشاور حقوقي  مذاكره  جلسه.1
  . شركت

  .  نهايي  نسخه  و تهيه  پرسشنامه  تكميل.2
    پرسشنامه  اجرا و ارزيابي.3
   با رئيس  آن  كردن  منظور مطرح  تأكيد شود به  بر آن  بايد در گزارش  كه يهاي هدف   تعيين.4

  . شركت
  سپتامبر 

    مؤسسه  با رئيس  مالقات.1
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  .  سهامداران  به  نامه نويس  پيش  تدوين.2
  اكتبر و نوامبر 

    تحقيقي  مقاالت نويس  پيش  تهيه.1
    و اصالح  بازنگري ها جهت نويس  پيش  ارسال.2
    عكاسان  تكميلي  وظايف  تعيين.3
  .  چاپ  و مسئول  گرافيست  مالقات.4
  ردسامب 

  . آمد  عمل  به هاي بيني  تأييد پيش  براي دار شركت و حساب  با مشاور حقوقي  مالقات.1
   مجدد هاي  بازنگري.2
   شده  اصالح  نسخه  ارسال.3
    گزارش آرايي ها و صفحه  عكس  درباره  نهايي  اتخاذ تصميم.4
    چاپ  مسئول  نهايي  تكليف  تعيين.5
  ژانويه 

    نهايي  نسخه  رساندن  تصويب  به.1
    گزارش  چاپي  نمونه  رساندن  تصويب  به.2
   فوريه 

  ).  فوريه اول (  مالي  اطالعات  آخرين  دريافت.1
    گزارش  شده چيني  حروف  نسخه  بررسي.2
  . از انتشار  پيش  شده گيري  غلط  نمونه  آخرين  دريافت.3
    مارس اول:   گزارش چاپ 

   بودجه  بايد با در نظر گرفتن  ساالنه  گزارش ه رسيد ك  نتيجه  اين  به  با هنرمند گرافيست پاگانو در مشورت
 منتشر   دورنگ  صورت  و به11×812  معمول  در قطع  شركت  اين شائبه  و بي  ساده  و هويت  يافته اختصاص

  ). ديگر رنگ (  خاكستري  حاشيه ، و طرح)  رنگ يك (  سياه كاغذ سفيد، چاپ. شود
 دهند   جواب  آن  فرستاد تا به  شركت هاي بخش   مسئوالن  براي  اوت  پاگانو در ماه  كه هاي نامپرسش

  : بود  قبيل  از اين هاي الؤس  شامل
 را   آن  است  مثبت ؟ اگر جوابتان  است  شده  حاصل  شما تغييري  بخش مشي  در خط  گذشته  آيا در سال.1

  كنيد؟  مي  ارزيابي چگونه
  ؟  شما چيست  قسمت  و ضعف  قدرت  نقاط.2
   داريد؟  قسمتتان  براي  درازمدتي هاي هدف   چه.3
  رود؟  مي  پيش  مسيري  در چه  شركت  نظرتان  به.4
  كند؟  مي  را منعكس  شركت مشي  و خط ، روش  در مجموع  بخشتان كنيد كه  مي  آيا احساس.5

   عملياتي هاي حوزه   تنوعها بخش   رؤساي  بيشترين شود كه  مي ها متوجه  پاسخ  از ارزيابي  پس وي
  فروشي  خرده  عمليات گفتند كه ها مي آن. كنند  مي  تلقي  آن  اصلي هاي فعاليت   سالم  را گسترش شركت
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 خود   در تحقيقات وي.  شود  دميده  كالبد آن  به اي  تازه  جان  كه  است  و الزم دچار ركود شده
   شخصي هاي كمك و بيشتر   داشته  مبذول  خاص وجه ت  بهداشت  مسئله  به  هميشه  شركت يابد كه درمي

  .  است  اهدا كرده  بهداشتي  بنيادها و نهادهاي خود را به
ها و نيز پيشنهاد    يافته(Henry Brancusi)   برانكوزي  هنري  سپتامبر خود با رئيسش  ماه پاگانو در مالقات

فكر . كند  مي  تقديم  وي  به  است  ساالنه  گزارش  براي بخش  سازمان  طرحي  حاوي  را كه كوتاهي
 خود را   سنتي  پايبندي  شركت  اين  دارويي محصوالت:  قرار است كند بدين  پيشنهاد مي  كه بخشي سازمان

كند   را تأييد مي  وي  گزارش برانكوزي.   است  داده  گسترش  دستاوردهايش  آخرين  از طريق  بهداشت به
  هاي فعاليت و   بوده  شركت  بلندمدت  هدف  درواقع  بهداشتي هاي فعاليت  تنوع  دهد كه  مي و توضيح

   علت  به شود كه  يادآور مي  همچنين برانكوزي.   است  آن  بنيانگذاران  اصلي  اميدهاي  نهايي اخير تحقق
 سودآور   آن ي از اجرا  پس  سال  جديد چندين  عمليات رود كه ، انتظار مي كار شركت  محافظه مديريت

 در   كه  شركت فروشي  خرده  از مؤسسات  امر معموالً در مورد هر يك  اين گويد كه  مي وي. (شود
 شهر   مركزي  مناطق  به  از حومهها فروشگاه  در مورد انتقال.)   است  بوده اند صادق  شده  تأسيس گذشته
  جايي  جابه اين. افتد  مي  اتفاق  جمعيتي د ساده رون  يك  امر طبق  اين كند كه  مي  استدالل  شركت رئيس

رسد   نظر مي  به  اكنون كه حالي، در  است گرفته  مي  شهر صورت  حومه  سوي  به  پنجاه  دهه هاي سالدر 
   يك  به  همواره  كهها فروشگاه. گردند  شهر برمي  از نو به  مردم ، چرا كه  شده  روند برعكس  اين كه

  . باشند رو مشتريانشان كردند، ناگزيرند صرفاً دنباله  مي  خدمت  متوسط  طبقه جمعيت
   انديشه  تحقق  راه  بهترين كند كه  را متقاعد مي ، وي  شركت  با رئيس  پاگانو و مذاكراتش تحقيقات

   اگرچه وي.   است  آن  تاريخي  در متن  شركت  كنوني هاي فعاليت   دادن ، جاي  گزارش  بخش سازمان
 يا   و پنجمين ، بيست  دهمين  گزارش  معموالً براي  شركت هاي فعاليت   تاريخي  بررسي داند كه مي

   عمليات جايي  جابه كند كه  مي  پاگانو احساس شود، ليكن  مي  در نظر گرفته  آن  سالروز تأسيس پنجاهمين
   بررسي گيرد كه  مي  نتيجه وي.  خواهد كرد  توجيه جاري  را در سال  تاريخي گيري  جهت اخير يك

   اثبات  خواهد داد و به  مستمر و منطقي  صورتي  شركت  اين هاي فعاليت   تنوع  به  موضوع  اين جانبه همه
 فكر،  با اين.   است  گذرا و موقتي اي  جديد مرحله  عمليات هاي  زيان  خواهد كرد كه  امر كمك اين

   صورت  بدين  اوليه نويس پيش. كند  مي  سهامداران  به  برانكوزي  نامه ه اولي نويس  پيش  تنظيم  به شروع
   نيز پيش  خود برانكوزي وسيله به و   بازنگري  دقت  به  شركت  مشاور حقوقي  از سوي  نامه  اين البته. ( است

 با   آن  و اطالعاتشود  مي  از انتشار يكبار ديگر بررسي ، پيش  عالوه به.  خواهد شد  ويراسته از تصويب
  .)گردد  مي  منطبق  نهايي آمارهاي

  
    چند با سهامداران سخني

 از   جديدي  مرحله  به1980 دسامبر 31   به  منتهي  ماه  دوازده  درطول  دارويي توليد محصوالت
   را در دگرگوني اي  تازه  عطف  نقطه  جديد شهري  فروشگاه  سه افتتاح.  نهاد  گام رشد و توسعه

   بهداشت  به  مربوط  در تجارت  نوين دستاوردهاي.  ما پديد آورد فروشي  خرده  عمليات جمعيتي
 رويدادها تعهد توليد دارو  اين.  ها است  فعاليت  به بخشيدن  تنوع  سوي  به  نويني  بر گرايش داللت

  .كند كا گوشزد مي آمري  متوسط  طبقه  بهداشتي  تغييريابنده  با نيازهاي را در امر همگامي
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ادوارد .  شد  افتتاح  نيويورك  در آلباني1939   در سال  شركت  اين  دارويي  فروشگاه نخستين
  هاي فروشگاه   تقليد از طرح  جاي  به  زمان  در آن  بنيانگذار شركت(Edward ferraro)فرارو

   گزينش  اهميت د به بو  زمان  آن  فراوان  كوچك هاي فروشي  خرده  از مشخصات  كه عمومي
،   فروشگاه  اولين با افتتاح. برد ها پي  داروخانه  اساسي  اقالم  صورت  به  آن محدود كاالها و عرضه

   اثبات  به  آن  عظيم  بعد موفقيت هاي سال در   كه  دارو درافكنديم فروشي  خرده  را براي طرحي
  .رسيد

   در مناطق  تازه  فروشگاه  بيست  توانستيم  كه ي شكل ، به  يافت  گسترش40   ما در دهه شركت
  گزيني  از روند مسكن  پيروي  به50  در دهه.   كنيم افتتاح) آمريكا (  شرق  در سراسر شمال شهري
 70، 1975  تا سال.   كرديم  شهرها معطوف  حومه  سوي  خود را به  آمريكا، توجه  متوسط طبقه

 درصد درآمد 92 ها فروشگاه   و اين  شهرها قرار داشت  حومه  ما در مناطق هاي فروشگاهدرصد 
  .آوردند  مي  را فراهم شركت

 مجدداً  وجود آمد كه  آمريكا به  متوسط  طبقه گزيني  در روند مسكن  تغييري1980  در دهه
 11 شهر   در حومه مانهاي فروشگاه درآمد   گذشته سال.  را در كار ما پديد آورد هايي دگرگوني

  اين.  كردند  درصد بيشتر فروش14  مان  شهري هاي فروشگاه  كه حاليدر.   يافت درصد كاهش
   آمريكا به  متوسط  مجدد طبقه آوردن  از روي  حاكي  را كه  عامي  شناختي  جمعيت هاي  يافته ارقام

  .كند  تأييد مي  است  كار و سكونت شهرها براي
   جديد در مناطق  فروشگاه  سه  تغييرها، امسال  با اين اسب متن گذاري  منظور سرمايه  به شركت

.  برچيد  شهري  حومه  از مناطق  را داشت  فروش  كمترين  كه  كرد و دو فروشگاه  افتتاح شهري
 انتظار  اند كه  شده  واقع هايي  جديد در فيالدلفيا و بالتيمور قراردارند و در محل هاي فروشگاه

 جديد معموالً از  هاي فروشگاه  اندازي  راه هاي هزينه.  يابند  و رونق سعه تو  سرعت رود به مي
  فروشي  خرده  خواهد كشيد تا بازارهاي  طولها سال  رود و اغلب  فراتر مي  آن درآمدهاي

   آمده  جديد پيش هاي فروشگاه   اين  براي  كه  ضررهايي بنابراين.  بدواند  ريشه  در منطقه نورسيده
   كه  چهارم ماهه  سه  درآمد افزوده هذا، با مشاهده مع.   است ها بوده  آن اندازي  و راه  تأسيس بسمت

   بهبود يافته  سرعت ها با اين  فروش  كه  شديم  بسيار خوشحال  رسيده  ثبت  به در دفاتر شركت
  . است

.   است  بوده ها همراه تفعالي  به بخشيدن  با تنوع  شهري  بازارهاي  گسترش  درباره گيري تصميم
   دخالت  بررسي ، طبيعتاً ما را به  بهداشت  آموزش  غيرانتفاعي هاي  ما در برنامه  ديرينه مشاركت
   بازارهاي  روزافزون اشباع.  شد  سودآور رهنمون  در حدي  بيشتر در امور بهداشتي مستقيم
  ، ما را متقاعد كرد كه  تخفيف در دادن ها فروشگاه   نوع  اين  شديد ميان  و رقابت فروشي خرده
  .  كنيم ها را دنبال  در فعاليت بندي  تقسيم  نوع اين

  هاي  ويتامين  ممتاز انواع  از توليدكنندگان  يكي  ويتا را كه  كارخانه  ما در ژانويه شركت
شود   مي  عرضه مانهاي فروشگاه در   آن  محصوالت  كه ستها سال و   است  كودكان مخصوص
 درصد سود   پنج  كرد كه  دالر فروش  ميليون  مجموعاً پنج  جاري ويتا در سال.  كرد خريداري

  .  دهيم  چهاربرابر افزايش  به  آينده  سال  پنج را در ظرف  آن  كه  و انتظار داريم داشت
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 و  ستان ـ دو بيمار  بهداشتي  مؤسسه  سه ، صاحب  كارخانه بر اين  عالوه جاري  در سال شركت
 وارد   عمليات  اين  را به  لطمات ركود اخير، شديدترين.  شد  نيويورك  ـ در ايالت  آسايشگاه يك

شد،   مي  دالر بالغ  ميليون30   به  مؤسسه  سه  از اين  حاصل  درآمدهاي جمع.   است كرده
 كار   كه  بيمارستان نوسازياما با .  رفت  فراتر مي  مبلغ  درصد از اين25،   عمليات  هزينه كه حاليدر
   يابد و از نارسايي  كاهش طور اساسي ها به  هزينه  كه  انتظار داريم  است  اتمام  به  نزديك آن

  . بگذارد  تأثير مثبتي  مؤسسات  اين  بر سوددهي  اقدامات  شود و اين  كاسته عملياتي
  هاي  تملك  به  منابع تو تخصيص در پر  آن  تحوالت بيني  و پيش  امسال  تصوير مالي توصيف

 جديد  هاي  اگر تملك  دالر بود كه  ميليون27   ساالنه عوايد خالص.  پذير است جديد امكان
.   است  يافته ، كاهش1980   سال  دالري  ميليون35 درآمد   به  نسبت  كنيم  مستثني  را از آن شركت

 درصد 5/11 شهر،   حومه فروشي  خرده وشگاه فر  سه  تعطيل ، عليرغم مان جاري  سال درآمدهاي
 در   آن  دودرصدي رسيد، افزايش  نمي  قبل هاي سال   پاي  به  امسال  سود سهام با وجود اينكه. بود
  .كند  مي  يابد، منعكس  ادامه  انتظار داريم  را كه اي  روند خوشبينانه  چهارم ماهه سه

   خود را با نيازهاي  سال در اين.  بود گيزيان  هيجان  ما سال  شركت  اخير براي سال
   به مايليم.   كرديم  هماهنگ برديم  سر مي  به  در آن  از نظر اقتصادي  كه  و محيطي مانهاي مشتري

  بيني پيش.  كنند  ما را همراهي  گذار و دگرگوني  دوران  در اين  كه  كنيم  توصيه سهامدارانمان
  . شود  نصيبشان  چشمگيري  سود سهام  آينده  در سال شان ر و پشتيباني صب  پاداش  به  كه كنيم مي

    شركت  و رئيس مديره هيئت   رئيس
  

كند و   مي  تشريح اش  گذشته  را در پرتو تاريخ  شركت  كنوني مشي  خط  نامه  در اين  باشيد كه  داشته توجه
. رسد  نظر مي  به  موقت نشيني  عقب  يك دهد كه  قرار مي  و احوالي  را در اوضاع  ساالنه دهي  بهره كاهش
   كنيد كه ضمناً توجه.   است  نشده  آن داشتن  در پنهان  و سعي  آمده  در گزارش  روشني  به  اطالعات كليه

 متقاعد شوند و در  زيرا بايد سهامداران. كند  مي  مستقيماً اشاره  سهامداران  منافع  آخر به در پاراگراف
  .بمانند  باقي رود در كنار آن مي  پيش  شركت  كه يديمسير جد

  .  رفت  مورد نياز گزارش  مطالب  تهيه  سراغ  كرد به  را تمام  نامه نويس  پيش  نوشتن  از اينكه پاگانو پس
  : كند  تقسيم  بخش  سه  را به  تحقيقي  گزارش  كه  گرفت او تصميم

  .  است  پابرجا مانده  همچنانها سال   با گذشت  شركت  و تاريخي  سنتي هاي  جنبه  مبحث.1
  .  است  شركت  ديرينه هاي فعاليت   دنباله  كه  جديد كنوني هاي فعاليت   مبحث.2
  پاگانو در مذاكراتش.   آن  كنوني هاي مشتري دارو و   توليدات  شركت  گذشته  ميان  پيوستگي  بيان.3

   شركت هاي فروشگاه   قديم  از تصويرهاي ، بر استفاده يك و گراف ، عكاس  گزارش  مطالب  به راجع
 تصوير   بيشتر به  گيرد كه  صورت  نحوي ها به  آن بندي  رده  كرد كه تأكيد ورزيد و ابراز عالقه

 و   چاپي  مطالب  بر انتخاب  همچنان  شركت بخش  سازمان انديشه.  شود  جديد منتهي مؤسسات
  كنندگان  مصرف  ويژه  به  و سالمت  را دربرابر بهداشت  تعهد آن و گسترش   تداوم  كه هايي گرافيك
  .كرد داد تأكيد مي  مي  نشان  متوسط  طبقه  به وابسته

  
    همگاني  خدمات  اعالن تهيه
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  هاي  همانند آگهي هستند كه)  اي شده كنترل ( اي  مهارشده يها پيام   همگاني  خدمات هاي  اعالن اگر چه
 از   نظر كه  از اين ليكن. شوند  مي اند پخش  توليد شده  بانيانشان  وسيله  كه  صورتي  همان  به نيبازرگا
   است  ممكن  پراكني  سخن  ايستگاه يك.  هستند  از اختيارتان  نداريد خارج  آنها اطالعي  پخش زمان

   پخش  فراواني  اينكه براي.  نكند خش كند و يا اصالً پ  بعدازظهر پخش  شما را در ساعت  بگيرد پيام تصميم
 و 20، 10  شايد متن( كنيد   تهيه  مختلف  زماني  قالب  در سه  را دستكم  آن  دهيد، متن  را افزايش اعالنتان

   و همچنين  رابط  و شخص  مشتري  درباره  الزم  اطالعات تمامي).  باشد تر از همه  مناسب اي  ثانيه30
   صفحه  در باالي  وضوح  شود را به  بايد پخش  اعالن  اين  آن  در چارچوب  كه  تاريخي  به  مربوط اطالعات
  . كنيد  را نيز بايد تعيين  هر اعالن  پخش زمان. ذكر كنيد

»   هاس ريترو مووي «  نام  به  غيرانتفاعي اي  فيلمخانه عمومي   مدير روابط(Jennifer Silk)  جنيفر سيلك
(Retro Movie House) دالورولي«  در  «(Delawore valley)شيوه  كه  است فيلمخانه» ريترو«.    است   

   جوان  و آثار پيشتاز هنرمندان  قديمي هاي فيلم   نمايش  كرد و تنها به  كار خود انتخاب  براي خاصي
  وسيله به  د كه بگذار  نمايش  را به يهاي فيلم   آينده ماه  سه قصد دارد در ظرف» ريترو«. پردازد مي

   رويداد فرهنگيها فيلم   اين  نمايش  كه  معتقد است سيلك.   است  شده  تهيه  منطقه  و فيلمسازان دانشجويان
   سينمايي هاي فيلم را از ها فيلم   سلسله ، اين  محلي  سكنه  دارد كه  عقيده  همچنين وي.  خواهد بود مهمي

   براي سيلك.  تر خواهند يافت  جالب  است  محدود و همگون مخاطباني تنها با   سخنشان  روي  كه معمولي
   كند تصميم دهند جلب  نمي  سر راه  ريترو را به  به  فكر رفتن  عادي  در وضعيت  را كه  نظر افرادي اينكه
   اكثريت كه   منطقه  موسيقي هاي  فرستنده  كند و آنها را به  تهيه  همگاني  خدمات  اعالن گيرد تعدادي مي

   ميليمتري35گيرد دو اساليد   مي  تصميم  همچنين وي.  دارد مندند ارسال  آنها عالقه  به  محلي شنوندگان
   تلويزيون  ايستگاه  به  راديويي هاي  اعالن  متن  كند و آنها را همراه  تهيهها فيلم   جالب هاي از صحنه

  . بفرستند محلي
   يكايك زند تا نام  مي  تلفن پراكني  سخن هاي  ايستگاه  به  كار، نخست  اين  از شروع  پيش اما سيلك

   درباره  همچنين وي.  دارد كنند دريافت  مي  رسيدگي  همگاني  خدمات هاي  كار اعالن  به  را كه كساني
 را  ويي رادي  عمومي  خدمات هاي  اعالن شود كه  مي  گفته  وي به. (كند وجو مي  آنها پرس  خبري مهلت
   نشاني  بايد به  پخش  مطلوب  جلوتر از تاريخ  هفته  شش  است  تلويزيوني  را كه ، و آنهايي  هفته پنج

 شمار   استاندارد به  مهلت  يك  هر دو رسانه  براي  مدت اين.  كند  ارسال  راديو و تلويزيوني هاي ايستگاه
   ابتدا تمامي وي. كند  مي ها را شروع  اعالن  نوشتن،  اطالعات  اين  داشتن  با در دست سيلك.) رود مي

  :كند  مي  يادداشت اي  ساده  جمالت  صورت  را به  رويداد آينده  به  مربوط اطالعات
   نمايش  هفته  يك  مدت  اكتبر به15   از تاريخ70     شماره(Fulton Hill)  هيل  ريترو در فالتن فيلمخانه

  هاي ها و دشواري  رنج  بهها فيلم  اين. كند را آغاز مي»  دالورولي «  محلي ن از آثار فيلمسازا تعدادي
.  خواهد كرد  سود خود جلب  را به  محلي  سكنه  خاص پردازد و يقيناً توجه  مي  در منطقه زندگي

  له از جم  فارست اثر كاترين»   آخر هفته تعطيالت« و   ميسكوويچ اثر جون»   نيوجرسي  جنوب هاي غم«
   منطقه  دانشكده  جوان  آثار فيلمسازانها نمايش   در اين.  درخواهند آمد  نمايش  به  هستند كه يهاي فيلم

   كسب براي.  كنيد  جا تهيه  يك  فيلم10   همه  يا براي توانيد از گيشه  را مي بليط. شوند  مي  داده نيز شركت
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   تماس555-0495   با تلفن  اداري هاي  در ساعت يلمخانه ف عمومي  روابط  رئيس  بيشتر با سيلك اطالعات
  .بگيريد

   يك نخست. دهد  قرار مي اي  ثانيه30 و 20، 10   اعالن  سه  تهيه  را مبناي نويس  پيش  اين سيلك
   بلندتر دو اعالن هاي  متن(The Lead)»   خبر كل «  براي  از آن  بتوان  كه   مناسب(Hook)»  منادي«

  :سازد  كرد مي هاستفاد
   است  محلي  از فيلمسازان ، آثاري» دالورولي« در   زندگي  درباره  و صميمي  شاد، غمگين يهاي فيلم

  .آيد  درمي  نمايش  اكتبر به15 از 70   شماره  هيل  ريترو در فالتن  در فيلمخانه كه
  هاي  در اندازه  اعالن تا سهكند   مي  را شروع  اطالعات  و اصالح  و تعديل  جرح  مرحله  سپس وي
   است  شده پراكني  سخن هاي  ايستگاه  به  ارسال  و آماده  تصويب  كه  نهايي نسخه.  آورد  فراهم مناسب
  :  است  صورت بدين

  
   ريترو  فيلمخانه

  70   شماره  هيل  فالتن
    عمومي  خدمات  اطالعيه
   عمومي ، مدير روابط جنيفر سيلك:   رابط
  ) 609(555-0495:   تلفن
    فوري  پخش براي

   1980 اكتبر 22:   اعالن  ابطال  تاريخ
  
  )  ثانيه10(

   اكتبر در فيلمخانه15 از  كه»  دالورولي «  درباره  محلي  آثار فيلمسازان روزه  هفت از نمايش
-0495:   تلفن  بيشتر با شماره  اطالعات  كسب براي.  كنيد شود ديدن  آغاز مي70   شماره  هيل فالتن
  . بگيريد تماس) 609(555

  
  )  ثانيه20(

   محلي  از فيلمسازان ، آثاري» دالورولي« در   زندگي  درباره  و صميمي  شاد، غمگين يهاي فيلم
  از ديدن. آيد  درمي  نمايش  اكتبر به15 از 70   شماره  هيل  ريترو در فالتن  در فيلمخانه  كه است
   لذت  هفته  يك  است  شده  ساخته  آن  اطراف  در فيالدلفيا و نواحي  زندگي ره دربا  كهها فيلم  اين

   اطالعات  كسب براي.   ورود پرداخت را هنگام  آن خريد كرد يا بهاي  پيش توان  را مي بليط. ببريد
  . بگيريد تماس) 609(555-0495:   تلفن بيشتر با شماره

  
  )  ثانيه30(

   محلي  از فيلمسازان ، آثاري» دالورولي« در   زندگي  درباره ، صميمي  شاد، غمگين يهاي فيلم
  از تماشاي. آيد  درمي  نمايش  اكتبر به15 از 70   شماره  هيل  ريترو در فالتن  در فيلمخانه  كه است
  هاي ها و دشواري  رنج  درباره  كه و ديگر آثاري»   نيوجرسي  جنوب غمهاي« نظير  يهاي فيلم
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 را   بليط بهاي.  ببريد  لذت  هفته آيد يك  درمي  نمايش  به  آن  اطراف  در فيالدلفيا و نواحي زندگي
 بيشتر با   اطالعات  كسب براي. خريد كنيد  پيش  ورود هفتگي  كارت  بپردازيد يا يك در گيشه
  . بگيريد تماس) 609(555-0495  كنيم ، تكرار مي)609(555-0495  تلفن شماره

  
    مستند كوتاه  فيلم تهيه 

 منظور   به  خبري  ارزش  داراي  خبر يا ديدگاه  يك  معموالً پرورش  مستند كوتاه  از توليد يك هدف
 در   كه  آزاد مطبوعات همانند ستون.   است  مشتري  غيرمستقيم  رساندن  شهرت  به  براي  از آن برداري بهره
  كارشناسان.  باشد  از حد بازرگاني  بيش  پيام  نبايد يك ند كوتاه، مست  پرداخت  خواهيم  آن  به  آينده فصل
   اعتبار پيام  به  بخواهيم كه صورتي، در  مستند كوتاه هاي فيلمگويند در اكثر   مي پراكني  سخن حوزه
   وي ي و آشكارا برا  پرداخت  مشتري  مسائل  مستقيماً به توان  يا حداكثر دوبار مي  وارد نيايد، يك آسيبي

 دامنگير   كه بحراني (  است  در ميان  انساني  عاليق  پاي  كه  استثنايي تنها در مواردي.  كرد(Plug)»  تبليغ«
 را   مستند كوتاهي توان مي)   است  در توليد پديد آورده  انقالبي  كه  جديدي  يا فرآورده  شده سازماني

   مطبوعاتي هاي كنفرانس   اكنون اگرچه.  داد اص اختص  مشتري  سازمان  درباره  بحث منحصراً به
 در اختيار   مفيدي هاي فيلم   قطعه زيرا كه. ( هستند  كوتاه  مستندهاي  براي  قبولي  قابل هاي موضوع
 از   پيش  راديو تلويزيوني هاي اما ايستگاه) گذارند  مي  در كنفرانس  غايب  راديو تلويزيوني هاي ايستگاه
  .كنند  مي  معموالً آنها را مونتاژ يا ويرايش  فيلم  قطعه اين از  استفاده
 بينديشيد   اين  مستند باشد به  كوتاه  درخور فيلم  انتشار كه  قابل  خبري  زاويه  يك  به يافتن  دست براي

   مرتبط اني همگ مسئله روند جديد يا  ، يك  رويداد تازه  را با يك تان توانيد مشتري  مي يهاي راه   از چه كه
طور   را به  مشتري گاه  روز بپردازد و آن  مهم مسئله   معرفي  به  نخست  كنيد كه  تهيه  گزارشي سپس. سازيد

  . پيوند دهد  آن  به غيرمستقيم
 در اختيار   كافي اگر بودجه. شوند  مي  تمام  گران  در حقيقت  تلويزيوني  كوتاه  مستندهاي تهيه

  . كنيد  شود، انتخاب  تهيه  بسيار كمتري تواند با هزينه  مي  را كه مستند راديويي  نداشتيد، بهتر است
 و  در شيكاگو، در معرفي» بويد و شركا «  نام  به  معماري  شركت  يك عمومي  روابط ، رئيس  اونيل ميشل
   به  كوچك هاي در انعقاد قرارداد  شركت هرچند اين.  بود  روبرو شده  خود با مشكل  مشتري شناساندن

   توجه توانست  مي  اخير كه  چندسال  بزرگ  از قراردادهاي ، اما هيچيك  داشت  پيشرفت  كافي اندازه
  ترين  از نزديك ، برخي  ميان در اين.  بود  نياورده  دست  كند به  خود جلب  سوي  را به  گروهي هاي رسانه
   تعطيل  معماري  تخصصي  و نشريه  روزنامه  چندين  امسال  كه يل دل  اين  نيز به  اونيل  مطبوعاتي هاي ارتباط

  .  است  رفته شدند از بين
» بويد «  جايزه  اعطاي  آينده  مراسم  اميد خود را به  رو بيابد، چشم  در پيش  ديگري  راه آنكه  بي اونيل

   براي  سال  را در آنها طرح  ترين به  كه  از معماراني  تن  افتخار سه  به  رويداد هرساله اين. دوزد مي
  اي  اشاره  معماري  از مجالت  برخي  اينكه  تنها به  در گذشته اونيل. شد  بودند برپا مي  كرده  تهيه شركت
   اين عمومي  روابط  ارزش گيرد از تمام  مي  تصميم اما امسال.  بود  كنند رضا داده  جايزه  برندگان گذرا به

آيد   باشد درصدد برمي  خبري  ارزش  داراي  كه اي  زاويه  اميد يافتن  به  روي از اين.  كند رويداد استفاده
  . آورد  عمل  به تري  عميق  آنها تحقيق هاي طرح و   جايزه  برندگان درباره
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 را  هايي  آنها ساختمان  هرسه شود كه  مي  جوايز متوجه  اين  برنده  مهندس  با سه  در مصاحبه اونيل
   كه از آنجايي.   است  انرژي  در مصرف جويي  صرفه  در زمينه يهاي ويژگي   داراي اند كه  كرده طراحي

   را زمينه گيرد آن  مي  تصميم  وي  برخوردار است  خبري  از ارزش  كه  است اي  مسئله  همچنان  مقوله اين
  . قرار دهدها طرح   بهترين  با جايزه  در ارتباط  مستند كوتاه  يك تهيه

   شركت  آوازه  در انرژي جويي  از ديد صرفه گيري  بتواند با بهره  كه  مستند كوتاهي  تهيه  براي اونيل
   را كه سازماني  برون  از مشاوران   يكي(Down Stwart)»   استوارت دان«ها بياندازد  را بر سر زبان

   دعوت  همكاري  به  است ديو و تلويزيوني و توليد مستند را پراكني  امور سخن اي  حرفه كارشناس
 بهتر  رسند كه  مي  نتيجه  اين  دو به ، اين  محدود است  شركت عمومي  روابط  بودجه از آنجا كه. كند مي

  . كنند  كار خود انتخاب  را براي  راديويي  مستند كوتاه  يك است
   درپي  كه هاي نام بر  چارچوب  و همچنين  آن ويه زا  ابتدا درباره  مستند كوتاه  اين  تهيه  براي استوارت

   كه حال: كند  نظر مي  تبادل دهد با اونيل  مي  مستند را تشكيل  بخش خواهد آمد و فكر سازمان
   نه  آن ريزي ، برنامه  ساخته  خود مشغول ها را به  آمريكايي  تمامي  اذهان  انرژي  در مصرف جويي صرفه

   شده  معماري  مهم  از مباحث  يكي  به  تبديل  تجاري  بناهاي  براي  همچنين  كه  مسكوني  بناهاي تنها براي
  . است

  ها بعداً ويرايش  مصاحبه اين. كند  مي  نوار ضبط  را بر روي  جايزه  با برندگان  مصاحبه  سپس استوارت
  از آنجا كه.  شود  مستند گنجانده ه نسخ  مناسب هاي  شد در فاصله  نوشته  گزارش  متن كه شود تا وقتي مي

   و صدا را به  پرداخت  مصاحبه  با هر معمار به  تلفني توان  مستند وجود ندارد، مي عنصر تصوير در اين
  . كرد  نوار ضبط  بر روي راحتي

 را  شده  ضبط  از مصاحبه هايي كند و تكه  مي  همكاري  با استوارت  مستند كوتاه  متن  در نوشتن اونيل
. آيد  درمي  صورت  اين  به  مستند كوتاه  كامل نسخه. گزيند  برمي  مناسب هاي  در فاصله  گنجاندن براي

 گفتار   استوارت كه زماني  ، بنابراين  است  شده  مشخص  صفحه  در حاشيه  از مصاحبه  هر بخش مدت(
 مونتاژ در نظر   نهايي  در مرحله آنها  گنجاندن  براي  مناسب تواند جاي كند مي  را مرور مي خودش
  .)بگيرد

  
    خردمندانه  حلي راه:   ساختمان  در طراحي  در انرژي جويي  صرفه بيني  پيش
   كه افتيم  فكر مي  به آيد، همه  مي  هوا پايين  حرارت رسد و درجه  فرامي  زمستان  اينكه  محض به

   نيز انتظار يك  كارمان  و در محل كنيم  مي ن روش ها را در منزل بخاري.   نگهداريم خود را گرم
   مورد نياز براي  انرژي  كه ايم  آموخته  تجربه  به  همه ولي.   را داريم  و راحت  كار مناسب محيط
   جاي  به دهيم  مي  از ما ديگر ترجيح بسياري. شود  مي  تمام  گراني  بهاي  ما به  نگاهداشتن گرم

،  در اداره.   بپوشيم ، مانند اسكيموها لباس مان  خانه  حرارتي  سيستم ومي نج حساب  صورت پرداخت
   باشيد كه توانيد مطمئن شود، اما مي  مي  بر سر ما خراب  طور غيرمستقيم  بيشتر به  انرژي هزينه
را  آن بپردازند،   خانه  صاحب  به  ساختمان كردن  گرم  بابت  بيشتري  ناگزيرند پول  كارفرمايان وقتي

يابد   مي  افزايش  سرعت  و به  مدام  انرژي  بهاي  اينكه تر از همه مهم. كنند  ما كسر مي هاي از حقوق
   نيست  تعجب جاي.   است  ناگشوده اي مسئله   همچنان  مورد نياز آينده  انرژي  تأمين  آنكه و حال
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   و كار و صنعت  كسب  براي  ويژه  به رژي در ان جويي  منظور صرفه  به  مقرراتي  از اياالت  بسياري كه
  . كنند  را كنترل  انرژي اند تا بتوانند وضعيت  كرده وضع

 يا  كردن  گرم  در آمريكا و كانادا براي  مصرفي  انرژي  درصد تمام30.   هستم  استوارت  دان من
 با  گويند كه  مي ختمان سا  طراح  از مهندسان اما بعضي. رود كار مي ها به  ساختمان نگهداشتن خنك
 مقدار را   اين  درصد از مجموع30 تا 25   بين توان ، مي  انرژي  مصرف  هوشمندانه ريزي برنامه
   را براي  سال  معماري هاي طرح   بهترين  كه  معماران  از اين  تن اخيراً سه.  كرد جويي صرفه

از قضا .  كردند  را دريافت  شركت  اين نه ساال  بودند جايزه  كرده تهيه» بويد و شركا « شركتشان
.  برخوردارند  انرژي  در مصرف جويي  صرفه اند از ويژگي  شده  جايزه  برنده  كه يهاي طرح  همه

   شركت  يك  براي  را كه  طرحي  در پس  پنهان ، ضوابط  جايزه  برنده  از معماران  يكي  كينسي راشل
  )  ثانيه25: ( داد ، توضيح  است  كرده  تهيه  شمالي عمر در پنسيلوانياي بيمه

  ، طبقه  تير طبقه كه طوري ، به  كرديم  استفاده  از تير بازويي  ساختمان  شرقي  جنوب ما در جبهه
   آخر ساختمان  طبقه ، سقف عالوه به.  كند  حفاظت  در تابستان  شديد آفتاب  خود را از تابش زيرين

دارد و   مي تر نگاه  را خنك  داخلي  فضاي  كار در تابستان اين.   كرديم يتدار تقو را با فوالد روزنه
   درون  به  آفتاب تر است  خورشيد پايين  حرارت  كه  در زمستان دهد كه  مي  امكان  حال در عين

  .بتابد
،   است  شده  مسكوني  بناهاي  به  عمدتاً معطوف  در انرژي جويي  صرفه  به  توجه كه حاليدر 
   عامل  نيز انرژي  و صنعتي  تجاري  ساختمانهاي  در طراحي دهند كه  مي  بويد نشان  شركت معماران
  .  است مهمي

   يك  ساختمان  خود را در طراحي ، منطق  جايزه  برنده  ديگر از مهندسان  يكي لي  فين جفري
  ) ه ثاني19: (كند  مي طور بيان  اين  در مينياپوليس  كامپيوتري شركت

   آن  به  چندي هاي ويژگي   و افزودن  ساختمان  در داخل  با ايجاد تغييراتي  كه  شديم ما متوجه
   سيستم  كار از يك  اين براي.   دهيم  درصد كاهش15 تا 10 را   انرژي  مصرف  توانست خواهيم
 توليد   شركت رهاي كامپيوت وسيله به   كه  حرارتي مانده  قادر بود از پس  كه  حرارتي بازيافت

  .  كرديم  كند استفاده برداري  بهره شد دوباره مي
   قديمي بناهاي.  جديد محدود شود هاي  ساختمان  تنها نبايد به  انرژي  در مصرف جويي و صرفه

.  كنند  مصرف  كمتري  انرژي  از نو تجهيز شوند كه  معماران  قول  احيا يا به اي گونه توانند به نيز مي
   يك  ساله20   تجهيز مجدد بناي  شد به  جايزه  برنده  كه اي  مبتكرانه هاي طرح از   يكي اقعدرو

 از  اي  پاره  نقشه  اين ، طراح  ويلسون استيون.   داشت  اختصاص  در ديترويت  توليدكننده شركت
  )  ثانيه22: (دهد  مي  را توضيح  آن هاي ويژگي

  كند جايگزين  مي  جلوگيري  حرارت  از هدررفتن اي مالحظه طور قابل  به  را كه ما مصالحي
 را   داخلي هاي قسمت.   پوشانديم  را نيز با مواد عايق  ساختمان  و سقف ها كرديم  از شيشه برخي

   كه  كرديم  از موارد تنها توصيه در برخي.   و تجهيز كرديم  هوا نوسازي  بهبود جريان  براي هم
  . شود  داده  ساختمان هاي پوش ها و كف  پنجره  در جنس تغييراتي
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 پيشنهاد   جايزه  برنده  طراح  مهندس  سه  اين  كه  است  اينها چيزهايي  و كارآيي زيبايي
  . برخوردار باشند  از آن  آينده  و صنعتي  تجاري  بايد بناهاي  كه  است يهاي ويژگي  و اين. كنند مي

 بود   شده  انتخاب ها را كه  از مصاحبه يهاي بخش كرد و   صحبت نوار  شخصاً بر روي  مشاور طرح
   ارسال  منطقه  راديويي هاي  ايستگاه  كليه  و به  تهيه  مستند راديويي  از اين  نسخه50. در نوار گنجاند

   كه  شهرهايي هاي  ايستگاه  شيكاگو براي  محلي  راديويي هاي بر ايستگاه  مستند عالوه اين. (شد
  مسئله با   كه  شمالي  بود و نيز شهرهاي  اجرا شده  در آن  جايزه  برنده  معماران  ساختماني هاي حطر

   بر روي  كه  هم  خاصي  پستي هاي  كارت ولي.)  شد  سروكار داشتند ارسال  در انرژي جويي صرفه
   آن  از طريق اخبار راديويي   مستندها كرد تا مديران  اين  بود ضميمه  شده  نوشته  خودش ها نشاني آن

 از  پس.   زماني اند در چه  كرده ، و اگر پخش اند يا نه  كرده  مستند را پخش  آيا اين  دهند كه اطالع
دهند   نمي  پاسخ  راديويي هاي  از ايستگاه  بسياري كند، متأسفانه  مي  دريافت هايي  پاسخ  ماه تقريباً يك
  .  است  شده  استفاده  مستند راديويي  چند بار از اين  كرد كه  مشخص ستي در  به توان  نمي و در نتيجه

  ها تمرين 
  : خود را بيازماييد قضاوت 

  ، بروشور، فيلم پوستر، آگهي( را   از وسايل اي  يا مجموعه  ارتباطي  وسيله  از بهترين  فهرستي.1
 زير  شدة  كنترل يها پيام از   هر يك قال انت براي)   همگاني  خدمات ،اعالن ، مستند كوتاه تبليغاتي

  : كنيد تهيه
   جديد در ميكرو جراحي   فنون(Memorial Hospital)   مموريال  بيمارستان  جراحان  عقيده  به. الف

  .  است  وجود آورده   به(Recanstructive surgery)   ترميمي هاي  در جراحي انقالبي
  .كند  خود را برگزار مي  ساالنه  ضيافت ولين ا  امداد بانوان  محلي  انجمن. ب
 برخوردارند و   عالي اي  و تجربه  از آموزش  كه  است  كاركناني ، داراي  استرن  حقوقي  مؤسسه. ج

  . كنند  عرضه  است  تجاري  كوچك هاي شركت   درخور نيازهاي  كه اي  گسترده توانند خدمات مي
  تواند كليه  و مي  است  كيفيت  كنترل  عالي  سيستم  يك جهز به م  كفش  توليد تخت  كارخانه  يك.د

  . زير نظر بگيرد  دقت  خود را به  توليد محصول مراحل
  .  سازگار نيست  با رانندگي  ميخوارگي.ـ ه
   مؤسسه  يك كه»   حفاظت انجمن« ابتكار   شهر به  برجسته  آثار تاريخي  درباره  روزه  سمينار يك  يك.و

  .شود  برگزار مي  است نتفاعيغيرا
، يا   باالسري اساليد، نقشتاب:   وسايل  از اين  از كداميك  زير استفاده هاي وضعيت از   در هر يك.2

  : تر است  مناسب  گردان نمودار رنگي
   است  ضروري  شركت  در يك  موفقيت  براي  كه  شخصي  مهم  ويژگي10   در آن  كه اي  جلسه.الف

  . شود  داده  توضيح  از كارآموزان  كوچكي  گروه يبايد برا
  ها و گياهان  گل  انواع  به شهر راجع  پارك  از مأموران  يكي  آن  طي  كه  مراسمي  برگزاري. ب

  .كند  مي  سخنراني موجود در پارك
  را ضروري شهر   خاص بندي  منطقه  كه  داليلي  منظور توضيح  شهر به مديره هيئت   اجالس  تشكيل. ج
  .سازد مي
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   اعالم  اجتماعي  اقدام  را در يك  جديد سازمان  مشاركت  مدير مؤسسه  آن  طي  كه  اجالسي.د
  . مورد ادا كنند  خود را در اين خواهد سهم  مي  وابسته  شركت10كند و از  مي

 فوراً و   است  مايل ان از سخنران  يكي  آن  طي  كه  مؤسسه  يك  اجرايي  از مقامات  تن100 سمينار .ـه
  . دهد  را نشان  گذشته  در سال  شركت  سهام  نرخ  كاهش طور چشمگيري به

  .  شركت هاي  گرافيك وسيله به   احتمالي  مشتري  يك  و كار جديد به  كسب  يك  معرفي.و
  
   عمومي  روابط كارگاه 

 زير  نويس  پيش  براساس اي  ثانيه30   عمومي  اطالعيه  متن  يك  تهيه  خود روي هاي با همشاگردي. 1
  .كار كنيد

  . سرايند  مي  تازه هاي  ما نيز ترانه  محلي شكفند و شاعران رسد و گلها مي بهار فرامي
  كه»  گرين « در خيابان»  ماريستون «  عمومي  در كتابخانه  شعرخواني  روزه  يك  جلسه  در يك آنان

 آنها   خواهند كرد و درباره  خود را قرائت شود شعرهاي  مي آغاز  آوريل29 بامداد 10  از ساعت
  كه»   آوريل  شگفتي نخستين «  نام  به اش با سروده»   اشتين  فيل ژوزفين«.   خواهند نشست  بحث به

 خود را   شعرهاي  كه ديگر شاعراني.  خواهد كرد  روز شعر را افتتاح  اين  است  شده  جايزه برنده
، » ليتر خوان« شعر،  بررسي «  ماهنامه دبير پيشين»   اتوك  بيل جفري«د عبارتند از كنن  مي قرائت

   از قرائت  پس شاعران.  شاعر مهاجر روسي»   كاركف استفان« و   كودكان  شعرهاي  معروف نويسنده
  ك ي سپس.   خواهند پرداخت  بر كارشان  خود و تأثير فصول  شعرهاي  درباره  بحث  به آثارشان
   در مراسم با شركت.  خواهند داد  تا دو بعدازظهر تشكيل  يك  از ساعت  شعرنويسي كالس

 از  توان  ورود را مي بليط.   كنيم  خود را حمايت  محلي  و كتابخانه شاعران»   بهاران شعرهاي«
  )  ثانيه45حدود . ( كرد  تهيه كتابخانه

،   كنيم  را عوض  اتومبيل ، الستيك  بپزيم  بايد شيريني نهچگو(»  بايد چگونه« نظير  اي  ساده عنوان. 2
 كار   مراحل ها شرح  همكالسي  اتفاق را برگزينيد و به)  ، شنا بياموزيم  ياد بگيريم  سواري دوچرخه

 خود و   گزارش  جزئيات  ترسيم  براي  سياه از تخته.  كنيد  اساليد تبديل  نمايش  براي  طرحي را به
   طرح  كالس  همه  نظارت  تحت  از شاگردان يكي.  كنيد  تصويرها با گفتار استفاده بطه را تعيين
   تخته  راست  را در طرف  آن  به  گفتار مربوط  و ديگري  چپ  را در طرف  تصويري  مطالب اوليه
 شد  تكميل   آن  به  مربوط  تصويرها و گفتارهاي  تمامي  طرح بعد از اينكه. كند  مي  يادداشت سياه

  . كنيد ، بحث  بهتر و مؤثرتر مطلب  نگارش  گفتار و تصوير و نحوه  و تناسب  هماهنگي درباره
  
   عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعات 

 را آغاز   جديدي  ميكروكامپيوتري  برنامه  اخيراً تهيه  هستيد كه  دانشگاهي  عمومي  كارمند اطالعات.1
   است  اين  جديد قرار دارد مستلزم  عمومي  گرايش  يك  مقدم  در صف  كه ه برنام اين.   است كرده

   فرصت  باشند و از اين  داشته  خويش  كامپيوتر خاص وارد يك  تازه  دانشجويان  تمامي كه
  . كنند  استفاده  از آن  تحصيل  در سراسر دوران برخوردار شوند كه
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  آوريد به  مي  عمل  به عمومي  روابط  برنامه  يك  تهيه  براي اي نه زمي  منظور يافتن  به  كه در تحقيقاتي
   مورد استفاده  آموزشي  ميكروكامپيوترها در سراسر دوران  در آن خوريد كه  برمي  بسياري هاي راه

، » ابداع« با   كه  انگليسي بندي  و جمله  تركيب  در حوزه  ويژه كاربرد كامپيوتر به. گيرند قرار مي
  اين.   است كند، جالب  مي  ياري  فرايند نگارش  را در آموزش  دانشجويان  خاص هاي رنامهب

 را در   دانشجويان اي كننده  هدايت ها سئوال   با طرح اند كه  شده ريزي  برنامه  نحوي كامپيوترها به
  . كنند  خود ياري  مقاالت  براي  مهمي  مباحث  و تدوين يافتن

   نگارش  كاربرد كامپيوتر در آموزش  به  كه  با توليد مستند كوتاهي ايد كه ده عقي شما بر اين
  ، زاويه  فوق  اطالعات براساس.  كرد  تهيه  غيرمستقيم  تبليغات  براي هاي نام بر توان پردازد مي مي

   كه راديويي)  اي  دقيقه  و نيم  تا سه يك (  گفتار كوتاه  مستند بيابيد و يك  توليد يك  براي خاصي
 فرستاد   محلي هاي  ايستگاه  كرد و براي  ضبط  تحقيقي  يا گزارش  خبر بالقوه  يك عنوان بهرا   آن بتوان
 از   پيدا كنيد و پس تان  دانشكده  انگليسي  زبان  آموزش  را در بخش  كنيد كسي سعي. ( كنيد تدوين
  ). بگنجانيد  راديويي را در مستند  مصاحبه  از اين  با او قطعاتي مصاحبه

   قرار دارد و تجهيزات  در شهر واشنگتن  آن  دفتر مركزي  هستيد كه  شركتي  كارمند امور عمومي.2
   و بسياري4 و كار بزرگ  كسب  كه  است  اين مسئله. كند  را توليد مي  صنايع  براي  آلودگي كنترل

 بيانگارند و خصوصاً   را ناديده محيطي زيست   مسائل دهند كه  مي  ترجيح  كنوني  دولت از مقامات
 تندرو   هواداران  شما همدست اند كه  عقيده  بر اين آنان.  هستند  شما مظنون  شركت به

   يك  اقتصاد به  ساختن  و تبديل  تجارت  منافع  صرفاً براندازي وغمتان  هستيد و هم زيست محيط
   جديدي  راهنماي  كتابچه  كه  فرا رسيده  آن انكنيد زم  مي احساس.  است»   اشتراكي نظام«
 و كار   ـ كسب  شود تا شما را مستقيماً با مخاطبانتان  طراحي  شركت براي)  بروشور جديدي(

   براي يادداشتي.  راند ها بيرون  را از ذهنها برداشت   از اين  سازد و بكوشد برخي  ـ مرتبط بزرگ
   تشريح  ضمن  يادداشت در اين.  راهنما را پيشنهاد كنيد  كتابچه تهيه   بنويسيد و در آن تان سرپرست

   بايد در آن  را نيز كه  اطالعاتي  باشد نوع  بايد داشته  كتابچه  نظرتان  به  كه  بخشي فكر سازمان
  . كنيد  شود مشخص درج

  براي. هستيد»  فيلر و پسران«   نام  به  انتشاراتي  و بزرگ  عام  سهامي  شركت  يك عمومي  مدير روابط.3
   انجام اي  مصاحبه  آن  و مديرعامل مديره هيئت   اخيرًا با رئيس  شركت  ساالنه  گزارش  مقدمات تهيه
  :  است  چنين  مصاحبه  اين  ويراسته متن. ايد داده

  جاري لدر سا.   است  داشته  رشد مداومي  پيش  سال25 خود در  از آغاز تأسيس»  فيلر و پسران«
  . كرد  رشد چشمگيري  ويژه  شد به  با جلد شميز عرضه  كه  و نوجوانان  كودكان هاي  كتاب فروش

  هاي  كتاب ، فروش با وجود اين.  ايم  داشته  دالر عايدي  ميليون25 از   بيش  دو بخش تنها از اين
 در   شركت عايدات.   يافت  درصد كاهش35 نيز  المللي  بين هاي  كتاب  درصد و بخش25  جلد مقوايي

   سال  وارد سومين  تازه كه( را  المللي  بين هاي  كتاب  كرد و اگر بخش  دالر تنزل  ميليون3  مجموع
 منتشر   كتاب  سه امسال. رسد  درصد مي10   به ، عوايد شركت  كنيم  مستثني از آن) شود  مي فعاليتش
   يك اعترافات «  از آنها رمان روند و يكي شمار مي ه ب  سال  انتشارات ترين  پرفروش  كه كرديم
 از   يكي  به رود كه  و اميد مي  رفته  فروش  به  آن  نسخه  ميليون5/1   تاكنون  كه است»  پيشه عاشق

 دو   همچنين جاري در سال.  شود  ما تبديل  انتشاراتي هاي فعاليت   تاريخ هاي  كتاب ترين پرفروش
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   شهر نيويورك  فروشگاه  به  وابسته ، كه آنجلس  در لوس  در شيكاگو و ديگري  يكي جديد، كتابفروشي
 در   كه رود و ما اميدواريم  مي  پيش  به  خوبي  به  دو كتابفروشي امور اين.   كرديم  تأسيس است
  .  دهيم  را ادامه مان هاي فروشگاه   توسعه  نيز برنامه  آينده هاي سال

 جلد  هاي  دواير موجود كتاب ، قصد داريم  جلد مقوايي هاي  كتاب  فروش  كلي ش كاه  به با توجه
 ـ   علمي هاي  كتاب بخش.   كنيم ها تقويت  آن  به  جديدي  ويژه هاي بخش  شميز خود را با افزودن

   است قرار  خواهند بود كه هايي  قسمت  از جمله  و راهنمايي  و نيز آموزش  تاريخي هاي ، رمان تخيلي
  . يابند  گسترش  آينده در سال
   افزايش  سود سهام  سال  در اين اگرچه. رود  مي  پيش  خوبي  به  و كار شركت  ما كسب  عقيده به

   هم  آينده  در سال كنيم  فكر مي  را كه  از رشدي  عاليمي  آن  گذشته  سال ، اما افزايش نخواهد يافت
   و خصوصي  كوچك  ناشري عنوان به   كه  از زماني  شركت اين. داد  مي  نشان  خواهد يافت ادامه

   يك  به  كه  پيش  سال10از .   است سر گذاشته  را پشت  طوالني  راهي  را آغاز كرد تاكنون كارش
 انتشار   از مدعيان  و يكي  است  خود افزوده  انتشارات  شد، بر ميزان  تبديل  عام  سهامي شركت
  .رود  شمار مي  به ب مرغو هاي كتاب

   به  خطاب  شركت  مديرعامل  بايد با امضاي  كه هاي نام   تهيه  را براي  نكاتي  فوق از مطالب
  . كنيد  شود انتخاب  نوشته سهامداران

  
  
  
  
  نوشت پي
  

نجمن  تبليغاتي اخير ايها پيامداد يكي از  سر كه اين شعار را نشان مي  يك قوطي واقعي حاوي چوب كبريت بي.1
  .مبارزه با سرطان آمريكا بود

هاي خبري تلويزيون از  در حقيقت در اغلب برنامه.  منظور از فيلم در اينجا هم فيلم و هم نوار ويديويي است.2
 ره راحتي قابل تبديل به نوار ويديويي هستند ها فيلمشود، ولي از آنجا كه  نوارهاي سه چهارم اينچي استفاده مي

دهد و براي  فيلم هنوز هم محصول نهايي بهتري را به دست مي. پذيرند معموالً هر دو نوع را ميمسئولين تلويزيون 
 ميليمتري 16اي كه در آن احتماالً پروژكتورهاي فيلم   صحنههاي فيلمتهيه مطالب مربوط به جلسات سازماني با 

 كيفيت و كاهش قيمت نوارهاي ويديويي ولي با باال رفتن. تر است روند مناسب  به كار ميVcr. آر.سي.بيشتر از وي
  . يك وسيله ارتباطي خواهد گرفتعنوان بهاحتماالً اين نوع وسايل و تجهيزات نوين جاري فيلم را 

شود، ارائه كننده بايد در سمت راست   به همين دليل هم در جلسات نمايش اساليدي كه به زبان فارسي برگزار مي.3
  .پرده بايستد

4 .big nusiness گذاري در كشورهاي صنعتي به كار  اي از رشد سرمايه اصطالحي است كه در مونرد مرحله ويژه
اي برخوردار است كه زيركانه قدرت ابتكار را از دولت سل و  كسب و كار بزرگ از چنان نفوذ گسترده. رود مي

  .م.كند گيري را در كشور اشغال مي مواضع تصميم
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8  
     مسائل  به پرداختن

  
   اوليه  بزرگ داران  آغاز كرد، سرمايه19   خود را در قرن گيري  ما شكل  صنعتي  كشور مدرن  كه هنگامي

   كه  بزرگ داران  سرمايه اين.  بنياد گذاشتند  افكار عمومي  به  توجه  خود را بي  بزرگ هاي امپراتوري
 كنند، اما اگر   كمكي  مردم  بود تصادفاً به شدند ممكن  مي  خوانده(Robber Barons) چپاولگر   هاي نبارو

  اندوزي  مال  نيت  به  بود كه  اقدامي  جنبي  حاصل ، كه  و نيكدلي  از سر آگاهي كردند نه  مي  كاري چنين
   براي اي  خود وظيفه  گسترش وران در سراسر د  و كار بزرگ كسب.  گرفت  مي  صورت  طلبي و منفعت
   خود ارائه  اقدامات  براي  منطقي  دليل ديد كه  نمي  اين  به  و نيازي شناخت  نمي  ديگران  در قبال خويش
  .دهد

   در قلمرو روابط  بعداً تاثير مهمي  شد كه  در كار تجارت  جديدي  فلسفه  شاهد پيدايش  بيستم اما قرن
   و چند وجهي  پيچيده اي  جامعه  پيدايش ، انگيزه (Industrialism) گرايي صنعت.  اشت گذ  بر جاي عمومي

 از   كه  قرار گرفت كرد در وضعيتي  مي  كمك  جامعه  اين  حركت  به  كه ، موتوري را پديد آورد و تجارت
  ريخت  فرو مي  پليشد، يا  مي  خارج  از خط اگر قطاري.  بپذيرد  مسئوليت بايست  مي نظر افكار عمومي

 1929 در   سهام  بورس  سقوط  صورت تر به  بزرگ اي  فاجعه  كه زماني. شناختند  را مقصر مي  تجارت مردم
 با ظهور   كه  بزرگ تجارت.  شد  عظيم  بس  و كار بزرگ  كسب  عليه  عمومي  داد، فرياد خشم روي
 بود ديگر  رو شده ه روب  دولتي  و مقررات ي كارگر  و سنديكاهاي كنندگان  مصرف  مدافع هاي گروه
  . را ببندد  مردم  بگيرد و زبان  را ناديده  افكار عمومي توانست نمي

   زد مفهوم  دامن  آن  به1929   ركود بزرگ  كه  تجارت  به  نسبت  عمومي  خصومت  ترتيب بدين
   كننده  مصرف جماعت. را پديد آورد  (Corporate Social Respansibility)   شركتي  اجتماعي مسئوليت

 بپردازد   اندوزي  مال  به  فقط  كه  و ناشناسي هويت  بي  دستگاه  را در مقام  و كار بزرگ ديگر وجود كسب
 سازند،   را مشخص شانهاي هدف   كه رفت  انتظار مي  صنايع  از رؤساي حال. كرد  نمي تحمل
   همان  جديد درست  وظايف اين.  دهند  را گزارش دهايشان كنند و دستاور  را توجيه يشانها سياست
  .آمد  بر مي  عمومي  روابط  كارگزاران  از عهده  بود كه كاري
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   است  امروزين  جامعه  مقتضاي  را كه  جامعي  اواخر وظيفه  تا همين  عمومي  روابط ، حرفه با وجود اين
   و كار وظايف  كسب  جامعه  كه گرفت  مي  از آنجا سرچشمه قصور عمدتاً اين.  بود  نساخته  برآورده"كامال

  هاي  مضمون  كند به  را تشويق  آنان آنكه كرد بي  مي  تعيين  عمومي  روابط  كارگزاران  را براي منفردي
   و كار با جامعيت  كسب  كه  مادام  وضع اين. شد بپردازند  مي  را شامل  وظايف  اين  كه تري گسترده

   روابط  از كارگزاران  از اينكه  و تنها پس  داشت  ادامه  همچنان  ننگريست  با مخاطب  روابطش  به ريبيشت
 از   كه برانگيزي  و بحث  پيچيده  مسائل  و فصل  در حل  دستيار مديريت  شد تا در مقام  دعوت عمومي
  .كنند، تغيير كرد   همكاري  است  مدرن  جامعه  و كار در يك  كسب  امور روزمره جمله

   گرفت  در دست توان ؛ آنها را نمي  و آشكار نيست ، ملموس  آن  توليدات  خالف  به  سازمان  يك مسائل
   تعيين  و توليداتشانها سازمان   ما را در قبال  و طرز تلقي  نگرش  مسائل اما اين.  كرد  مشاهده يا با چشم

   و محيط  موسسه  بين  رابطه  كه  است  فرض  بر اين  مبتني  مسائل ح و توضي ، بازبيني  نظارت مفهوم. كند مي
  ، ارزيابي  تحقيق بنابراين.   است  مختلف  و اطالعات  گوناگون  طرز تفكرهاي  به  توجه  مستلزم  آن اجتماعي
  . شود  كار شمرده  و جاري  فرآيند روزمره بايستي  مي ريزي و برنامه
   سازمان گيري  تصميم كند، داليل تر مي  روشن  خويش  خاص  را از موضع يت مدير  فرايند درك اين

  هاي ها و سياستگزاري ريزي دهد و برنامه  مي  توضيح  خارجي  مخاطبان  براي  بيشتري را با وضوح
  .سازد تر مي تر و يكپارچه  را دقيق درازمدت

ها،   خود با رسانه  مسائل  سازنده  و فصل  حل  عمدتاً متوجهها سازمان  ريزي  اخير، برنامه هاي سالدر 
   اين  طرز تلقي ، چرا كه  است  بوده  كنندگان  مصرف  حقوق  مدافع هاي گروه و   قانونگذاري نهادهاي

  تواند بر قوانيني  مي  عموم  مورد عالقه مسئله   يك  به  خاص  يا صنعت  شركت  يك  پرداختن نهادها ازنحوه
  ، مثالً صنعت  دليل  همين به.  بگذارد  تأثير عظيم  بر افكار عمومي  طور كلي شوند، يا به  مي  تصويب كه

 خود را   تالش  همه  صنعت  اين  را متقاعد سازد كه  و مردم كوشد قانونگذاران  مي  كه  استها سال  شيمي
 قصد   صنعت اين. كند  و فصل ل را ح  سمي  فضوالت  انهدام مسئله   مسئوليت برد تا با احساس  كار مي به

   شديدتري  مقررات  دولت  شود كه  اين  كند و مانع  را جلب  قانونگذاري  و مجالس  مردم  نيت دارد حسن
  . برساند  تصويب  به  شيمي  صنعت را براي
   كه  پيدا كرده ها آنقدر عموميت  عمومي  در روابط  با مؤسسه  مرتبط هاي موضوع و   مسائل  به توجه

.   است  وجود آمده   به(Issues Management)   مسايل  مديريت  عنوان  آنها تحت  به  مربوط  رشته يك
   دانشگاه  عمومي  مسائل  مديريت  مدير انستيتوي  اكنون  كه(W. Haward Chase)   هاوارد، چيس. دبليو

 را   شده بندي  و نظام  مدون  روش يك  چيس.  كرد  را وضع  مفهوم  اين1977   در سال  است كانگيتكوت
 را بايد   سازمان  تأثيرگذار بر يك  مسائل  بود كه  اين  داد و استداللش  ارائه  امور تجاري  و فتق  رتق براي

   و استعدادهاي  منابع  تمامي  و با بسيج  ساخت  و تأخر آنها را مشخص  كرد، تقدم بندي  و دسته شناسايي
 وپيشنهاد   داده  را گسترش  چيس هاي  ديگر انديشه پردازان نظريه.   آنها پرداخت و فصل   حل  به مناسب
   هدايت پذير باشد و به ، و واكنش ، سامانده  بايد شتابدهنده  عمومي  روابط  مسائل  اداره اند كه كرده
 و   حل  به  تأثير گذاريشان  بروز و شروع  تنها در پي  اينكه  كند، نه  آنها كمك  وقوع بيني  و پيش مسائل
  . آنها بپردازد فصل

  مند است  عالقه  مدارس  بودجه  افزايش  به  كه  منطقه  يك  آموزگاران  انجمن ، رئيس بنابراين
 با   راديو تلويزيوني  مطبوعاتي هاي  مصاحبه  دادن  و ترتيب  امتحانات  انتشار نتايج  از طريق بايستي مي
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  توانست  ديگر مي راه.  كند  را مطرح  دولتي  در مدارس  تحصيلي  افت مسئله،  وزگاران و آم آموزان دانش
 تا   صبر كردن  معناي  به  ببرند و اين  پي مسئله   اين  خود به  بگذارد تا مردم  دست  روي  دست  باشد كه اين

  . خواهد بود  آن  نتايج  آمدن  دست  و به  مدارس  درباره پرسي  همه  زمان فرا رسيدن
  اي  امر تازه  مسائل  مديريت كنند كه  مي  استدالل  عمومي  روابط  از كارگزاران  زيادي  عده البته
   روابط  انجمن  مسائل  شناسايي  كميته  سابق   رئيس(W.E. Duke)  دوك .  اي.   ويليام  عقيده به.  نيست

   كارگزاران  كه  آنچه  و مؤثر به ، عملي  سيستماتيك ن از پرداخت  بيش  فرايند چيزي اين« امريكا  عمومي
   تالشي  جديد است ، آنچه با وجود اين» .  دارند نيست  اشتغال  آن  به  دراز است هاي سال   عمومي روابط
 از مرز   و فراتر رفتن  عمومي  روابط تر روش  روشن  بخش  تفكر به  نوع  اين  ساختن  تبديل  براي  كه است
  .آيد  مي  عمل كند به  را محدود مي عمومي  كار روابط  اغلب  كه هايي تورالعملدس

   حوزه  را به  عمومي  روابط هاي  قصد دارد مسئوليت  كه  است  بيانگر حركتي  مسائل  مديريت مفهوم
  .كندتر  دادند نزديك  نمي  نشان  آن  به  خوش  از ديرباز روي  كه ، قلمرويي  مديريت سياستگزاري

 و   داخلي  با مخاطبان  معمول  و شنودهاي  گفت  و تداوم ، حفظ  مسائل  و فصل ، كليد حل  طور كلي به
   و نقطه  واقعيات  به  يافتن  منظور دست  آنها به  روز كردن  و به  در اطالعات  مداوم  و بازنگري خارجي
   به  شود يا اينكه  تقسيم  چندي  مسائل  به  زمان  با گذشت  است  واحد ممكن مسئله  يك.   است  تازه نظرهاي

 و اجرا بايد  ريزي  برنامه  و همچنين ، تحقيق  كار ارزيابي  كه  روست  از اين هم.  دهد  تغيير شكل كلي
  . شود  انجام  با هم همزمان
  كن  ريشه وليشوند   مي  حل مسائل « كنند كه  مي  خاطر نشان پردازان  نظريه ، همين  بر اين عالوه

 يابند و مجدداً   قوت آيند تا اينكه  در مي  و سكون  كمون  حالت  به  مدتي  آنها براي  عقيده به. »شوند نمي
  . بپردازند  فعاليت به

   سبب  كه  ساخت  را نگران  افكار عمومي  چنان1920  هاي سال در   را در نظر بگيريد كه  الكليسم مسئله
   از نو فعال  اينك  نسبي  كمون  دوران  بعد از يك مسئله  اين.  شد  الكلي  مشروبات عيت ممنو  قانون تصويب

   سكون  دوران  طرف  به رسد كه  نظر مي  مواد مخدر به  اعتياد به  چون مسئلهاي   كه ، در حالي  است شده
  .كند  مي حركت

   و پويا نمانده  زنده  يا مدام  نرفته  از بين قاطع طور   به  تا كنون اي مسئله   هيچ  كه  نكته  بر اين آگاهي
  . باشد  مسائل  از فرايند مديريت  بخشي  هميشه بايستي  مي است

،   شناخت توان  مي  را چگونه  كنوني  آشكار و پنهان  مسائل  كه باره  در اين  نخست  آينده در صفحات
   را به  مسائل  اين توان  آنها مي وسيله به   كه پردازيم  مي  از ابزارهايي اي  پاره  به  كرد و سپس  خواهيم بحث

   مربوط  با اطالعات  در قياس  مسائل  به  مربوط  اطالعات از آنجا كه.  كرد  و فتق  و رتق  اداره طور مؤثري
   وسايلي له آنها، از جم  و فتق  رتق  براي  مورد استفاده ترند، ابزارهاي  پيچيده  رويدادها يا توليدات به

 هستند   خاصي  ارتباطي هاي روشها  اين.  ناميم  مي (Depth Tools)   ژرفايي ابزارهاي  ما آنها را هستند كه
 و متمركز   طور ژرفايي  را به  ديگر قادرند استداللي  طرف  يا رد نظرات  شواهد وتصديق  با ارائه كه

   را ارائه  و عيني  مطلوب  و منابع  نياز نظر كارشناسان صورت در   آن  رساندن  اثبات  به  كنند و براي تقويت
   را بدون و دليلي(   هستند (Impersonal)  غير شخصي  كه  آنهايي  ابزارها ميان  اين در برشمردن. دهند
  و به( هستند   و حقوقي  فردي  كه و آنهايي) سازند  مي  مطرح  و ذهني  نظر شخصي اعمال
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) اند  وابسته  و مخاطب  سخنران  ميان  شخصي  يا كنش ، سخنران  نويسنده  خاص  بر اسلوب شان تأثيرگذاري
 نيز  يهاي وضعيت در   فصل  در اين  شده  توصيف  ابزارهاي  باشيد كه  خاطر داشته به.   شويم بايد تمايز قائل

   از مطالبي  يكي  اطالعات  حاوي هاي  برگه"مثال. (شود  مي  كار گرفته  به  نيست  در ميان اي مسئله   پاي كه
   موضوع  هر نوع  به  راجع ، كه  مسائل  تنها درباره شود و نه  مي  ارسال  مطبوعات  براي" معموال  كه است
   با وظيفه  ويژه  به  ارتباطي  ابزارهاي  اين اما از آنجا كه.)  داد  تشكيل  سخنراني  جلسه توان  مي مهمي

  .  سازيم  آنها را در اينجا مطرح  كه  ديديم بهتر آن.  است  متناسب  آن  و فصل  و حل ائل مس  به پرداختن
  

    مسائل شناسايي
   نامطلوب  شما تأثيري  مشتري  بر مؤسسه  و پنهان  و آشكار يا بالقوه  فعاالنه  كه  مسائلي  شناختن براي
   را درك  آشنا شويد و آنكند كامالً  مي  فعاليت  در آن  مؤسسه  اين  كه  با محيطي  است گذارد الزم مي

   مشابه هاي سازمان با ديگر   مؤسسه  متقابل هاي  تماس  تنهابايد از نحوه  نه  كه  است  معني  بدان اين. كنيد
   و سياسي ، اجتماعي  از نظر اقتصادي  مؤسسه  را كه  محيطي  بايد مجموعه  حال  در عين  يابيد، كه آگاهي

  : كنيم  مي  ارائه  مسائل  شناسايي  را براي در اينجا رهنمودهايي. كند بشناسيد  مي  فعاليت آندر 
  كه)   و محلي  سراسري هاي روزنامه ( هايي  خود و نيز روزنامه  مشتري  صنعت  به  مربوط  تجاري  نشريات.1

  .كنيد   قرار دهند مطالعه  صنعت  روند تحوالت توانند شما را در جريان مي
   طور ادواري  ـ به  آن  به  مربوط  و ديگر مسائل ، رقابت ، صنعت ، خدمات  توليداتــ   سازمانتان  درباره.2

  هاي  يا پايگاه  آماري اي  دوره هاي  شاخص  كاتالوگ هاي  از برگه  امكان در صورت.  كنيد تحقيق
  . كنيد  استفاده  كامپيوتري  متصل اطالعات

كار  تواندبه  مي  كه  جاري  از رويدادهاي  ناشي  احتمالي هاي  پيامدها و جريان  درباره تان با همكاران.3
  هاي راه بنشينيد و   بحث  بگذارد به  اقتصاد، اثر نامطلوب  و يا بر مجموعه  وي  شما، صنعت مشتري

  .جو كنيدو  جست  با آن  مقابله  را براي ابتكارآميزي
  تأثير نامطلوب)  شما  مشتري  صنعت نه (  بر ديگر صنايع  را كه ها و رويدادهايي روند  طور ادواري  به.4

   را در برابر اين تان  مشتري  سازمان  احتمالي  تأثيرپذيري  قرار دهيد و نحوه اند مورد مطالعه گذاشته
  . كنيد رسي شود بر  رويدادهايي  چنين  دستخوش  كه  را در صورتي  آن  واكنش  يا چگونگي تغييرات

   تحقيق  به  دست تان اگر مشتري.  كنيد  و تحليل  تجزيه  را با دقت  از تحقيقات  حاصل هاي  داده  تمامي.5
   را به  از آن  حاصل هاي ، داده  بررسي  اين  اصلي  هدف  به توجه ، بي  است  زده  جديدي يا نظرسنجي

 را آشكار  اي  و نهفته  بالقوه  مسائل ، اغلب  تحقيقات ج نتاي  دقيق بررسي.  قرار دهيد  مورد مطالعه دقت
در . ماند  مي  پنهانها چشمشد از   نمي  كنجكاوي  آن  جديد درباره اندازي  اگر از چشم كند كه مي

  ها يا گزارش  در اخبار روزنامه  نيز كه تري  عمومي هاي ها و نظرسنجي ، از بررسي  مطالعات جوار اين
   سنجش  يك توانيد پيشنهاد كنيد كه  مي  خاص در شرايط.  كنيد شود استفاده  مي رجها د خبرگزاري
   صورت  شمادر مطبوعات  مشتري  به  مربوط  موضوع  شدن  خوانده  ميزان  منظور ارزيابي  به ارتباطات

  ) كنيد  نگاه3   در فصل  افكار عمومي  سنجش  مبحث به(گيرد 
.  داريد خيزد باز نگاه  شما برمي  مؤسسه  از درون  كه هايي  افكار و شكايت روي   خود را به  و گوش  چشم.6

   ببرند، اهميت  پي اي مسئله وجود   به  كارشناسان  از اينكه  قادرند پيش  اغلب  و كارمندان كارگران
  رگزار روابط كا يك.  هستند  آن  مستقيم هاي  تأثيرگذاري  در معرض  كنند؛ چرا كه  را حس مسئله  اين



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

235 

 كنيد   مالقات تان  مشتري  مرتباً با مشاور حقوقي  معيني  در فواصل كند كه  پيشنهاد مي  همچنين عمومي
 و  تواند در درازمدت افتد و مي  مي ها اتفاق  در دادگاه  كه  حوادثي  در جريان  طريق و از اين
  .د قرار گيريد بگذار  تأثير نامطلوب  بر سازمانتان  مدت  كوتاه همچنين

  
    ژرفايي ابزارهاي
   را به  عمومي  روابط  برنامه  يك  تهيه  را دريافتيد، بايد مقدمات تان  مشتري  سازمان  مهم مسئله   كه زماني

   طرح  بايد يك  عمومي  ديگر روابط  نيز مانند هر برنامه  برنامه اين.  آوريد  فراهم  آن  و فصل منظور حل
  شود و ابزارهاي  مي  ارائه  آن  كلي  و استراتژي  طرح  اجراي  داليل  برنامه در اين.  باشد مل را شا عملياتي
   معرفي  اكنون  كه ابزارهايي).  كنيد  نگاه  چهارم  فصل به(گردد   مي  كار مشخص  اجراي  براي مناسب

   مختص  عمومي  روابط برنامه   يك  اجراي هاي  وسيله ترين  و مناسب ترين  نظر ما معمول شوند به مي
  .  است  مسائل مديريت
    غير شخصي  ژرفايي ابزارهاي

    اطالعات  حاوي هاي برگه
 و   آسان  صورتي  را به  مهم  اطالعات  نيست  صفحه  از يك  بيش" معموال  كه  اطالعات  حاوي هاي برگه

  زيرا فهرست. گردد  مي ها ضميمه  رسانه  ديگر كيفي  مطالب ها به  برگه اين. دهد  مي  ارائه خواندني
 قرار  ، در دسترس  است ، رويداد، كاال و يا خدمتي  با شخص  متناسب  را كه  مهمي  از اطالعات روشني

 و آمار   از واقعيات اي  فشرده  مجموعه  اطالعات  حاوي هاي ، برگه  سازماني در مورد مسائل. دهند مي
   تحليلي  استدالل  و تقويت  سوابق  تكميل  براي توان  مي  اطالعات  ايناز. كند  مي  را عرضه مربوط
  ). كنيد  خواهد آمد نگاه  در پي  كه  سوابق  مبحث به( كرد  برداري  بهره سازمان
   اطالعاتي هاي  برگه تواند در تدوين  مي  كه  است  چندي  عملي آيد رهنمودهاي  در زير مي آنچه

  : گيرد قرار مورد استفاده
 » X    درباره حقايقي«يا »   اطالعات برگه « عنوان.  كنيد  مشخص  روشني ، به  را با عالمت  اطالعات  برگه.1

   صرفاً اطالعات  مطلب  اين  دريابد كه درنگ  بي  خواننده  كه  طوري  بنويسيد، به  صفحه را در باالي
  .  است خام

.  كنيد  را تهيه بخشي  سازمان  طرح ، نخست  اطالعات هاي  برگه تدوين از آغاز كار   پيش  از ياد نبريد كه.2
نظير . ( بيايد يا نيايد  اطالعات  در برگه  واقعياتي  چه  كند كه  بايد مشخص بخش  سازمان  طرح اين

 را   سازمان  سوابق پردازد كه  مي اي  ويژه  گزارش  بيشتر به  با ظرافت ، منتهي بخش  سازمان  طرح همين
  .)شمرد برمي

   خواننده شود كه  مي  كار سبب اين.  كنيد بندي آوريد شماره  مي  اطالعات  برگه  در يك  را كه  مطالبي.3
   مردم  عموم  را براي  اطالعات  برگه چنانچه.  كند  را از يكديگر تفكيك  اطالعات  مختلف هاي بخش
   آن بندي تر از دسته ، جذاب  اطالعات  به  دادن خ و پاس  پرسش  شكل  از مواقع اي فرستيد پاره مي

  . است
   كند، مگر اينكه  متابعت  بايد از مضمون  اطالعات  برگه طرح.  كنيد  استفاده  ساده  از نمودارهاي.4



 
 

236 

  االمكان پردازد بايد حتي  مي  مهمي مسئله   به  كه  اطالعاتي برگه.  باشد  و تخيلي  غريب  آن موضوع
  . باشد پيرايه  بي و روشن

 مثالً (  تخصصي  ناچار شويد از زباني  كه در صورتي.  كنيد  اجتناب  يا تخصصي  فني  زبان  كار بردن  از به.5
 و   واژگان  تعريف  براي  صفحه  را در پائين  كنيد، جايي استفاده)   پزشكي مسئله   يك  به راجع

  .ر نظر بگيريدايد د  زده  آنها ستاره  جلوي  كه اصطالحاتي
   حاصل  اطمينان  آن  كنيد تا از صحت  بررسي  دقّت آوريد به  مي  اطالعات  در برگه  را كه  مطالبي.6

  .  است  عمومي  روابط  نوع ، بدترين  و يا غير دقيق  مخدوش  اطالعات  برگه يك. كنيد
  

  (The Back Grounder)   استداللي بيانيه
   با برگه"معموال) شود  مي  خوانده(Position paper)    سند وضعيت فسير ديگر آن ت كه (  استداللي بيانيه

   در كنار يكديگر قرار دهد و داليلي  منسجم  صورتي  را بهها واقعيت دارد   و وظيفه  است  همراه اطالعات
   حكم  در واقع استداللي   بيانيه زيربناي.  كند  ارائه  خاص مسئله   يك  در قبال  مشتري  موضع  براي منطقي

 Focus of the)   استدالل  يا كانون بخش  سازمان  انديشه  كه   است(Issue Statement)  موضوعي

argument)گروه  يك  از سوي  كه  استداللي  بيانيه  يك  موضوعي  حكم  ترتيب بدين. دهد  مي   را تشكيل   
   احياي اگر خواهان:  باشد  صورت تواند بدين شود مي مي   تهيه  همگاني  و پرورش  آموزش مند به عالقه
   و در آنها انگيزه  كنيم  بيشتر پرداخت  حقوق  معلمان  بايد به  هستيم امان  منطقه  همگاني  آموزش نظام
  يه روح  اهميت  به  شواهد مربوط  را با استناد به  حكم  اين  استداللي بيانيه.  وجود آوريم  به  بيشتري تالش
   انگيزه  و فقدان  نازل هاي  با حقوق  آن  ساختن  مرتبط  و سپس  صحيح  در آموزش  معلم  و دلگرمي قوي

 با   همراه  كه  اطالعات در برگه. رساند  مي  اثبات ، به  در منطقه  و پرورش  آموزش  پائين  كيفيت در قبال
:   دارد پرداخت  خاص  كمتر جنبه  كه بخشي  سازمان ديشه ان  به توان شود مي  مي  تهيه  استداللي  بيانيه اين

دهد تا   مي  فرصت  اطالعات تر برگه  گسترده نگاه.   كنيم  را اصالح  دبستاني  عمومي  آموزش  كه بر ما است
تواند   مي  اطالعات برگه.  شود  در اينجا گنجانده  است  نيامده  استداللي  در بيانيه  كه  مكملي اطالعات
  كنندگان  دريافت ، عده)  مشابه  با ديگر مناطق در قياس (  منطقه  دانشگاه  ورود به  داوطلبان  عده ميانگين
در  (  مدرسه  كنوني ، بودجه)  مشابه  آنها در ديگر مناطق  با عده در قياس (  سال  آن  تحصيلي  هزينه كمك
   حقوق كنند، ميانگين  مي  تحصيل  ترك  كه آموزاني نش دا ، عده)  مشابه  در ديگر مناطق  آن  با ميزان قياس

   سال  پنجاه  در ظرف  كه  آموزگاراني ، عده)  افراد در ساير مشاغل  حقوق  با ميانگين در قياس ( آموزگاران
  بدين.  دهد  دست  را به  و غيره  در كالس  شاگردان  عده اند، ميانگين  گرفته  كناره  شغل  از اين گذشته
كند و   مي  شما پشتيباني  از موضع  طور ضمني  به  را كه يهاي واقعيت از  اي  مجموعه  اطالعات ، برگه ترتيب

  بيانيه. آورد  مي مند باشد فراهم  عالقه  آن  دانستن  به  است  ممكن مسئله   با اين خبرنگار يا فرد مشغول
  .كند  ايجاد مي  را در خواننده  خاص  ديدگاه  يك  اعتقاد به  طور ضمني  به استداللي
   اين  جزئيات  اميد كه  اين كنند، به  مي  را گزارش اي  حادثه  وقوع  نحوه  استداللي هاي  از بيانيه برخي
 باشد   در ذهنها پديد آمده اي  حادثه  درباره  است  احياناً ممكن  را كه  نادرستي هاي  دريافت  همه گزارش
   پرداخته مسئله   حكم  بر اساس بايستي   نيز مي(Narrative)   داستاني  استداللي  بيانيه  يك ليكن.  كند اصالح
 هوادار   گروه  يك  از جانب  كه  تحقيقاتي  به  در پاسخ  مواد شيميايي  توليد كننده  شركت  يك"مثال. شود

 بنويسد   شركت هاي فعاليت  ريخچه تا  درباره  بگيرد مطلبي  تصميم  است  ممكن  آمده  عمل  به  زيست محيط
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 و   در حل اي  مسئوالنه  نقش شهاي فعاليت ما از آغاز  شركت:  كند  را تبليغ  موضوعي  حكم  اين  آن و طي
   در اينجا به  موضوعي  حكم  كنيد كه  توجه  نكته  اين به.   است  گرفته  بر عهده  سمي  فضوالت مسئله  فصل
   كه  در صورتي  حتي  استداللي  بيانيه يك.   است  شده  بيان  و تدافعي  انفعالي ، و نه  و قاطع  مثبت اي شيوه
   كه در مواردي.  شود  نوشته  تدافعي  صورت  باشد نبايد به  كرده  حمله  وي  يا صنعت  مشتري  به كسي

 تقصير   صريح رد پذيرفتن گي تواند در پيش  مي  عمومي  روابط  كه  سياستي ، بهترين  خطاكار است مشتري
  هاي  موفقيت  را بر روي توانيد بحث  تقصير را پذيرفتيد مي  از اينكه پس.   است  مورد بحث ايجاد وضعيت

  .  است  كرده  كسب  مربوط هاي  در ديگر زمينه  سازمان  اين  متمركز كنيد كه قاطعي
  

    شخصي  ژرفايي ابزارهاي
  1   آزاد خوانندگان ستون

   درباره  انتشار عقايد مشتري هاي حل راه   از مؤثرترين  يكي  آزاد خوانندگان  در ستون  مقاله نگارش
 نسبتاً   اظهار نظرهايي شوند حاوي  مي  چاپ  ستون  در اين  كه هايي مقاله.  انگيز است  و بحث  مهم اي مسئله
ها   مقاله  اين در باالي.   است  روزنامه دگان خوانن  به  خطاب  عموم  مورد عالقه  مهم  مسائل  درباره كوتاه

  از آنجا كه.   برخوردار است  از اعتبار عمومي  عقايدشان  كه  شده  نوشته  يا كارشناساني  مقامات غالباً نام
   مشتري تواند براي  كند، مي  را مستقيماً اعمال  تبليغاتي آيد بيان  آزاد هرگز در صدد برنمي  مقاله يك

   در مقام  نويسنده  موقعيت  با تثبيت  مقاله  اين  باشد، چرا كه  بسيار مناسبي  شهرت  و كسب  تبليغاتي وسيله
   آن  به  نويسنده  آن  را كه  و اعتبار سازماني  شهرت ، در نهايت  معين  حوزه  يك  نظر و كارشناس صاحب
 را   نويسنده شود هويت  مي  آزاد داده ير مقاالت در ز  اغلب  كه  كوتاهي توضيح. (برد  باال مي  است وابسته
   پاي  كه در صورتي.)   است  سازماني  چه  به  وابسته  وي سازد كه  مي  روشن كند و در نتيجه  مي معرفي
   انتشار نقطه  براي اي  وسيله تواند به  آزاد مي  در ستون اي  مقاله  باشد، نگارش انگيز در ميان  بحث اي مسئله

 تايمز   آزاد نيويورك  در ستون  كه اي مقاله.  گردد  تبديل  معين  شخص  يك  از طريق  سازمان ر يكنظ
 از  اي  نمونه  را در صدر خود داشت ام. بي.  آي  شركت  اجرائيه هيئت   و رئيس  مدير عامل منتشر شد و نام

   خود را در آفريقاي  شركت ور اقتصادي حض  تداوم  مقاله  از اين  با استفاده نويسنده.   مورد است اين
   مقاله  اين  از استدالل  از خوانندگان  برخي  كه  هست  اين  احتمال اگر چه. دهد  مي  توضيح جنوبي
   را توجيه  شركت ، سياست  معقول  داليل كرد با ارائه  مي  آزاد تالش  ستون  مقاله  باشند، ليكن  نشده مجاب

   نژادي  تبعيض ، از سياست  جنوبي  در افريقاي  حضورش رغم ، علي ام. بي.  آي  سازد كه كند و روشن
  .كند  نمي  حمايت  آن دولت

   خبر يا يك  يك يابد موضوع  در مي  كه  كارگزاري  از جانب  آزاد اغلب  در ستون اي  مقاله فكر نوشتن
   عمومي  روابط كارگزاران. شود  مي طرح دارد م  مشتري  براي  زيادي  اهميت  عموم  مورد عالقه مسئله

  . شود  چاپ  مقاله  در باالي  در سازمان اي  ويژه  مقام  نام  كنند كه  توصيه  است  ممكن همچنين
   كه  ترتيب  شود، بدين  انجام  جمعي  همكاري تواند از طريق  آزاد مي  در ستون  مقاله كار نگارش
 در   نامش  كند كه  را تنظيم  با شخصي  و غيررسمي  و شنود خودماني ت گف  يا يك  مصاحبه كارگزار ترتيب

   ستون مقاله.  شود  و اصالح  بعداً بازنگري  كند كه  تهيه نويسي  پيش  شود و سپس  بايد نوشته  مقاله باالي
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اً افكار و گذارد تا دقيق  سر مي  را پشت  و اصالح  حك  مرحله  چندين معموالً آزاد نيز مانند سخنراني
  زماني.  سازد  خواهد آمد منعكس  آن  در باالي  نامش  را كه  فردي  خاص  و لحن  نگارش  سبك همچنين

   ارسال مطلوب)  هاي يا روزنامه (  آزاد روزنامه  دبير ستون  را براي  آخر رسيد آن  به  مقاله  كار تدوين كه
  . قرار گيرد كنند تا مورد بررسي مي

   ارائه  آزاد مطبوعاتي آميز مقاالت  موفقيت  و درج  نگارش  نحوه  را درباره نمودهاييدر اينجا ره
  : كنيم مي

   سياسي هاي  و گرايش  نگارش هاي ، سبك  خوانندگان ها داراي روزنامه.  خود را بشناسيد  مخاطبان.1
  به. تر خواهيد بود آزاد موفق   مقاالت  متغيرها را مد نظر قرار دهيد، در درج اگر اين.  هستند مختلفي

   ديگري  نوع  به  يا سراسري اي  منطقه  روزنامه  با يك  در قياس  محلي  روزنامه  يك  باشيد كه ياد داشته
  . مند است  عالقه  مهم هاي موضوعاز 

يد  شو  كنيد تا مطمئن  مورد نظر خود شمارش  را در نشريه  مشابه  مقاله  موجود در يك تعداد كلمات
  .  برخوردار است  مطلوب  از اندازه تان  نوشته  طول كه

   فوق  صنايع  را براي  رهنمودهايي  كه اي مقاله.  خود نگيريد  مقاصد شخصي  خدمت  را آشكارا به  مقاله.2
   شركت  يك  به  كه اي ، مقاله  عكس  و به  است  آزاد مناسب  در ستون  درج كند براي  مي  عرضه مدرن
  پيدا است.  نخواهد بود  مناسب  ستون  اين كند براي  مي  را بررسي  آن پردازد و تنها مسائل  مي خاص

  .كنند  رد مي  است  شده  اعمال  خاص  نظر تبليغاتي  در آن  را كه  مطالبي  دبيران  اغلب كه
   كه  است د تنها جاييشو  مي  داده  توضيح  نويسنده  درباره معموالً  كه ، جايي  مقاله  پاييناصوًال

  ايالت... ، در شهر   ايكس  مؤسسه  رئيس  اسميت  جان"مثال( كرد   مستقيم  اشاره  مشتري  به  در آن توان مي
فرستيد   آزاد مي  دبير ستون  براي  كه  را در زير مطلبي  توضيحات  حتماً اين  باشد كه يادتان)  است... 

  تان  مشتري  نام  به تنها زماني.)  تأكيد كنيد  پاكت  نيز بر روي تان با مشتري   نويسنده بر ارتباط. (بگنجانيد
   آن  نيز به  كند و خوانندگان  كمك  استدالل تر كردن  روشن  امر به  اين  كنيد كه  اشاره  مقاله در متن
  . باشند  داشته عالقه

  هاي  برگه برخالف.  باشيد  نداشته يد پروايي كن استفاده»  من« از ضمير  اي  مقاله  در چنين  از اينكه.3
  ، مقاله  است  ضروري  برايشان  بودن  عيني  از شيوه  برخورداري  كه  استداللي  و بيانيه  اطالعات حاوي

   مود بحث هاي موضوع   به  امكان  باشد و در صورت  خود نويسنده  شخصيت  به آزاد بايد متكي
 بعد   مقاله  دارد كه  اهميت  هنگامي  خصوص  امر به اين.  بدهد  انساني يات خصوص  به  آميخته اي جنبه

  .دهد  قرار مي  را مورد بحث مسئله  نامطلوب
 و  ، تاريخ  جاري  رويدادهاي به.  كنيد  استفاده  و ملموس  عيني هاي مثال، از   كلي  احكام  اثبات  براي.4

  توانيد از متن  را مي  مطالب اين. ( كنيد  استفاده  است مده آ  پيش  خودتان  براي  كه  جالبي وقايع
   عمل  شود به  آورده  مقاله  در باالي  نامش  قرار است  كه  با شخصي  كنيد كه  استخراج اي مصاحبه
   عالمت  را كه ، نقاطي  مقاله نويس  پيش  بازبيني  پيشنهاد كنيد هنگام  وي توانيد به ايد، يا مي آورده

  .) كند ايد تكميل اشتهگذ
   هم ها رقيب  روزنامه  اين  كنيد كه  توجه  نكته  اين فرستيد، به  مي  روزنامه  از يك  بيش  را به  اگر مقاله.5

   عرضه  يكساني  و جمعيتي  جغرافيايي هاي گروه   خود را به ها خدمات  روزنامه  اين يعني. (نباشند
 دبير   براي  كه  پاكتي داريد بر روي  مي  ارسال  مشخص  روزنامه يك   را تنها به اگر مقاله). نكنند



  15875- 6597: ، صندوق پستي 13تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك : ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  Email:info@rasanhe.org          www.rasaneh.org        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

 

239 

 كرد،   خودداري  آن  سردبير از پذيرفتن چنانچه.  كنيد  را مشخص  مقاله  بودن فرستيد انحصاري مي
  . پيشنهاد كنيد  ديگري  را انحصاراً به توانيد آن مي

   كه  فرد سازمان ترين  مناسب  درباره ، اول  يافت  راه ان آزاد در سرت  مقاله  يك  براي اي  اگر فكر تازه.6
 و   عالقه  بر داشتن  عالوه  را برگزينيد كه كسي.  بگيريد  بيايد تصميم  مقاله  در باالي تواند نامش مي

  براي.  كنيد  خود استفاده  و قضاوت  تشخيص از قدرت. نظر باشد  ، صاحب  موضوع  در آن آگاهي
   شركت  از رئيس" احتماال  و توسعه  مدير تحقيق چربد، انتخاب  مي  آن  فني  جنبه ه ك اي مقاله

 كرديد، بايد   انتخاب  مقاله  نويسنده ترين  مناسب عنوان به را   شخصي  كه هنگامي.  تر است مناسب
   مقاله تهيه در   همكاري  به  اولي  كه  او نزد خود در نظر بگيريد تا در صورتي  براي  هم جانشيني

  . كنيد  استفاده  نبود، از ديگري  در دسترس" يا اصوال  نداشت اي عالقه
  

 (Advocacy Advertising)   تبليغاتي دفاع
شود   مي  تلقي  آگهي  كه  دليل  اين دهد به  مي  توضيح  سازمان  عقايد يك  درباره  آزاد كه  مقاله  نوع اين
،   را در روزنامه  جايي  كرده  را تهيه  مقاله  اين  كه  سازماني  كه  است  معني  بدان اين.  است مسئله از  فارغ
  اخيراً بانيان.  منتشر سازد  خاصي مسئله   را درباره كند تا عقايدش  مي  خريداري ، راديو يا تلويزيون مجله
 ، در خريد (Advertorials)  شوند رپرتاژ آگهي  مي  خوانده  اوقات  برخي  كه گونه ، يا آن  تبليغاتي دفاع
   دليل  به  دشواري اين. اند  روبرو شده ، با دشواري  خود از راديو و تلويزيون  مطالب  پخش  براي زمان

 در  مسئله   در مورد يك  مساوي كند وقت  مي  را مكلف  راديو تلويزيوني هاي  ايستگاه  كه  است مقرراتي
 در   با آنچه  آزاد، مساوي  فضاي ها ناگزيرند يك  راديو تلويزيون رتيب ت بدين.  قرار دهند اختيار دو طرف

   بازار رپرتاژ آگهي  فاصله اما در اين.  ديگر نيز قرار دهند اند در اختيار طرف  قرار داده  طرف اختيار يك
   موبيل ها شركت يت فعال  اين  و در رأس  است  گذاشته  رونق  رو به  چاپي هاي  در رسانه  تبليغاتي و مقاالت

   به  تنهامقاالتي  نه موبيل(  منتشر ساخت  مهم هاي  در روزنامه  تدافعي  تبليغات  رشته  يك قرار دارد كه
   خود را چاپ  تبليغاتي  مقاالت  را خريد و در آن  روزنامه  سرمقاله  مقابل  فضاي ، كه  نوشت  آگهي صورت

  .)كرد
 در   تبليغاتي هاي  و دفاعيه  از رپرتاژ آگهي كنند استفاده  مي بيني  پيش  همچنين كارشناسان

  . بگذارد  افزايش  رو به  نيست  اجباري  برابر در آن  زمان  شرط  مراعات  كه  كابلي هاي تلويزيون
  

   با امضاء مقاالت
 را در   آن  كه  است  اين شود و هدف  مي تر نوشته  مفصل" معموال  كه  آزاد است  مقاله  با امضاء نوعي مقاله
   با امضاء از ذكر نام  از مقاالت برخي.  كنند  چاپ  تخصصي  از نشريات  يا يكي ، تجاري  فني  نشريه يك

  پردازند و به  مي  شخصي  تبليغات  به  بيشتري  ديگر با وضوح كنند، اما برخي  مي  خودداري  در متن مشتري
   بنگاه  يك  رئيس"مثال. آيند  در مي  آن  عمليات  عمقي حليل و ت  يا تجزيه  شركت  حال  وصف صورت
   عمومي  روابط  برنامه  يك  تدوين  چگونگي  آن  بنويسد و طي  با امضايي  مقاله  است  ممكن  عمومي روابط
، يا  ات يا ارتباط  عمومي  روابط  نشريه تواند در يك  مي  مقاله اين.  دهد  را شرح  اتمي  نيروگاه  يك براي
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   اين  خوانندگان از آنجا كه. شود منتشر گردد  مي  چاپ اي  هسته  صنايع  براي  كه  تجاري اي در نشريه
 يابند،   آگاهي هاي نام بر  چنين  تدوين خواهند از نحوه  هستند و واقعاً مي اي  ويژه  عاليق  داراي نشريات

  .شود  مي  گرفته د ناديده دار  مشخص  تبليغات  جنبه  مقاله  كه  حقيقت اين
 منتشر  تان  مشتري  تخصصي  در حوزه  كه  و نشرياتي  مجالت  به  با امضاء، راجع  مقاله  يك  از تهيه پيش

   را ترجيح اي  مقاله  نوع كنند، چه  مي  با امضاء چاپ  از آنها مطالب ببينيد كداميك.  كنيد شود تحقيق مي
   در مورد يك  فكر مفيدي هرگاه.   حد است كنند در چه  مي  چاپ  كه يا  مقاله  معمول دهند و طول مي

   و يا تلفن  نامه  شويد، از طريق  كار نوشتن  به  دست  از اينكه  خطور كرد پيش  ذهنتان  با امضاء به مقاله
   خاصي  موضوع  درباره اي  مقاله  در فكر تهيه  او بگوييد كه به.  دهيد  اطالع  دبير نشريه  را به موضوع

 يا   روش  است ؟ دبير ممكن  دارد يا نه  مقاله  اين  درج  به اي  عالقه  نشريه  آيا اين هستيد و بپرسيد كه
  . باشد  در مقاله  در خور گنجاندن  را پيشنهادكند كه  خاصي اطالعات

  
   سردبير  به نامه

  شود، اما از يك  مي  مفرد نوشته  شخص  ضمير اول  صورت  با امضاء به  سردبير مانند مقاله  به  نامه اگر چه
.   متمايز است  است اي مسئله يا  ، گزارش  مقاله  به  يا پاسخ  خاص كامالً  تكذيب معموالٌ  آزاد كه  ستون مقاله
   انتقاد كند، يا موضعي تان  از مشتري  يا صريح  طور ضمني  به  منتشر سازد كه  مطلبي اي  اگر نشريهمثالً

   شده  چاپ  در آن  مقاله  كه اي  سردبير نشريه  به هاي نامتوانيد   گيرد، مي  در پيش تان  مشتري  منافع خالف
   مشتري  به  آن  موضوع  كه يا اگر گزارشي. رو كنيد  است  آمده  در آن  را كه  خاصي  بنويسيد و نكات است

   اشتباه توان  مي هاي نام  ، با نوشتن  است نادرستي  هاي  موارد يا ارجاع شود حاوي  مي شما نيز مربوط
.   اي  خبري  شبكه  از معاونان  يكي  با امضاي  كه هاي نام.  داد  را ارائه  صحيح  را برشمرد و اطالعات گزارش

   كه  نشريه  انتقادآميز اين  با مقاله  شد و در آن  تايمز ارسال  نيويورك  روزنامه  به (ABC).  سي.  بي
  كرد، نمونه  مي  بود مخالفت  اخير را مورد انتقاد قرار داده  جمهوري  رياست  انتخابات هاي گزارش
 را   روزنامه ، استدالل  سرمقاله  و تاريخ عنوان به با استناد  نويسنده.  ها است  نامه  تكذيب  نوع  از اين مناسبي

  . پرداخت  رد آنها مي  به يل دال  با ارائه كرد و سپس  مي بندي  طور موجز جمع به
   براي اي  هوشمندانه  نيستند، راه نويسي  گزارش  ابزارهاي انگيزترين  هيجان  كه  حال ها در عين نامه

   دارد و براي  امور اشراف  شما بر همه  مشتري  هستند كه  نشريه  يك  خوانندگان  به  نكته  اين فهماندن
 نسبتاً  تواند وسيله  مي  سردبير همچنين  به هاي نامه.   است  آماده  هميشه يحها و اخبار ناصح  اشتباه تصحيح
   صورت  در غير اين  باشد كه اي  در نشريه  دلخواهي مسئله با  تان  مشتري  نام  ساختن  مربوط  براي اي ساده

  . كنيد  چاپ  در آن هاي گزارشتوانستيد   مي  دشواري به
  : قرار دهيد  رهنمودها را مورد توجه  سردبير اين أثيرگذار به ت هاي نام   نوشتن براي

 و  شود پرس  مي  سردبير نوشته  به  كه هايي  نامه  معمول  طول  خود را بنويسيد، درباره  نامه  از اينكه  پيش.1
 ديگر  ي برخ  كه كنند، در حالي  منتشر مي  مختلف هاي  در اندازه هايي  نامه  از نشريات برخي. جو كنيد

   خالصه  است  بنويسيد ممكن  را طوالني هاي نام   كه در صورتي. دهند  مي  موجز را ترجيح هاي نامه
  . گردد  حذف  است  شما مهم  عقيده  به  كه شود و نكاتي
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   نكته  از يك اگر بيش.  بايد محور قرار گيرند  و يا نكاتي  نكته  چه  بگيريد كه  تصميم  نامه  از نوشتن  پيش.2
   يكايك ، به  نوبت  به  كنيد، سپس  شروع  است  نكات  همه  شامل  كه  گزارشي را در نظر داريد، با چكيده

  .آنهابپردازيد
:   مثال براي.  كنيد  مشخص  وضوح  به  است  آن  درباره تان  نامه  را كه مسئلهاي، فرد يا   مقاله  در باالي.3

   عنوان   تحت(John Dove) داو   دسامبر جان30   در مقاله ا كه ر اي  نكته  سه خواهم  مي من«
  .»  بود رد كنم  آمده  ويتنام هاي اشتباه

  . و تحقير بپرهيزيد  زني  كنيد، و از الف  استفاده  رد نكات  براي  منطقي  از استداللي.4
   كه هاي نام   امضاي  براي"مثال.  كنيد  انتخاب  نامه  امضاي  خود براي  را در مؤسسه  شخص ترين  مناسب.5

 خواهد   بهتر اين"دهد احتماال  مي  پاسخ  پالستيك  در تحقيقات  نوين هاي روش   به  راجع اي  مقاله به
 جا دارد   سازمان  يك  عمومي  روابط  رئيس در مقام.  كنيد  را انتخاب  شركت  مدير پژوهش بود كه

  . دبير بنويسيد  به  سازمان  از جانب  خودتان  با امضاي هاي نام  گاه گه
  

   سخنراني
   مخاطبان  به  يا مهم  بغرنج مسئله   يك  توضيح  اختصاصي  با امضا، روش  آزاد و مقاله  نيز مانند مقاله سخنراني
  .شود  اجرا مي  هم  و شفاهي  طور زنده  به  سخنراني  كه  است  در اين ، تفاوت البته.  است مطلوب
   شخصي  ارتباطات  كه  شده ، زيرا ثابت  است  بيشتري  مزيت  داراي  عمومي  روابط ، از ديدگاه امر اين

   بر اين  عمومي  روابط  حوزه نظران صاحب.  تر است  كننده ، مجاب  ارتباطات هاي از ديگر صورت
 راديو   پيامي ز رد كردن اــ شود  خواهد گفته  مي  هر چهــ   گفتن  نه  كسي رو در رو به « اند كه عقيده

  .»  دشوارتر است  يا چاپي تلويزيوني
   را فرايندي  سخنراني  است ، الزم  ارتباطي  وسيله  از اين  كامل برداري  بهره ، براي با وجود اين

  . كنيد  تلقي  است  آن  به  مربوط هاي فعاليت، اجرا و نيز ديگر  ، نگارش  تحقيق  مستلزم  كه يكپارچه
   آنچه  باشيد كه  خاطر داشته بينيد به  مي  را تدارك  مشتري  يك  سخنراني  متن  كه زماني  . سخنراني  متن تهيه
 را   متني  كه  مانند زماني شنونده.  آن ، تا از رو خواندن  است  آن  كردن  قصد بيان كنيد بيشتر به  مي تهيه

هر چند در ( كند   مراجعه  گذشته  مطالب  به  كه امتياز برخوردار نخواهد بود  دارد از اين در دست
 در   طور جداگانه  را به دهند يا آن  مي ها جاي  رسانه  را نيز در كيف  سخنراني  كتبي  موارد متن اي پاره

 تا حد   سخنراني  يك  باشد، اثربخشي  در دسترس  چاپي  متن  كه  در صورتي حتي). گذارند اختيار مي
   بدان اين. شود  ايراد مي  كه  است اي  در لحظه  آن  و فهميدن  نظر شنونده  جلب  توانايي  به  منوط زيادي
 كرد و   بايد استفاده  ساده از واژگان.   نوشت  طبيعي  گفتن  سخن  شيوه  را بايد به  سخنراني  كه  است معني
   تأثيرگذار بايد بر اساس  سخنراني  يك  اينكه تر از همه مهم.  باشند  و ملموس  زنده  برگزيد كه يهاي مثال
 يا   كلمه  در يك  مطلوب  نحوي  بتواند به  كه  بخشي  سازمان  بنا شود؛ انديشه  واحد و مشخص  پيام يك

 " بپردازد احتماال  زيادي  نكات  كند به  شود يا سعي  پرت  از موضوع  كه سخني.  شود  مكرر خالصه عبارت
  . خواهد كرد  و خسته ه را آشفت  شنونده ذهن

  :ها آغاز كنيد  سؤال  اين  را با بررسي  سخنراني كار تهيه
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   ساعت  تا نيم  دقيقه  بيست  سخنراني  معمول ؟ طول  است  شده  تعيين  چقدر وقت  سخنراني براي
  . كند  را ايجاب  آن  يا بلندتر شدن تر شدن  كوتاه  است  ممكن  معيني هاي مناسبت،اما  است

   زمان  هر چهاصوالً.  كرد  را مراعات  باشد بايد آن  شده  داده  اختصاص  سخنراني  به  معيني اگر زمان
  . شود  غذا صرف  از سخنراني  اگر پيش  ويژه ، به تر است تر باشد مطلوب  كوتاه سخنراني

 خود را در   اجراي سبت و منا  بايد محيط  خوب  سخنران  يكشود؟   ايراد مي  مناسبتي  چه  به سخنراني
 و  رستوران «  سالروز گشايش  دومين ، مراسم  بگوييم مثالً  مناسبت  تنها به  است  ممكن سخنراني. نظر بگيرد

 باشد   داشته اي  ويژه  اهميت  مناسبت اما اگر اين.  ايراد شود  ميزبان و تشكر از دعوت»   مردان  شبانه باشگاه
   مناسبت  به  بازرگاني  اطاق  يك  كه  در ضيافتي"مثال.   در آميخت  سخنراني وع را با موض  آن  است ممكن

  هاي پيشرفت   درباره  است  ممكن  محلي  شركت  يك  رئيس  شهر بر پا كرده  يك  سالروز تأسيس صدمين
  . كند  سخنراني  گذشته  در صد سال صنعتش

   يك  براي  مناسب  محتوا و لحن  در تعيين ان مخاطب  نسبي شناخت هستند؟    كساني  چه مخاطبان
   يك  احداث  ضرورت  درباره  از بانكداران  گروهي  براي  سخنراني ايراد يك.  دارد  مهمي  نقش سخنراني
   درباره  دانشجويي  گروه  يك  به  خطاب  كه ، قطعاًبايد با سخناني  خاص اي  در منطقه اي  هسته نيروگاه
   در هر دو سخنراني  معيني  مطالب" احتماال  كه در حالي.  باشد  داشته شود تفاوت  مي يان ب  موضوع همين
 سودمند   عوامل شود، بر روي  ايراد مي  بانكداران  به  خطاب  كه ، سخناني  خواهند داشت  تطابق با هم

 رد   بيشتر به  دانشجويان  براي  سخنراني  آنكه  متمركز خواهد شد، و حال  تسهيالت  به  مربوط اقتصادي
 را يادآور   جانشين  انرژي  منابع  قرار گرفتن  و در دسترس  خواهد پرداخت  خطر حادثه  به  مربوط داليل

  .خواهد شد
 ايراد   سخنراني  يك  شد كه  دعوت اگر از سازماني؟    چيست  سخنراني  از ايراد اين  مشتري هدف

   اين  از طريق  سازمان پردازيد كه  امر مي  اين  ارزيابي در ابتدا به.  يرفت نبايد پذ تأمل  را بي كند، دعوت
   عمومي  روابط هاي هدف با   ميزان  دستاورد تا چه  خواهد آورد و اين  دست  به  چيز خاصي  چه سخنراني
 را رد كنيد   دعوتي  باشد كه  را داشته  اين  ارزش  است  از موارد ممكن اي در پاره.  دارد  همسويي سازمان
 شما   عمومي  روابط  برنامه هاي هدف   پيشرفت  به  كه  سخنراني  يك  تدارك  خود را در راه  و پول تا وقت
 هدر   را كند سازد به  عمومي  روابط  دراز مدت  برنامه تواند پيشرفت  مي  نخواهد كرد، يا حتي كمكي
  .دهيد

 خواهد كرد، و در   كمك مسئله   اين  به  راجع گيري ر تصميم، شما را د  مردم هاي  پرسش  به پاسخ
   به  خود را معطوف  توجه  خواهد كرد كه  باشد، شما را راهنمايي  مصلحت  به  ايراد سخنراني  كه صورتي

  ه ك  سر گذاشتيد، باز تا زماني  پشت  را هم  مسائل  اين  اگر همه اما حتي.  كنيد  مناسبي  و روش  موضوع چه
  . كنيد  را شروع ايد نبايد كار نوشتن  نياورده  دست  به  سخنران  به  راجع  چندي اطالعات
 با   سخنراني  ساختن  باشد و هماهنگ تواند خوب  مي  اجرايش  تنها در حد نحوه  سخنراني يك
   است  اين  راه  بهترين كار،  اين  انجام براي.   است  مؤثر، بسيار مهم  سخنراني  يك  نگارش ، در فن سخنران

  اين. كنيد  نوار ضبط  بر روي  آينده  مطالعه  را براي اي  كنيد و مصاحبه  مالقات  شخصاً با سخنران كه
 از   آشنا شويد كه  پيشنهادي  موضوع  درباره  تنها با عقايد سخنران  خواهد داد تا نه  شما فرصت  به مالقات
 از  با استفاده.  يابيد  آگاهي  وي  و اخالقي  رفتاري هاي ويژگي، و ) ن آ يا فقدان ( طبعي ، شوخ عاليق

   و واژگان  كالم ، آهنگ  گفتاري تر الگوهاي  عمقي  تحليل توانيد به  داريد مي  در دست  كه اي مصاحبه
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   آن  راحتي به   سخنران  باشد كه  قاعدتاً بايد مطلبي  خواهيد نوشت احتماالً  كه گفتاري.  بپردازيد سخنران
 و   بعد از بررسي معموالً  سخنراني  نهايي متن.  سازد  نمايان  وجه  بهترين  را به را ادا كند و شخصيتش

  .شود  مي  آماده  هفته  چهار تا شش ، در طول نويس  يا چهار پيش  مكرر سه اصالح
  :شود  مي  اثرگذار ارائه  سخنراني  يك  متن  تهيه  درباره در اينجا نكاتي

   و عموم  حاضر در مجلس رتبه  عالي  مختلف هاي  مقام به)  آمدگويي خوش (  احترام  را با اداي  سخنراني.1
  ). ، حضار گرامي  مديره هيئت   محترم ، اعضاي  رئيس  آقاي  جناب"مثال( كنيد   شروع مخاطبان

. كنند  مي  بيان  روشني  به  پاراگراف  يا دومين  را در اولين  سخنراني بخش  سازمان  انديشه" معموال.2
   نقل  كه  است  داده  نشان اما تجربه.  آغاز شود  قول  نقل  با يك  سخنراني كنند كه  پيشنهاد مي بسياري
   جلوه تواند مصنوعي  باشد مي  نداشته  تناسب  سخنران  نشود و با اسلوب  انتخاب  اگر سنجيده قول
   نكته  را رها كنيد و مستقيماً به  قول  نقل  داشتيد بهتر است  مورد شك ن در اي  كه در صورتي. كند

  . بپردازيد اصلي
  اي  يا استعاره ، عبارت  كنيد و بكوشيد واژه  بيان  جاندار و روشن  زباني  خود را به بخش  سازمان  انديشه.3

(Image)يك"مثال. برانگيزد تكرار كنيد   را در سراسر سخنراني  انديشه  اين  كه  ياد ماندني   به   
   تأكيد ورزد ممكن  در ابعاد گوناگونش  جامعه  همبستگي  بر انديشه  است  مايل  كه  سياسي كانديداي

  عنوان به   خود از آن در سراسر سخنراني»   آمريكايي  قومي خانواده «  عبارت  كار بردن  با به است
  . كند  استفاده  مخاطبان  به  انديشه  اين  انتقال  براي اي وسيله

  . باشد  داشته گويي  واقعاً استعداد لطيفه  سخنران  نكنيد، مگر آنكه  استفاده  از لطيفه  سخنراني  در متن.4
شود   مي  مربوط  بحث  اصلي  نكات  و مستقيماً به  است  افتاده  اتفاق  خودتان  براي  را كه  جالبي  حوادث.5

   آن  از نقل  است  طوالني  از اندازه  يا بيش  از موضوع  خارج  مطلب چنانچه. د بگنجاني در سخنراني
  . كنيد خودداري

، يا   در ميان  خط  را بايد يك  آن متن.  باشد  خواندن  قابل  راحتي  بايد به  سخنراني  نكنيد كه  فراموش.6
   ممكن  كه  واژگاني براي.  بگذاريد ي باق  آن  در حاشيه  كافي  خالي  بنويسيد و جاي  در ميان دو خط

  3.  كنيد   استفاده(Phonetic Spelling) آوانگار   شوند از امالي  تلفظ  غلط است

   را به  نظر مخاطب  افكار جديد با ذكر عالمتي  از طرح پيش.  نگهداريد  را ساده  سخنراني  ساختار كلي.7
 بايد   قانون  اين  آن  بر اساس  را كه  دليلي  بدهيد سه ازه اج حال«مثالً . ( كنيد  خواهد آمد جلب آنچه

   نيز شمرده  داليل  اين ترين  و بديهي ترين  مهم  كه  اول دليل.   شما برسانم  اطالع  شود، به اصالح
   دنبال  كنيد، چرا كه  استفاده  توانستيد از ساختار موازي در هر جا كه) » ...  كه  است شود اين مي
 Parallel) موازي  از تناقض استفاده.  ستتر ا  آسان  موازي هاي  انديشه  خاطر سپردن  و به نكرد

paradox)) ايد  كرده  چه  كشورتان ، بپرسيد شما براي  است  كرده  شما چه  براي  كشورتان نپرسيد كه (
   سخن در پايان.   است ديشه ان  يك  ساختن  نقل  و قابل  كردن  مؤثر برجسته  ويژه  به هاي راه از  يكي
  . و تكرار كنيد بندي  بودند جمع  شده  گفتار ارائه  در متن  كه  و ترتيبي  نظم  همان  را به  عمده نكات

 كند اما در   يا زايد جلوه ، ساده  سند كتبي  در يك  است  ممكن  سازماني  شگردهاي گونه  اين گر چها
   است  شده  عرضه  را كه  اطالعاتي  كه  برخوردار نيست  امكان ز اين ا  مخاطب  آن  طي  كه  سخنراني يك
  .شود  مي  شمرده  بار ديگر مرور كند مطلوب يك
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 بايد   آن  تا اجراي  آخر برسد، كه  نبايد به  آن  متن  با نوشتن  سخنراني كار تدارك  .ايراد سخنراني
 ايراد  اي  ناآزموده هاي  سخنران  وسيله اند، زيرا به  شده  ضايع  كه  خوبي  بسيار گفتارهاي چه.  يابد ادامه
   دليل  اين بلعند و به  را مي كنند، كلماتشان  برقرار نمي  نظري  خود ارتباط  هرگز با مخاطب اند كه شده
   به را انگيز مطلب  و هيجان  نمايشي  بالقوه كنند، توان  نمي  مكث  مناسب  در جاهاي  كافي  اندازه  به كه

   راه بهترين. شوند  مي  ايراد سخنراني ، اما معمول  نابخشودني  ديگر خطاهاي دهند و مرتكب هدر مي
 از   فرايند، با استفاده اين. ها خواهد بود  كژي  و گوشزد كردن  تمرين احتماالً  خطاهايي  چنين اصالح

  . شود تواند تسهيل مي   خود وي  به  كار سخنران  نواقص  دادن  و نشان نوار ويديويي
   با متن  كافي  اندازه  به  سخنران  كه  است  ندارد، اما مهم  ضرورتي  كه  حال  گفتار در عين از بر كردن
  سخنراني.  برقرار كند  نظري  خود ارتباط  با مخاطب  منظم هاي  بتواند در فاصله  كه  نحوي آشنا باشد، به

   از اين برخي.  بار بخواند20 تا 15 گفتار را   برسد، معموالً بايد متن دگي از آما  درجه  اين  بخواهد به كه
   واصالح  صدا تعديل  و آهنگ  حركات  آن  طي  باشد كه  تمريني  از جلسات ها بايد جزيي خواندن

  .شود مي
   است  و پاسخ ش پرس  شود مرحله  گرفته  نبايد ناديده  كه  از سخنراني  وجهي آخرين .ها ل   سؤا  به پاسخ

  اي  ويژه  آموزشي هاي  برنامه  عمومي  روابط  از ادارات برخي. آيد  مي  ايراد سخنراني  در پي معموالً كه
   مطبوعاتي هاي كنفرانس يا  ، تلويزيوني  راديويي هاي  پرسش  به  دادن  پاسخ  براي  سخنرانان  در آن كه

   و پاسخ  پرسش  تمريني  جلسه  يك  دادن ، ترتيب  عادي ر وضعيت د حتي. اند  كرده شوند تدوين  مي آماده
  ضبط.  باشد تواند فكر سودمندي  روبرو شود مي اي  دشوار يا خصمانه هاي  با پرسش  سخنران  در آن كه

 سر  ، پشت  با مشكالت  رويارويي  كند تا با نحوه  كمك  سخنران تواند به  مي اي  جلسه  چنين ويديويي
  . آشنا شود مؤثرتر خواهد بود عمالً هايي  پاسخ  چه  آنها و اينكه ننهاد

  :شود  مي  كرد بيان ها بايد رعايت  پرسش  به  در پاسخ  كه در اينجا اصولي
  پاسخ.  رفتار كنيد  خود، با آنها خونسرد و دوستانه كنندگان  پرسش  خصمانه احتماالً  روش  اعتنا به  بي.1

 خواهد   سود شما تمام  و ترشرو، به  بدخلق  پرسشگري  استوار به  حال و در عين  رويانه  خوش گفتن
  .شد

   استفاده  فني از اصطالحات.  بگيريد  دشوار كمك  نكات  تشريح  براي  ساده هاي ها و استعاره  از تشبيه.2
   غير فني  و بخشي ني شما ف  از مخاطبان اگر بخشي.  باشند  فن  خود اهل  مخاطبانتان نكنيد مگر اينكه
 غير   را با زبان  مطلب  توضيح  دهيد و سپس  اختصار پاسخ  به  فني ها با زبان  پرسش  به بودند، نخست

  . دهيد  ادامه فني
 با   بايد از پيش  سخنران  طور كلي به.  در اختيار خود بگيريد  را تا حدودي  بحث  جريان  هدايت.3

   را يك  و پاسخ  پرسش ، بخش  خطابه  فن  از كارشناسان يكي. فلگير نشود مجهز باشد تا غا هايي پاسخ
ها   از پرسش آموزند كه  را نيز مي  اين سخنرانان.   است ناميده»   مثبت  نكات  حاوي  كوتاه سخنراني«

 مستقيماً  ي حت  را كه  مثبتي دهد مطالب  مي  آنها امكان  به  بسازند كه اي  مرحله  به  انتقال  براي پلي
  . قرار دهند  مورد بحث  است  قرار نگرفته مورد سؤال

اگر .  خود را بپوشانيد اطالعي  نكنيد بي دانيد و سعي  نمي دانيد بگوئيد كه  را نمي  سؤالي  اگر پاسخ.4
  پاسخ   از تحقيق  پس  بدهيد كه  او قول  را بپرسيد و به  كننده  سؤال  و نشاني  بدهد، نام  اجازه وضعيت
  . خواهيد كرد  ارسال  وي را براي
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   سازماني  است  برسد ممكن  مختلفي هاي گروه   اطالع  بايد به  موضوعي  كه هنگامي  . سخنگو انتخاب
   در ايراد سخنراني  كه  است  سخنگو كارشناسي اين.  كند  كار تعيين  اين  براي  سخنگويي  بگيرد كه تصميم
  اين.  دارد  فراوان  اهميت  كاري  چنين  براي  فرد مناسب انتخاب.  دارد ها مهارت  پرسش  به  گفتن و پاسخ

 را   و با ايجاز مسائل  روشني  دلپذير، به اي  شيوه  مورد نظر آشنا باشد و بتواند به  با مسئله  خوبي فرد بايد به
ها   در ذهن  سازمان  كه با تصويري سخنگو نيز بايد   اين  تصوير ذهني  بر اين عالوه.  دهد  و توضيح شرح

 عقايد   بيان  هنگام  و به  است  سازمان  عمومي  نماينده  وي  باشد، چرا كه  داشته  مطابقت  است ايجاد كرده
  .كند  مي  عمل  سازمان  عاليق  مدافع  خود در مقام هاي و دلبستگي
 معيارها   اين  با تمامي شهاي ويژگي  ه ك  است  فردي  سخنگو، يافتن  انتخاب  معمول  از مسائل يكي
 از  برخي. كار برخوردار باشد  درخور اين  و تشخص  در ارتباطات ، مهارت  فني  كند و از آگاهي مطابقت
   چه  پاي  اينكه  به  بسته  آموزش اين. (اند  كرده  را انتخاب  سخنگويان سازماني  درون  آموزش  راهها سازمان
 را   عمومي  روابط  يا خود كارگزاران  بلندپايه ، مديران  فني تواند كارمندان  باشد مي  در ميان مسئلهاي

   ويژه  باشد و بتواند مسائل  را داشته  الزم هاي  قابليت  كه  است  سخنگويي  ديگر استخدام راه.)  شود شامل
  . را دريابد سازمان

 از   استفاده  معمول شيوه. كنند  مي استفاده   مختلف هاي  شيوه  خود به  از سخنگويانها سازمان
.   در آنها است  تبليغاتي هاي سخنراني و ايراد   مطلوب  بازديد از شهرهاي  برنامه  دادن  ترتيب سخنگويان

 خود   مطلوب  بايد مخاطبان ، نخست)  سخنراني  برنامه  ديگر رزرو يك  عبارت به( سخنگو   يك  اعزام براي
.  آورد  را گرد هم  مخاطبان تواند اين  مي احتماالً  همايشي  چه  سازيد كه  مشخص د و سپس كني را تعيين
   همواره اي  و حرفه  بازرگاني  و مجامع ، جلسات  ناهار و شام هاي  ضيافت  برگزاري  ويژه  محلي هاي باشگاه
  . كنند  خود جلب ا به ر  اعضايشان  بتوانند توجه  هستند كه  مناسبي  سخنرانان  يافتن در پي

   تماس  كنيد و ضمن  تهيه  است  مورد نظرتان  كه  در مناطقيها سازمان  گونه  اين  تمامي  از نام فهرستي
 كند و نيز   آنها سخنراني تواند درباره  مي  سخنگويتان  را كه  مهمي خبر، مسائل  پيش  يك  يا ارسال تلفني

   اين كنيد اجراي  فكر مي  علت  چه  به  دهيد كه توضيح. دهيد   مورد شرح  را در اين  وي صالحيت
  .  است  سازمان  آن  اعضاي  خاص  مورد عالقه سخنراني

 از   مستمري  بخش  ايراد سخنراني  كه در صورتي (Speaker Bureau) . دفتر امور سخنگويان
 منظور   به  دفتر امور سخنگويان  يك  دهد، تأسيس  را تشكيل  سازمان  يك  عمومي  روابط هاي فعاليت
   متخصص تواند از كاركنان  دفتر مي اين.   خواهد داشت  ضرورت فرايند احتماالً  اين  به  بخشيدن سامان

  اي كننده كنند، و يا صرفاً واحد هماهنگ  و ايراد مي  را تهيه  خود سخنراني  شود كه  تشكيل در ارتباطات
   ضرورت  را در بر گيرد و در صورت  سازمان  درون  مختلف هاي  سطح ها و بخش  كارمندان باشد كه

   شامل  است  دفتر ممكن ، اين  بزرگ هاي سازماندر .  آورد  فراهم  مهم  ويژه  مسائل  را درباره گفتارهايي
 هر   باشد كه  فني  كارمندان  تيم  با يك  متخصص  و پژوهشگران  از نويسندگان اي  كننده واحد هماهنگ

 ايراد خواهد شد   مناسب  يا سخنگوي  بلندپايه  مقام  يك وسيله به   در نهايت  كه  گفتاري  در تدارك گروه
  . دارند مشاركت
 از   يكي  سخنراني  دارد كه  امر داللت  اين  باشد به  كه  هر شكلي  به  دفتر سخنگويان مفهوم
شود با   ايراد مي  سازمان  از سوي  كه يهاي يسخنران   همه  و اينكه  است  سازمان هاي اولويت
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   است  ممكن  توليد متنوع  با خط  بزرگ  شركت  يكمثالً.   همسو است  عمومي تر روابط  بزرگ هاي هدف
   براي تري  منسجم  ايجاد تصوير ذهني  به اي  منطقه هاي گروه   براي  ايراد سخنراني  كند كه احساس
 بازار   به  جديدي  متنوع  محصوالت  توليد دارو كه  بزرگ  شركت  يا يك خواهد كرد و  كمك شركت
 در   ايراد سخنراني  به  وي  فني  اگر كارمندان  فكر بيفتد كه  اين  به  است كند ممكن  مي عرضه

 در.   خواهد يافت  افزايش  پزشكي  نخبه  در محافل  بپردازند،اعتبارش  و بهداشتي  پزشكي هاي گردهمايي
   كه ، مشاركتي  است  عمومي  مستمر روابط  مشاركت  دهنده  نشان  موارد، ايراد سخنراني هر دو اين

 امور   به  طور روزمره  به دفتر سخنراني.  برسد  آن  تأثيرگذاري  پايه تواند به  ديگر نمي  از وسايل استفاده
  نامه ، زندگي  تجديد چاپ  به  مربوط هاي ليتفعا امور  اين. پردازد  مي  و بعد از سخنراني  پيش انتشارات
 مورد   عمومي  شوند يا در تبليغات  فرستاده  منتخب هاي  رسانه  براي بايستي  مي  كه هايي  و عكس سخنرانان
   ارزش  داراي  اخبار يا اطالعات  حاوي هاي سخنراني از  با استفاده. شود  مي  قرار گيرند را شامل استفاده
 داد، و   بيشتري ها برد تبليغاتي  آن  به توان  مي  يا گزارش  خبري هاي  اطالعيه  براي  مبنايي عنوان به  خبري

 آزاد   ستون  ويژه  مطالب توانند به كنند مي  مي  را بيان انگيز و مهم  عقايد جدل  نيز كه يهاي سخنراني
  . شوند  تبديل  با نام هاي  يا مقاله مطبوعات

  
     موارد برگزيده عات مطال الگوي
    استداللي  و بيانيه  اطالعات  برگه  از طريق مسئله   يك طرح

 نفوذ و   ابزار اعمال عنوان به از آنها  گيري  بهره  استداللي  و بيانيه  اطالعات  از برگه موارد استفاده
  هاي نامه  آئين  را كه طلوبي نام  اثرهاي  دامنهها سازمان  از آنجا كه.    است(Lobbying Tool)  اثرگذاري

 نفوذ  دهند، اعمال  مي  تشخيص  از پيش  آنها بگذارند بيش توانند بر منافع  مي  قوانين  و ديگر اشكال دولتي
   شيوه  به  قانونگذاري  در مورد مسائل  منظور كه  بدين  دولتي  مقامات  ترغيب  براي  كوششــ)  اينگ البي(

.   است  شده  تبديل  عمومي  روابط  از فعاليت  مهمي  بخش  به اي  طور فزاينده  بهــ بگيرند   تصميم خاص
 در   هستند كه  در واشنگتن هايي  شعبه  داراي  اكنون  عمومي  روابط يها بنگاه از   تعداد زيادي در نتيجه

 نفوذ   دولتي  در مقامات  مشتري  به  مربوط  در مورد مسائل اند كه  شده  منظور تأسيس  تقريباً بدين اصل
  . كنند اعمال

  هاي  نظر در تصميم  و اعمال  ترغيبي هاي فعاليت مركز  ترين بزرگ آمريكا   كنگره  وجود اينكه.2
  ، بر اساس وانگهي. گيرد  مي  نيز صورت  و منطقه  ايالت ها در سطح  فعاليت ، اين  است قانونگذاري

   از كارگزاران  طور روزافزوني  به  چند مليتي هاي شركت،   جورنال  استريت  وال  نشريه گزارش
  .كنند  مي  استفاده هايشان  دولت  خارجي هاي  نفوذ در سفارتخانه  اعمال  براي  عمومي روابط

   دادن  سازمان  هدفش  كه  است  غير انتفاعي  گروه  يك  به  و پژوهشگر وابسته  نويسنده كارال رابينسون
   گذشته ، هفته  سازمان مدير اين.   است  سوم  در امور جهان  با مداخله  در مبارزه  شهروندان ايه فعاليت  به
   بازاريابي  به مسئله.  كند  تحقيق  است  در خبرها آمده  از آن  پيش  كه اي مسئله   درباره  دستور داده  وي به

  .شود  مي  مربوط  سوم  در جهان ند مليتي چ هاي شركت   شيرخوار از سوي  كودكان  غذايي هاي فراورده
   عليه  غيرانتفاعي  بهداشتي  از مؤسسات  تعدادي  كه گشت  باز مي  پيش  چند سال  به مسئله   اين ريشه
  كردند كه  مي  استدالل  مؤسسات اين.  پرداختند  اعتراض  به  سوم  در جهان  نوزادان  آماده  غذاي تبليغات
   صحيح  روش  سومي  جهان  از مادران تعداد زيادي.   است دهنده  فريب  تبليغات  اين اقع از مو اي در پاره
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 از   سوم  را در جهان  از مادران  بسياري  تبليغات  اين دانند و اينكه  را نمي  نوزادان  آماده  از غذاي استفاده
 و  ترين ، بهداشتي  پزشكي  متخصصان ده عقي  به  كه  از تغذيه نوعي (  با پستان  كودكانشان  به شير دادن

ها   يافته  اين  به  با اتكاي  جهاني  بهداشت ، سازمان1981   مه در ماه. كند دلسرد مي)   است  آن ترين سالم
   نوزادان  آماده  غذاي  درباره  كه  تبليغاتي  هرگونه  آن  بر اساس  كرد كه  را تصويب اي  داوطلبانه ضوابط

دهند   شير مي  را با پستان  كودكانشان  شود كه  مادراني  روحيه  تضعيف  سبب توانست آمد و مي  مي  عمل به
 شير   از طريق  زياد هوادار تغذيه هاي گروه   ترغيبي هاي تالش  رغم  آمريكا علي با وجود اين. محدود شد

  . داد  راي ن آ  و عليه  است  و تجارت  آزادي  مخل  ضوابط  اين مادر وانمود كرد كه
   را به مسئله در نظر دارد مجدداً   جهاني  بهداشت  سازمان گويد كه  مي  رابينسون  به  مدير سازمان حال

 هنوز 1981   گيري در رأي.  برساند  تصويب  را به تري  محدود كننده  بگذارد تا بتواند ضوابط بحث
 در   نيافت  فرصت  بود و بنابراين  نشده كيلتش»   سوم  در جهان  مداخله  مخالف شهروندان « سازمان
   يافته  فرصت  سازمان  اين ، اكنون مسئله مجدد  با احياي.  كند  شركت  آن  به  مربوط  ترغيبي هاي فعاليت

 را   الزم  ترغيبي  جديد، مطالب  گيري  راي  رسمي  از اعالم  كند و پس  شركت  در مباحثات بود فعاالنه
  . آورد فراهم

  بايستي  مي  را كه  زودتر مطالبي  را آغاز كرد تا هرچه مسئله   درباره  كار تحقيق درنگ  بي رابينسون
 و   اطالعات  برگه  يك  بود كه  اين قصدش.  سازد  كند آماده ها توزيع  آمريكا و رسانه  بهداشتي  مقامات بين
اگر .  كند  دهد تهيه  توضيح  فهم  و قابل  ساده  زباني ه را ب مسئله بتواند   كه  موجز و فشرده  استداللي بيانيه

   و بسط  از نو با شرح  فراخور آن  به توانست  مي  مطالب شد اين  مي  گرفته  جديدي  رأي  روزگاري روزي
  . شود  تدوين بيشتري
   به ، نخست  استداللي ه و بياني  اطالعات  برگه  كار تدوين  مقدمات  و تهيه مسئله   اين  درباره  تحقيق براي
  1.پردازد  خواهد آمد مي  در پي  كه  منابعي  بررسي كند و به  مي  مراجعه كتابخانه

 و  مسئله   درباره  مقاالتي  به  روزنامه در اين: 1981   تايمز در سال  نيويورك  مندرجات  موضوعي فهرست 
   نيويورك  كه  دريافت  انتظار داشت  كهطور نهما.  بود برخورد  شده  گرفته  آن  درباره  كه تصميمي
   موضع  تقويت  براي ، و بنابراين  و هوادار ضوابط  ليبرال  مشي  با خط  كه  است هاي نامتايمز روز
 را در   موضوع  به  مربوط  مطالب توانست نمي»   سوم  در جهان  مداخله  مخالف شهروندان « سازمان

  .هد قرار د  نشريه اختيار اين
 با   كه  را يافت  مقاالتي  فهرست در اين: 1981 در   جورنال  استريت  وال  مندرجات  موضوعي فهرست 

 بود  كاري  محافظه  تجاري  روزنامه  جورنال  استريت وال.  بود  كرده  نگاه  قضيه  به  مخالف ديدگاهي
 و  ترين  روشن  كه  داشت احتمال  كرد و بنابراين  مي  هواداري  و كار بزرگ  كسب  از آزادي كه

  . بگذارد  را در اختيار وي  مقابل  طرف  داليل ترين فشرده
 را   مجالت  مخالف و(The Reader's Guide to periodical Literature)   مندرجات  موضوعي فهرست 

   ويژه به»  نيوزويك«و  »  تايم« نظير   مجالتي مقاالت.  گذاشت  مي  در اختيار وي  موضوع  اين درباره
  . كنند  او كمك  تحقيق توانستند به مي

 در   كه  مقاالتي  به  فهرست در اين: 1981 در   اجتماعي  علوم  به  مربوط هاي  مقاله  موضوعي فهرست 
   بررسي  بيشتري  را با عمق مسئله بود و   شده  چاپ  دانشگاهي  در نشريات  اجتماعي  علوم زمينه
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تر از   و پيچيده  فني  داشت  جاي  فهرست  در اين  كه  مقاالتي  اغلب اگر چه.  يافت  مي تكرد دس مي
   بود كمك  ساده  استداللي  و بيانيه  اطالعات  برگه  يك  نوشتن  كه  بتواند او را در مقصودش  بود كه آن

، مورد   بعدي د در مراحل بو  ممكن داد كه  مي  ارائه  موضوع  درباره تري  عميق كند، اما اطالعات
  . قرار گيرد استفاده

  :  موجود در كتابخانه هاي  كتاب  فهرست 
 با شير مادر   كودكان  تغذيه  درباره  تازگي  به  كه گشت  مي  كتابهايي  عنوان  دنبال  فهرست  در اين وي
   در جهان  مداخله  مخالف نشهروندا «  موضع  تقويت  براي  بيشتري  مطالب توانست  بود و مي  شده نوشته
  رابينسون.  آورد دست ه ب  است  روش ترين  و سالم ترين  با شير مادر بهداشتي  كودكان  تغذيه و اينكه»  سوم
، تعداد جلدها،  ، نويسنده  نشريه نام (  كرد و منابع  را يادداشت  مورد نيازش ، مطالب  خواندن ضمن

   اطالعات  در برگه خواست  نمي گرچه.  در كنار آنها آورد  دقت را به)   و تعداد صفحات ، تاريخ موضوع
 را نزد خود نگاهدارد تا در   اطالعات  اين  دهد، اما قصد داشت  دست  به ، زيرنويسي  استداللي وبيانه

  . كند عه مراج  منابع  اين  به  توضيح  دادن رو شود، براي ه روب  يا ايرادي  با مخالفت  مطالبش  كه صورتي
   تهيه  شكل  بود بدين اش  استداللي  بيانيه  مبناي  را كه مسئله   حكم هايش  يادداشت  از بازنگري  پس وي

   سوم  در جهان  كه  تبليغي هاي تالش  همه.   است  نوزادان  تغذيه  روش  با شير مادر سالمترين تغذيه: كرد
.  شود آيد بايد قطع  مي  عمل  به  كودكانشان  به  از شير دادن  مادران  انصراف  براي  يا غير مستقيم مستقيم

  : كرد  خود تدوين  استداللي  بيانيه  براي  و غير رسمي  كوتاه  طرحي  سپس رابينسون
   موجود مسئله   بيانيه.1
   شير مادر هاي ارزش   درباره  مكملي  اطالعات.2
  . نوزاد  آماده  از غذاي اده موجود استف  وضعيت  درباره  بيشتري  اطالعات.3
    اقدام  به  دعوت.4
  .  مخالف  داليل  و فشرده ، رد مستدل گيري  نتيجه.5
  آورد تا اين  مي  را فراهم  و روشن  مشخص هاي  از داده  فهرستي  اطالعات  برگه  نوشتن  براي وي
   سوم  جهان  در كشورهاي  نوزادان ه آماد  غذاي  بازاريابي براي:  كند  را پشتيباني بخش  سازمان انديشه

 و در  بينانه  و واقع شود عيني  مي  عرضه  در برگه  كه اطالعاتي.  شود  وضع اي  محدود كننده بايد مقررات
   را تكميل  استداللي تأييد و بيانيه  را بخش  سازمان  انديشه  كه  است  شده  انتخاب  صورتي  به  حال عين
  .كند

  :شوند  مي  آماده صورت  اين  به امدو سند، سرانج
    اطالعات برگه
    با شير خشك  تغذيه  با شير مادر در مقابل تغذيه

شير .   است  روش ترين  سالم  نوزادان  با شير مادر براي  تغذيه  دارند كه  عقيده  متخصص پزشكان 
  .كند  مي  كمكها  ميكروب  در مقابل  نوزادان  مصونيت  وبه  است  و سالم مادر مغذّي

   ازمادران اي  پاره  تفكر كه اين.  خود شير بدهند  نوزادان توانند به  مي  مادران تقريباً همه
  .  است تصور غلطي» دهند  مي  را از دست شيرشان«يا »  هستند فاقد شير كافي«

  اي ارهدهد و در پ  مي  مادر را كاهش  رحم گذاري  تخمك  مادر فرصت  پستان  از طريق تغذيه
  .شود  بر مواليد مي  طبيعي  كنترل  اعمال موارد باعث
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   از شير مادر تغذيه  كه  كودكاني  دوم  نسل دهد كه  مي  اخير نشان  كلينيكي هاي بررسي
   است  اين علت. تر هستند  پذيرتر و متزلزل  آسيب  ديگر از نظر رواني  با گروه اند در مقايسه نكرده

  بازاريابي. اند  نكرده  با مادر را تجربه بخش رضايت» پيوند« تولد   نخست ي آنها در روزها كه
   شير دادن  كه  است  را برانگيخته  از مادران  بسياري  سوم  در جهان  كودك  آماده  غذاي تهاجمي
  . را رها كنند با پستان

   كشورها را به  اين  بهداشتي  مقامات  سوم  در جهان شدير   دچار كم  كودكان رشد روز افزون
  .  است  انداخته وحشت

دارد و   برمي  هزينه ، گندزدايي  نيست  در دسترس  و يخچال  بهداشتي  آب  كه در جايي
  .شود  نمي  استفاده  بدرستي  كودك  و از غذاي  است  گسترده سوادي بي

 از   بيش ن كرد رقيق.  شود  معدي هاي  بروز بيماري تواند موجب  مي  آلوده شيرخشك
  .شدند  مي  سوء تغذيه ، باعث  آن  حجم  زياد كردن  براي  آماده  و غذاي حدشيرخشك

  .  است  شده تهيه»   سوم  در امور جهان  مداخله  مخالف شهروندان «  سازمان وسيله به   برگه اين
  
  

    نوزادان  آماده  غذاي بازاريابي
    و پيشينه تاريخچه

   خود را در بازارهاي  محصوالت  كه  است  درازي هاي سال   كودك ماده آ  غذاي توليدكنندگان
   بر سالمتي  وحشتناكي  مخرب  اثرات  عمل اين. كنند  مي  عرضه  توسعه  در حال كشورهاي
.   است اند گذاشته  بوده اطالع  بي  آماده  غذاي  درست  استفاده  از نحوه  مادرانشان  كه كودكاني
   بر حجم  افزودن  براي  اغلب  سوم  جهان  مادران  بر اينكه  مبني  بهداشت رشناسان كا هاي گزارش
  افزايند، مؤيد اين  مي  آن  به  آلوده كنند، يا آب  مي  از حد رقيق  را بيش  آن  كودك  آماده غذاي
  .  است گيري نتيجه

   و به  است  و سالم ادر مغذّيشير م.   نوزاد است  يك  تغذيه  راه ، بهترين  با پستان شير دادن
 مادر و نوزاد در   نزديكي  آسايش رسد كه  نظر مي به. كند  مي ها كمك  در برابر بيماري مصونيت
 مادر   در آغوش  كه  دارد و نوزاداني  كودك  در رشد شخصيت  تأثير سودمندي  شير دادن هنگام
   آماده  از غذاي استفاده.  خواهند كرد ري بهت  و جسماني  رشد عاطفي"شوند، احتماال  مي تغذيه

   به  از مادران ، زيرا بسياري  يافت  در آمريكا رواج  جهاني  دوم  جنگ  بار در دوران نوزاد نخستين
 شير   منظمي  قاعده  خود را طبق توانستند كودكان  داشتند و نمي  اشتغال  جنگي هاي فعاليت
   در اين  كودك  آماده  از غذاي  استفاده  به1960 و1950   دهه  اجتماعي طرز تفكرهاي. بدهند

 با شير مادر   آمريكايي  نوزادان  چهارم  تنها يك1960   دهه  در پايان  كه  طوري  زد به كشور دامن
  .شوند  مي تغذيه

يكا  در امر  زيادي  با شير مادر مجدداً طرفداران  و تغذيه  تغيير يافت  گرايش  اين70  اما در دهه
 پدر و مادرها   كودك شناسان  بردند و روان  شير مادر پي  مزاياي  به  تدريج  به پزشكان. پيدا كرد
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  . دهند  پرورش  طور طبيعي  خود را به  كودكان  كردند كه را تشويق
 خود را   تا محصوالت  را واداشت  نوزاد در آمريكا توليدكنندگان  آماده  غذاي  فروش كاهش

 اصرار داشتند   كه  تبليغاتي هاي  برنامه هجوم.  كنند  روانه  توسعه  در حال شورهاي ك  سوي به
» متجدد «  جهان  خود بردارند و به  كودكان  طبيعي  از شير دادن  دست  سوم  جهان مادران

   متجدد به  جهان  با رجعت  همزمان  حركت  اين  بود كه  در اين طنز قضيه. بپيوندند آغاز شد
  . گرفت  مي  صورت  كودك  تغذيه  بيشتر سنتي هاي روش

   به  مانده  عقب  تعداد كودكان  از رشد روزافزون  سوم  جهان  كشورهاي  بهداشتي مقامات
   پديده  اين  نوزاد دليل  آماده  از غذاي  غلط  استفاده رسد كه  نظر مي  به اغلب. اند  افتاده وحشت

  .باشد
  : ها ناگزيريم  ناهنجاري ن اي  ساختن  متوقف براي

  .  كنيم  را متوقف  سوم  جهان  كشورهاي  مادران  به  خطاب اي  رسانه  تبليغات.1
 و   آوريم  فراهم  بهداشتي  صالحيت  افراد صاحب  را از طريق  مناسب  و نظارت  آموزش  امكانات.2

  . اموزيم بي  مادران  نوزاد را به  آماده  از غذاي  استفاده صحيح    روش
   را سلب  و كار بزرگ  كسب ، آزادي  محدوديتي كنند هر نوع  مي  استدالل  هستند كه كساني

   اين ليكن. گذارد  زير پا مي  است  بنا شده  آن  براساس  كشورمان  را كه  آزادي كند و مفهوم مي
.   است  شخصي  منافع تأمين منظور   به  متعالي هاي  انديشه  از اغلب  سوء استفاده  هدفشها استدالل
.   است  آينده  نسل  و سالمت  بهداشت  بلكه  نيست  سود يا زيان  است  در اينجا مطرح  كه چيزي
  . باشد  را داشته  كردن  حفظ تواند ارزش  مي  سختي  شود، به  تمام  انسان  زندگي  بهاي  به  كه آزادي

  .  است  شده تهيه»   سوم  در جهان  مداخله  مخالف شهروندان «  در سازمان  مطلب  ـ اين
   آزاد  ستون  مقاله  از طريق مسئله   يك طرح

   و راجع  موقع چه)   سرمقاله  آزاد روبروي  ستون مطلب( آزاد   ستون  مقاله  يك  اينكه  درباره گيري تصميم
.   است  عمومي  در روابط رست د  تميز و قضاوت  از قوه  برخورداري  شود مستلزم  نوشته  موضوعي  چه به

   حال  در عين  كه  است  آزاد آن  ستون  مقاله  شد بهترين  داده  توضيح  فصل  در همين قبالً  كه گونه همان
با .  نكند  تبليغ  صراحت  را به  خاصي دهد نظر يا جهت  قرار مي  را مورد بحث  شخصي  ديدگاهي كه

   جنبي  شود بايد ارزش  تبديل  عمومي  ابزار روابط  يك  آزاد به ن ستو  مطلب  اينكه ، براي وجود اين
   نزد مخاطبان  سازمان  يك  بر محسوسات  با افزودن  كه  معني  باشد، بدين  شما داشته  مشتري  براي مشخصي
   اجراي ند به دار  دلبستگي  آن  به  طور بالقوه  به  مردم  كه اي مسئله   به  سازمان  ساختن  و مرتبط مطلوب
  . كند  كمك تان برنامه

   ضمني  متقابل  رابطه  يك  به  بستگي  آن  تأثيرگذاري  باشيد كه  آزاد بياد داشته  ستون  مقاله  يك در تهيه
   دادن كنيد، آنها با نشان  مي  خوانندگان  به اي دهيد و يا توصيه  مي  را توضيح اي  پيچيده مسئلهاگر : دارد
   عرضه  پذيرد، اطالعات  صورت  متقابلي  رابطه  چنين  اينكه براي. دهند  مي  پاسخ  آن خود به   نيت حسن
  . باشد  مطلوب  خوانندگان  و مورد عالقه  واقعي هاي ارزش   و داراي ، دقيق ، صادقانه  بايد روشن شده

   را كه مونتگمري   مركز پزشكي  عمومي  روابط  اداره  رياست (Joan Goodman)   گودمن جوان
 مجاور   شهرهاي  در حومه يهاي بيمارستان وجود   دليل  اخير به هاي سال و در   است  دانشگاهي بيمارستاني

  . دارد  عهده  به  داده  خود را از دست  بيماران  تدريج به
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  .  است  دريافته  خوبي  را به مسئله ،   بيمارستان  اين  و بيماران  با مديران  مذاكره  از طريق گودمن
 همجوار  هاي بيمارستان با   در قياس  شهري  آموزشي  بيمارستان  يك  در مقام  مونتگمري مركز طبي

   نيز كه  بيماراني هاي  از شكايت  مونتگمري  عمومي روابط.   نيست  و برق  و پر زرق  مجلل چندان
   بيمارستان هاي  انترنها و رزيدنت موزشي آ هاي فعاليت»   آزمايشگاهي خوكچه «  به گويند تبديل مي
   بار در روز معاينه20اند،   شده  خسته گويند كه  مي  دوستانشان  به بيماران.   است  پذيرفته اند آسيب شده
  . دارند اند شكوه  شده  و آزمايشگاهي  تجربي  از تشريفات  بخشي شوند و از اينكه مي

 نيز وجود دارد   ديگري  جنبه  داستان  در اين داند كه د، اما ميكن  مي ها را درك  شكوه  اين گودمن
  (Anthony Carr)»  كار آنتوني« با دكتر   مورد نيازش هاي  جواب  دريافت براي. ارزد  مي  تبليغش  به كه

   چون  دانشگاهي هاي بيمارستان   دارد كه قبول» كار«. كند  ميوگو گفت   بيمارستان  پزشكي  بخش رئيس
   زيادي  ارتباط  راحتي گويد كه  نيستند، اما مي  محلي هاي بيمارستان   و آسايش  راحتي  به مونتگمري
  . نداد  پزشكي  صحيح  و مراقبت بابهداشت
دهد   مي  توضيح  گودمن كند براي  مي  عرضه  دانشگاهي  بيمارستان  يك  را كه مزايايي» كار«دكتر 

 بودند   برخوردار نشده  بيمارستان  اين  خاص  اگر از منابع آورد كه  مي ا مثال ر  از بيماران  چند تن وحتي
  شود كه  مي كند و متوجه  مي تأمل» كار« دكتر   سخنان  درباره  گودمن  شب آن. ماندند  نمي قطعاً زنده

   باشد اطالع  مونتگمري  پزشكي  از فوايد ويژه  يافتن  آگاهي  از آنكه  نياز دارند پيش  آن  به  بيماران آنچه
   عبارت به.   است  محلي  بيمارستان  يك  جاي  به  دانشگاهي  آموزشي  بيمارستان  يك  به  از فوايد رفتن يافتن

   به  است  شده  چيز تشكيل  عموماً از چه  صحيح  پزشكي  مراقبت  كه  سؤال  اين  قصد دارد با طرح ديگر وي
  . بپردازد  مونتگمري  به مار مراجعان ش  كاهش مسئله   و فصل حل

 خواهد كرد   كمك  مونتگمري  بيمارستان  چيز به  از همه  بيش  آنچه رسد كه  مي  نتيجه  اين  به گودمن
   در يك  شدن  فوايد بستري  كه است»  تايمز مونتگمري «  آزاد روزنامه  در ستون اي  مقاله  و درج تهيه

  . دهد رح را ش  دانشگاهي بيمارستان
 باشد   كسي ترين  بود مناسب  داده  شرح  روشني  را با ذكر داليل  وضعيت رسيد دكتر كار كه  نظر مي به
   بخش  رئيس  در مقام وي.  بيايد  آن  در باالي  شود و نامش  معرفي  مقاله  نويسنده عنوان به جا دارد  كه

   مونتگمري  از نام  ذكري  در خود مقاله ، و از آنجا كه و اعتبار برخوردار بود  از شهرت  بيمارستان پزشكي
  (Plug)»  تبليغ « شد به  مي  دكتر كار داده  شخصيت  از معرفي  مقاله  در باالي  كه ، توضيحي رفت نمي

  .كرد  مي  كمك  بيمارستان  براي غيرمستقيم
   را ضبط  آن  روز پيش كه(» كار« دكتر   اظهارات تواند بر اساس  مي كرد كه  مي  احساس گودمن

   لزوم  و در صورت  ويراستاري  را براي  آن  كند و سپس  آزاد را تهيه  مقاله نويس  پيش طرح)  بود كرده
زند   مي تلفن» كار «  را آغاز كند به نويس  پيش  نوشتن  از اينكه  قبل با وجود اين.  نزد او بفرستد  به تكميل

» كار«؟   يا نه  هست  طرح  اين  كردن  دنبال  به  آيا مصمم  دهد و بپرسد كه  او شرح  را براي تا فكرش
   اين  چقدر جا براي پرسد كه  مي  از روزنامه نخست. شود  كار مي  به  دست كند و گودمن  مي موافقت

   بدان شد و اين با  داشته  كلمه750 تا 600   بايد بين  مقاله آيد كه  نظر مي به.   است  در نظر گرفته مقاله
كند تا   مي  را تدوين  پيام  اين سپس.  شود  حدود تهيه  همين  بايد در چارچوب  نهايي  متن  كه  است معني

  در حالي«:  قرار دهد  بنويسد مورد استفاده  قصد داشت  كه اي  مقاله بخش  سازمان  انديشه عنوان به
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   تدريج  به  دانشگاهي هاي بيمارستان هستند،   و امكانات ت فاقد تسهيال تر منطقه  كوچك هاي بيمارستان  كه
   را به  پزشكي هاي مراقبت   بهترين  روي گذارند و از اين  سر مي  را پشت  پزشكي  نوين هاي پيشرفت  راه

   به بايستي  مي  مدام  بود كه اي  مقاله  اساسي ، پيام  مطلب  اعتقاد او اين به» .كنند  مي  عرضه بيماران
  نويسي  پيش  كار تدوين  به  دست  حكم  از اين  پيروي  به گودمن.  گوشزد شود  روزنامه خوانندگان

  : قرار گيرد شود تا مورد بازنگري» كار «  بعداً تسليم  قرار است شود كه مي
  

    دانشگاهي هاي بيمارستان  هاي مراقبت  مزاياي
   كار دكتر آنتوني : نوشته 

    پزشكي ش بخ  رئيس          
    مونتگمري  دانشگاهي  بيمارستان          

   آخرين خواهند درباره  مي  كه رو هستم ه روب يهاي گروه   با مراجعه ، مدام  پزشك  يك در مقام
   نقل  كساني ها از جانب  داستان پرشورترين.  كنند  صحبت  با من  در بيمارستان هايشان تجربه
   درباره  كه  ستايشي  نغمه چه. اند  شهرها گذرانده  حومه هاي رستانبيما را در   وقتشان شود كه مي
.   است  در ميان  كارائيب  زيبا و درخشان  از تعطيالت  سخن كنند، گويي  ساز ميها بيمارستان  اين
كنند،   مي  و خوشرو تعريف  مؤدب ، از خدمتكاران  مطبوع ، از غذاي هايشان  اطاق  از زيبايي برايم
  توانند عرضه  را نمي  مطلوبي  خدمات  چنين  دانشگاهي هاي بيمارستانپرسند چرا   مي انجامو سر

   همانا درمان  كه  بيمارستان  يك  اصلي  با وظيفه  امكانات  اين  بپرسم  كه  است  اين  من كنند؟ پاسخ
   دارد؟  ارتباطي  چه  است بيماران

 بيشتر   دارند، بدبختانه  اشتغال  مشتري  جلب  براي ر رقابت كا  به  اكنونها بيمارستان  از آنجا كه
 از   بسياري در حقيقت. شود  تأكيد مي  پزشكي  مراقبت  اصلي  تا خدمات  جنبي بر خدمات
   خصوصي هاي تر و اطاق  كوچك تر با فضاهاي  قديمي  بناهاي  داراي  دانشگاهي هاي بيمارستان
 را دشوارتر و   اتومبيل  پارك مسئله شهرها قرار دارند و  ر داخل د معموالً آنان.  هستند كمتري
  ، روابط  گستردگي شوند و اين  مي  تبديل تري  گسترده  مؤسسات  به آنها همچنين. كنند تر مي گران
  .كند  مي  ايجاب  و بيماران  كاركنان  و نيز ميانها بخش   را ميان  بيشتري  و بوروكراتيك رسمي

   را اداره  آن  كه  متخصصاني  با آموزش  همواره  پزشكي  دقيق  مراقبت  به  يافتن تاما رمز دس
  محيط.   است  داشته  آنها قرار دارد رابطه  در دسترس  كه اي  ويژه  و منابع  دانش كنند و نوع مي

 را  آدميتوانند درد   مي كه»   و با نزاكت ظريف «  دلپذير مردم شناختي  و از نظر زيبايي راحت
  . دارد  كمتر رابطه  واقعي  دهند، با درمان موقتاً تسكين
 كشور در   در اين  دانشگاهي هاي بيمارستان  گيرند كه  مي  را ناديده  واقعيت  اين  اغلب بيماران

   بازوي  مؤسسات  ديگر، اين  مفهومي به.  قرار دارند  پزشكي  دانش هاي پيشرفت   آخرين جريان
   پزشكي  علوم  و محققان  در آنها پژوهشگران  هستند كه هايي  و مكان  پزشكي  مدارس درمانگاهي

   عرضه  براي  همچنين  كه  پزشكي  علوم  بهبود وضعيت  تنها در راه  نه  هم  در دست  دست باليني
  چنيندر . كنند  مي  و همكاري  ، مطالعه  بيماران  به  و پزشكي  بهداشتي  خدمات ترين پيشرفته
  ، و در همه  است  تغيير و تكامل  درحال  طور دائم  مداوا به هاي روش  ترين  متداول هايي محيط
  . كنند  فرد را حل  دشوار و منحصر به  قرار دارند تا مسائل  در اختيار بيماران ها كارشناسان زمينه
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   تحقيقاتي هاي  در پروژه يت فعال  طور مستمر گرم  به  دانشگاهي هاي بيمارستان،   بر اين عالوه
   هستند اين  و غير متعارف  سخت هاي  بيماري  مبتال به  كه  بيماراني توانند به  مي هستند و بنابراين

 كنند، و   استفاده  آزمايشگاهي  و درمان  بيماري  تشخيص  فنون  از آخرين  دهند كه  را ارائه فرصت
ها و   انترن  يعني وقت  تمام  پزشكي  پرسنل  داشتن  از مزاياي اه دانشگ هاي بيمارستان   اينكه سرانجام
   مختلف  ميدهند و خود نيز در سطوح  را ارائه  لحظه  به  و لحظه  دائم هاي مراقبت  ها كه رزيدنت
   مقيم  فاقد پرسنل  خصوصي هاي بيمارستان.  هستند برخوردارند  رشته  در اين  پيشرفت در حال

 و   منزل  و مجبورند بين  حضور نخواهند داشت  ساعته24  احتماالً نجا پزشكانهستند و در آ
 سر   را پشت اي  مالحظه  قابل هاي  مسافت  اغلب  و آمد كنند و در موارد اضطراري  رفت بيمارستان
  .بگذارند
ضور ح.  وجود دارد  دانشگاهي هاي بيمارستان   پزشكي هاي مراقبت در كار   هم  نواقصي البته

 مكرر  هاي  معاينه  هدف  وي  آنجا منجر شود كه  به  است  ممكن  آموزشي  بيمارستان بيمار در يك
  اما به.  قرار گيرد  حاضر در بيمارستان  پزشكان ها و حتي ها، رزيدنت ، انترنت  پزشكي دانشجويان

 از   ناشي هاي كنند بر ناراحتي  مي  مكرر دريافت هاي  معاينه  از اين  بيماران  كه  نتايجي  من عقيده
   مورد بحث  متعددي  در جلسات  است  او ممكن  مداواي  بيمار و روش  يك عارضه. چربد  مي آن

   يا مداواي  بيماري  تشخيص  خود براي  جمعي  از دانش  متخصص  بيشتري  يا عده قرار گيرد و ده
  . كنند او استفاده

 برخوردار  اي  و پيچيده  عالي  تخصصي  از دانش  كه هايي  حوزه  نيز مانند اغلب در پزشكي
   پيش  زيادي  احتمالي هاي حل ، راه  حوزه در اين.  وجود دارد  صحيح  راه  يك  ندرت  به است
   بهترين  منظور يافتن  به  شود و در تالش  آنها تأمل  و درباره  بايد با يكديگر مقايسه آيد كه مي

   و مشاوره  بحث  كار بست  به  مشخص  بيمار در وضعيتي  يك  در مورد درمان توان  مي  كه روشي
  .كرد

  كرد كه  مي  گله  از من  خود در بيمارستان  در اواخر اقامت  كه  را مداوا كردم اخيراً خانمي
  كهپرسيد   مي  از من وي.   است  شده  معاينه  پزشكي  مختلف  دانشجوي  سه ، از سوي  هفته  يك ظرف

   كه  دادم ؟ جواب  است  كرده اش  معالجه  به  كمكي اي  ناپخته  دانشجويان  مكرر چنين آيا معاينات
   باشد، اما فرايند آموزش  او نداشته  حال  به  مستقيمي  فايده  در واقع  است ها ممكن  معاينه اين

   خواهند شد كه  تبديل جربي م  پزشكان  به  دانشجويان  همين  روزي  و اينكه  است  مهم پزشكي
  .  است  الزم  وي  و نوادگان  فرزندان  بهداشت  آنها براي  و مهارت دانش

 شود تا   داده  در آن  جزيي كند تغييراتي پسندد و تنها پيشنهاد مي  را مي نويس پيش»  اين«دكتر كار 
  .ابد ي  مطابقت  وي  شخصي  و اسلوب  پزشكي  معمول  با زبان  مقاله متن

  .كند  مي  تسليم  مدير بيمارستان  به  نهايي  از بازنگري  را پس  مقاله گودمن
دبير    (Steven Barney)   بارني  استيون  براي هاي نام   را همراه  آن  مقاله  نهايي  بعد از تصويب وي
  :  است  شرح  بدين مقاله   ضميمه  نامه متن. دارد  مي  تايمز ارسال  مونتگري  آزاد روزنامه  مقاالت ستون
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   عزيز  بارني آقاي
  هاي بيمارستان   پزشكي هاي مراقبت  مزاياي «  آن  عنوان  را كه  ضميمه  مقاله خواهشمندم

.  قرار دهيد  تايمز مورد بررسي  مونتگمري  آزاد روزنامه  در ستون  درج  براي است»  دانشگاهي
   پزشكي  قسمت  دكتر كار، رئيس  توسط ايم  داشته  شما ارسال  نشريه  انحصاراً براي  را كه اي مقاله

 و   داخلي  در رشته  تخصص  داراي دكتر كار كه.   است  شده  نوشته  مونتگمري بيمارستان
   يك وي.   است  داشته  عهده  را به  بيمارستان  اين  پزشكي  بخش  رياست  سال15،   است شناسي خون

   است  شده  گنجانده  مقاله  در اين  كه  ما اطالعاتي  عقيده به.   است  سرشناس ، استاد و محقق پزشك
  .  شما قرار خواهد گرفت  نشريه  خوانندگان  ويژه مورد توجه

  اگر تا پيش.   كنيموگو گفت با يكديگر   باره  زد تا در اين  خواهم  شما تلفن  به  آينده  در هفته من
   كه  بگذاريد لطفا هر زمان  را با ما در ميان  آمد، يا خواستيد نظري  پيش تان براي  موعد سؤالي از اين
  . بگيريد  تماس  در مركز پزشكي  بوديد با من مايل

   ارادتمند
    گودمن  خوان

    عمومي  مدير روابط
  

 بود  كرده   زير تهيه  صورت  به را كه» كار« دكتر   شغلي  زندگينامه  از چكيده اي  ضمناً نسخه گودمن
  : كرد  مقاله ضميمه

   داشته  عهده  به  سال15   مدت  را به  مونتگمري  بيمارستان  پزشكي  بخش رياست»  كار آنتوني«دكتر 
 و در   است شناسي  خون  و متخصص  داخلي  در رشته  پزشكي  دانشكده  علمي  عضو هيئت وي.  است

  .  است  يافته  دست  چشمگيري هاي  موفقيت  به  خون  پيشرفته  سرطان درمان
  
  
  
    سخنراني  از طريق  مسئله طرح

.   است  پيچيده  مسائل  و فصل  حل  براي  عمومي  روابط  وسيله ترين  با ارزش  صورتش  در بهترين سخنراني
  ب را مجا  اجرا شود اگر تقريباً هر مخاطبي  زبردست  ناطقي وسيله به   كه  در صورتي  خوب  سخنراني يك

  . خواهد كرد نكند، مجذوب
   بزرگي  سهم  آن  در تأثير گذاري  سخنران ، شخصيت  است  شخصي ، نمايش  سخنراني از آنجا كه

   حال گذارند، اما در عين  فراتر نمي  سخنراني  پا را از متن  هستند كه  كساني  گويندگان بهترين. دارد
   خالف  اينكه  جاي  به  ورزيده ، گفتارنويسان  ترتيب بدين. كنند  مي  خود را نيز حفظ  فردي  ويژه شخصيت
 در   شوند و حتي  همراه  با آن يابند كه  در مي  تجربه  كنند، به  عمل  سخنران  شخصي  اسلوب هاي ويژگي
   مرد يازني  شودكه  متوجه  مخاطب  كه  نحوي  كنند، به روي  زيادهها ويژگي   از اين  برخي مراعات

  .  است  كلمات  اين  در پس نايياستث
 افراد   سخنراني  كنند كه  را تعيين  عمومي  روابط  نويسنده  يك  است  ممكنها سازمان از  در برخي

 در نظر بگيرند و   خاص اي  هر فرد، نويسنده  براي  است  ديگر ممكن هاي سازماندر .  را بنويسد گوناگوني
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   ممكن  سخنراني  يك فكر ارائه.  باشد  خود را داشته  خاص  گفتارنويس از افراد،  ديگر هر يك  عبارت به
   شما را براي  مشتري  كه  يا گروهي  شود و يا سازمان  مطرح  عمومي  روابط  يا اداره  بنگاه  از جانب است
 پيشنهاد   كلي  موضوع  يك ، اغلب در مورد آخري.  را پيشنهاد كند  آن  است  كرده  دعوت  سخنراني اين
.  سازگار سازد  مشتري  عمومي  روابط هاي هدف را با  تواند آن  مي  سخنراني  نويسنده شود كه مي

 و   كامل  كرد، و يا متن  تبديل  با نام  آزاد يا مقاله  ستون  مقاله  به  ويرايش  از طريق توان ها را مي سخنراني
   به  مربوط  درگزارش  آن  نقل  قابل  تا از مطالب  گذاشت  آنها را در اختيار مطبوعات  نخورده دست

  . شود  استفاده سخنراني
   توليد كننده  ژاپني  شركت  يك  آمريكايي  شعبه  عمومي  مدير روابط (Bernie Long)  النگ برني

   كه النگ.   در توكيو است كند و مركز آن  مي  در شيكاگو فعاليت  شعبه اين.  است» اينو «  نام كامپيوتر به
  هاي شركت   انتقادآميز درباره  از مقاالت  سيلي كند بعد از خواندن  كار مي  شركت  در اين  است  سال سه

   كه  است  از اين  حاكي  مقاالت اين.   است  كشور شده در اين» اينو «  شهرت  در آمريكا، نگران  فعال ژاپني
  اندازي  قلمرو آمريكا دست  به كنند كه  مي  تلقي را عناصريها  ، ژاپني  آمريكايي  از بازرگانان بسياري
   بر اينكه  اخير مبني هاي رسوايي. ربايند  آنها مي  را از چنگ  آمريكايي هاي شركت و كار  ، كسب كرده

   را سرقت  آمريكايي هاي شركت   پيشرفته  تكنولوژي  به  مربوط  كامپيوتر اطالعات  ژاپني جاسوسان
  .كرد  را حادتر مي مسئله نيز كنند مي

   در آمريكا فعاليتي  شركتش  كه  واقعيت  اين  كردن  پنهان  براي رسد كه  مي  نتيجه  اين  به النگ
 موجود  يهاي روش   حال  كند، اما در عين  اقدامي بايست  مي  و نه توانست  مي آميز دارد مطمئناً نه موفقيت

   عقيده به. برد  باال مي  آمريكايي  مخاطبان  را در اذهان  شركت بار و شهرت اعت  آن  كار بستن  به  كه است
   آنها خونگرمي  كه  است  دارند اين  عمومي  روابط ها از ديدگاه  ژاپني  كه اي  عمده  از مسائل ، يكي النگ

   ژاپني  بلندپايه انمجري. دهند ندارند  از خود بروز مي  آمريكايي  بازرگانان  را كه  آشكاري و احساسات
 و   شخصي هاي كوشند جنبه شوند مي  ظاهر مي  مردم  در ميان  كه  زماني حتي.  شوند مايلند كمتر شناخته

   روش اين.  ناميد  و غريزي  فطري توان  را مي  خصومت  اين  خود را محو كنند و كنار بزنند، كه شخصيتي
  .كاهد  مي شان  آمريكايي  در نزد همتاهاي  ژاپني رگانان باز  از محبوبيت (Self-effacing)خودزدايي
   تصوير اين  اصالح ضرورت» اينو «  آمريكايي  شعبه  براي  همگون  هويت  برنامه  يك  در تدوين النگ
در .  خود قرار داد  عمومي  روابط هاي هدف   فهرست  را در رأس  آمريكايي  در نزد ما بازرگانان شركت
   مخاطبان  براي  بيشتري هاي سخنراني» اينو «  بلندپايه  مجريان  پيشنهاد كرد كه  از جمله برنامه   اين اجراي
   بازرگاني هاي ها و باشگاه  اتحاديه  اعضاي  ويژه  و به  آمريكايي  بازرگانان وي.  ايراد كنند مطلوب

  . كرد  تعيين  شركت  مطلوب هاي هدف  عنوان به را  آمريكايي
 آيا   و از آنها پرسيد كه  نوشت  و سراسري  محلي هاي  اتحاديه  به هايي  منظور نامه  اين راي ب النگ

  . كند  سخنراني  اعضايشان  اينو براي  شركت  باالي  از مقامات مايلند يكي
 در   بازرگاني  باشگاه  يك  كرد و از جمله  دريافت  زيادي  موافق هاي  جواب  كه  نگذشت ديري
   برنامه  سپتامبر برپا شود يك  در ماه  قرار است  كه  بود در ضيافتي  كرده دعوت» اينو« از شيكاگو

   منطقه هاي شركت   از مديران  كه  گروه  داد اين  توضيح اش  در نامه  باشگاه منشي.  اجرا كند سخنراني
در )   دقيقه10 تا 7 (  كوتاهي سخنراني» اينو «  بلندپايه  از مجريان  يكي مند است  عالقه  شده تشكيل
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   پاسخ  آمريكا و ژاپن  ميان  بازرگاني  مناسبات  درباره هايي  پرسش ، ايراد كند و به  باشگاه  اين گردهمايي
  . كند  استفاده  از آن  بايستي  شركت  كه  است  فرصتي  همان  درست  اين  كه  داشت  عقيده النگ. دهد

آمد   مي  مناسب  نظرش  به  را كه  مهمي هاي موضوع   نخست  سخنراني  نگارش  مقدمات  تهيه براي
  : بودند از  عبارتها موضوع  اين.  كرد يادداشت

   و آمريكا  ژاپن  متقابل  تجاري هاي روش .1
   آمريكا  در قبال  ژاپن  رشد تجارت  تاريخ.2
   و آمريكا  ژاپن وري  بهره هاي روش .3
    در بازار جهاني  آن  كامپيوتر و آينده  صنعت.4

   سخنراني  يك  موضوع تواند به  ميها عنوان   از اين كند هريك  فكر مي  كه  حال  در عين النگ
 از  ، بيش  يك اين. رسد  نظر مي تر به  نويدبخش  از همه  نخست  عنوان  دارد كه  شود عقيده  تبديل مناسب
   نظر مجموعه  قوي  احتمال  بود و به  تطبيق قابل» واين «  عمومي  روابط هاي هدف با ها موضوعديگر 
  .كرد  مي  خود جلب  را به  تجارت  باشگاه اعضاي

   در شركت  سخنران ترين  مناسب  كه  باره  در اين بايستي  مي  كار، نخست  از شروع  پيش اما النگ
   مقام  يك  امكان  در صورت  كه مند است  عالقه وي. كرد  مي  باشد مطالعه توانست  مي  كسي چه» اينو«

   آساني  به  سخنراني  تهيه  مراحل  در طول  شخصيتي چنين.  كند  آمريكا را انتخاب  شعبه  اجرايي بلندپايه
از .   داشت  آشنايي  تجارت  آمريكايي  با روش تر در ژاپن  عالي  مجري  از يك  بود و بيش در دسترس

  داد كه  مي  را از خود نشان  دست  از آن  و خشكي  ظاهري ، تشريفات جي فو  آقاي  شعبه  بد، رئيس بخت
   به  النگ با وجود اينكه.  كند ها پاك  آمريكايي  را از ذهن  در صدد بود آن  هويت سازي  همگون برنامه

  ي سخنگوي  شخص  اين  كه  نداشت  اما گمان گذاشت  مي  احترام  شركت  به  فوجي  و دلبستگي صداقت
  .كارآمد و تأثيرگذار باشد

 هفتاد عمر   دهه هاي سال   كه  ناكاما، مردي آقاي.   داشت  ديگري  آمريكا داستان  شعبه  اجرايي معاون
 در   سال15 و   در ژاپن  سال35.(كرد كار مي» اينو «  در شركت  بود كه  سال50گذراند  خود را مي

  انگيخت  را برمي  همگان  و دوستي  محبت  كه وار داشت پدربزرگ و   خردمندانه اي ناكاما، چهره). آمريكا
  .كرد  مي  بدل  و مهرباني  گرمي  را به  و تكلّف  تشريفات  بود كه  در كالمش اي  كهنساالنه و جذابيت
   موافقت  كسب  ژاپني هاي شركتدر ( كار   اين  خود براي  مافوق  مقامات  موافقت  از كسب  پس النگ

   غير رسمي يوگو گفت   جلسات ترتيب) برد  مي  زيادي  زمان  آن  پيچيده  تشريفات  دليل  به  زمينه ندر اي
   و اتفاقاتها مثالكرد تا   مي  ناكاما را تشويق  جلسات  اين  در طول النگ.  ناكاما داد  را با آقاي متعددي

   اين  با ضبط النگ.  بيابد  نظراتش  ساختن  روشن  براي  خودش  شخصي هاي  را از تجربه اي بامزه
   جو خودجوش  آمد كه  فراهم  فرصتي  آزاد كرد، بنابراين برداري ها خود را از قيد يادداشتوگو گفت
   سخن  داد تا شيوه  فرصت  وي  به  همچنين  مذاكرات ضبط.  حكمفرما شود  در مذاكرات تري تكلف و بي
   و ناكاما در پايان النگ.  كند  استفاده  از آن  مرجعي عنوان به بعداً  يجه كند و در نت  ناكاما را ثبت گفتن
اگر :  كردند  موافقت  سخنراني  براي بخش  سازمان  انديشه  از اين  استفاده  خود درباره  نشست اولين

 افكند با  ايي جد  ميانشان  تجاري هاي روش   دهند اختالف  اجازه  اينكه  جاي ها به ها و ژاپني آمريكايي
 كار سود  كردند، هر دو از اين  مي  همكاري  تجاري  مشترك هاي هدف   به  يافتن يكديگر در دست

  .بردند مي
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 تعداد  وي.   پرداخت اي  كتابخانه  تحقيق  به  سخنراني  موضوع  با ناكاما، درباره  بر مصاحبه  عالوه النگ
اگر .  بودند  داده  اختصاص  موضوع  اين  را به يهاي فصل  د كه پيدا كر  درسي  و كتاب ، كتاب  مجله زيادي

   گنجاند، اما سعي  سخنراني  بود در متن  آورده  دست  خود به  در تحقيق  را كه  از اطالعاتي  برخي چه
 از  ه انباشت  سخنراني  از يك  ندرت  به مخاطبان.  نگهدارد  را در حداقل  خشك  از آمار و ارقام كرد استفاده
 در  النگ.   داشت  ناكاما مغايرت  با روش  ويژه  به  گفتاري ، چنين آمد، وانگهي  مي  خوششان آمار و ارقام

   نكات  آن  ناكاما كرد تا از طريق  جالب  شخصي هاي  از حكايت  استفاده  خود را متوجه  تالش عوض
  . كند تر بيان  را روشن سخنراني
   باشيد كه  داشته توجه. ( شد  تهيه  النگ  از سوي  كه  است  گفتاري  متن نويس آيد پيش  مي  در پي آنچه

  ناكاما بعد از تمرين. تر باشد  آسان  آن  تا خواندن  است  سطرها را بيشتر در نظر گرفته  بين  فاصله النگ
 را در  هايش تورالعمل خود، نظرها و دس  ايراد سخنراني  شيوه  درباره  با النگ  و مذاكره ايراد سخنراني

  .)كند  مي  يادداشت حاشيه
  

   مديران  ابتكار گروه  به  كه  اينو در ضيافتي  شركت  آمريكايي  شعبه  اجرايي  شيگرو ناكاما معاون  سخنراني
  »  آمريكا و ژاپن  بازرگاني هاي روش  تشابه«:   سخنراني عنوان.  برپا شد آمريكايي

  1980 - دسامبر 15 
   ، ايلينويز شيكاگو

  
    و آقايانها خانم ،   رئيس  آقاي

 وجود  ، شباهت در اختالف«: گويد  مي شود كه  مي  جا نقل  در همه  المثلي  ضرب در ژاپن
  ».دارد

 ديگر بيشتر از   جاي شايد در هيچ.  دارد  دو كشور ما مصداق  درباره  خوبي  به المثل  ضرب اين
   تجاري هاي روش.  باشد شود كاربرد نداشته  مي ما مربوط   تجارت هاي روش   به  كه جايي

،   كنيم  نگاه مسئله  تر به  اگر عميق رسند، ولي  نظر مي  يكديگر به  ظاهراً خالف  و ژاپني امريكايي
   ضروري  فعاليت  هر دو ما يك  براي تجارت.   هستيم  يكديگر شبيه  به  خبر داريم  از آنكه  بيش خيلي

  اي  وسوسه به. كند  هرگز ما را ارضا نمي  هدف  به  يافتن دست.   است  جاودانه  شيفتگي و سرچشمه
 ما هر   اينكه انگيزد و سرانجام  فراتر برمي هاي هدف   به  بيشتر و رسيدن  تالش  ما را به  كه دچاريم
   براي ، هم ازنده س  تالش  يك  تجارت  كه معتقديم:   و كار معتقد هستيم  كسب  اخالقيات دو به
  .  است مان  افراد جامعه  تك  تك  براي  و هم هايمان ملت

 استوار و   متقابل  رابطه  يك  براي ها بايد مبنايي  شباهت  اين  كه  نيست ، شكي  من دوستان
  ه نبود  اواخر چنين ، اين  ما وجود داشته  ميان اي  رابطه  چنين  اغلب  در گذشته گرچه.  باشد حياتي
   به  و ما در اينكه  است  كرده  را تقويت اعتمادي  و بي ، بدگماني  سطحي هاي اختالف.  است

  . ايم  ، قصور ورزيده ها قرار دارد نظر بيفكنيم  اختالف  اين  در پس  كه  و توافقي هماهنگي
  بتوانيم آنها   تا شايد با شناخت  قرار دهيم ها را مورد بررسي  اختالف  بدهيد اين اجازه
  .  از كار بياندازيم اندازي  را در تفرقه قدرتشان
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 Honathan)» وايز جاناتان «  نام  به  آمريكايي  با يك  كشور گذاشتم  اين  پا به  كه  پيش  سال15

Wise)و هنوز هم  شديم  صميمي ما دوست.   ريختم  دوستي  بود طرح مان  مدير شركت    كه   
 مرا   او هم  و معتقدم  است  آمريكايي  بازرگان  يك  مظهر كامل  جاناتان  كه كنم  فكر مي من.  هستيم

   چرا؟  بدهيد بگويم  اجازه  من حاال به. داند  مي  تاجر ژاپني مظهر يك
.  كرديم  اينو كار مي  در شركت  بود كه  سال  هر دو ده  كرديم  ما يكديگر را مالقات  كه هنگامي

   مشغول  ديگر الكترونيك  شركت  كار در يك  كرد و به  اينو را ترك  شركت  بعد، جاناتان  سال يك
 از   پس  سال  شد و ده  شركت  رئيس  و در آنجا معاون  پيوست  ديگري  شركت  بعد به  سال5. شد
   را حفظ  مقام  همين  رسيد و تا امروز هم  اجرايي  معاونت  مقام  در آنجا به  كه  رفت  شركتي  به آن

  امروز هر دو ما معاونان.   دادم  اينو ادامه  كار خود در شركت  به  همچنان  من  ولي  است كرده
 در   كه  است  اختالفي  دهنده  نشان  و من  جاناتان  زندگي تاريخ.   هستيم  مختلف  دو شركت اجرايي
   مجريان در آمريكا، اغلب. رد آمريكا وجود دا  متحده  و اياالت  در ژاپن  موفقيت ريزي  برنامه نحوه

   دنبال  مختلف هاي شركتآميز در   موفقيت  دوره  يك  خود را با گذراندن  تجاري موفقيت
   به  شركت آميز در يك  موفقيت  دوره  يك  گذراندن  ما از طريق ، موفقيت در ژاپن. كنند مي

  .آيد  مي دست
 نو  هاي  انديشه  مبتكر و صاحب  خود را مردي انجانات:  آورم  مي  را مثال  ديگري  اختالف حال

  . دانم  مي  و موشكاف  دقيق  را آدمي  خودم من. نامد مي
   بزرگ  از تصويري  جاناتان  كه اما در حالي.  رسيم  مي  مشابه  نتيجه  يك  به  ما اغلب در حقيقت

.  كنم  مي  حركت الف مخ  جهت رسد، من  مي-» خرد « به»  كالن« ـ از   كوچك  تصويري به
،   جزئيات  درباره  كه  است  وقتي  مرهون  گمانم  به  دارند و اين  شهرت  كيفيت ها در كنترل ژاپني

   ضرب  يك  قول به. دهند  مي  از خود نشان  وظيفه  اجراي  به  كامل  و توجه پرهيز از شتابزدگي
ها  آمريكائي.  دهيم  نمي ها را از دست ، درخت  جنگل  به  اميد رسيدن ، ما هرگز به  آمريكايي المثل

 قادرند از  شود كه  مي  آنها از آنجا ناشي  موفقيت  اعتقاد من به.  دارند  شهرت  در نوآوري در مقابل
تر و   گسترده  قلمروي  عبور كنند و پا به  جست  با يك مسئله   و پاگير يك  و دست  ثابت چارچوب
   كيفيت توانند كنترل ها نمي  آمريكايي  كه  نيست  معني  اين  به  گفته  اين البته.  بگذارند متفاوت
   از اين  هريك  كه  است  معني  اين  به  گفته اين. توانند نوآور باشند ها نمي  باشند و يا ژاپني داشته

   حل وجه   بهترين  را به  خود مسائل  در نوع  هستند كه  طرز تفكر مسلطي  ظاهراً صاحب دو گروه
  .كنند مي

 آزاد   گفتن  سخن ها به  آمريكايي  از تمايل  كشور آمدم  اين  بار به  نخستين  براي  كه هنگامي
  مشكالت:   شدم  متعجب كنيم  مي  خودداري  از آن  و سنت ها بنا بر رسم  ما ژاپني  كه  اموري درباره
   غذا درباره  صرف ها و هنگام  در ميهماني مردم   بودند كه  رايجي ، مسائل  و كودكان ، ازدواج شغلي
  مديران:  كار نيز حكمفرما بود هاي  و هوا در محل  حال  همين شبيه. كردند  ميوگو گفتآنها

 و   هستند و با همكاران  بيشتري  انعطاف  قدرت  داراي شان  ژاپني  همكاران  به آمريكا نسبت
 و  انضباطي  بي ، تشويق  تساهل  اين  از موارد، نتيجه اي ر پارهد. كنند  بازتر برخورد مي زيردستانشان

   كه ام  بوده  هم  روش  اين  شاهد آثار مثبت  من ولي.   در كار است هدفي  و بي  قدرت تضعيف
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   و خالق  ايجاد تفكر سازنده  از افراد به اي  و در مورد پاره  كار شده  محيط تر شدن  انساني باعث
  .  است  كرده كمك

   خصوصيات كند نتيجه  مي  را مشخص  و كار ژاپن  بازرگاني  خصلت  كه  زيادي هاي ويژگي
.   فراوان  طبيعي  منابع  محدود و بدون  نژادي ، با تنوع  هستيم ما كشور كوچكي.   ما است ملي

   بر اساس  كه  است  شرايطي  سازمان  به  كار و وفاداري  جزئيات  به ، توجه ، كارآيي سازماندهي
   كار و منابع  نيروي  با تنوع  كشور وسيعي ، آمريكا كه در مقابل.   است  در ما ايجاد شده ضرورت

   ابتكاري  بزرگ هاي  وانديشه  از آبشخور تغيير، گوناگوني اش  سرزنده  تجارت  منبع بيشتر است
  .شود  مي سيراب

 تا   كنيموگو گفتشور در جوار يكديگر دارند  دو ك  كه  خصوصياتي  به  بايد تنها راجع حال
   و رفاه  اقتصادي  از موفقيت  عبارت  كه  مشابه  هدفي  به يافتن  در راه  آنها در واقع  كه  شويم متوجه
   صالح  يكديگرند كه  مكمل  نحوي  به  خصوصيات ، اين وانگهي. كنند  مي  تالش  است مردم
،   خاص  مشاركت  از طريق زيرا اگر كشورهايمان.  بگيرد  را ناديده آنها  نيست  از دو طرف يك هيچ

   و منابعها مهارت از  برداري  و بهره  ويژه  از امكانات  استفاده ، صدور پروانه ، اختراعات  حقوق مبادله
  .مند خواهند شد  بهره  بهتري  از توليدات  سراسر جهان  كنند، مردم مولد با يكديگر همكاري

.  ام  كرده  سپري  ژاپني  شركت  يك  را در خدمت  سراسر زندگيم دانيد من  مي  كهطور همان
.  ام  خو كرده  كشور و مردمش  اين  و با مهر به ام  در آمريكا زيسته  گذشته  سال15 در  با وجود اين

  ا يكديگر به ب  ونيز همكاري شانهاي توانائي   آميختن  و آمريكا بتوانند با درهم  ژاپن اميدوارم
  . يابند  دست شان  و توسعه  شادكامي  مشترك هاي هدف

  
 و   ساده  ديدگاه كننده  اما منعكس  نيست دهنده  تكان  ناكاما از نظر محتوي  سخنراني  متن اگر چه

   سخنراني اين.  دارد  هماهنگي  و شخصيتش  گفتن  سخن  با شيوه  كه  است  از زندگي اي بينانه واقع
 خود   سوي  را به  تجاري هاي گروه از   بسيار گوناگوني  بتواند نظر انواع  كه  كافي  از عموميتي ينهمچن
 در   سخنراني  برنامه  يك  آورد كه  فراهم  النگ  را براي  امكان تواند اين  و مي  كند برخوردار است جلب

   اول  اينو در آمريكا در درجه هاي ليتفعا  شوند و براي  مي  محسوب  شركت  مطلوب  مناطق  كه شهرهايي
   سخنراني  اين  برجسته  از نكات تواند با استفاده  مي ، النگ  عالوه به.  كند ريزي  قرار دارند طرح اهميت

  هاي  برنامه  دادن  و ترتيب  محلي  مختلف هاي  نظر راديو و تلويزيون  جلب    براي  خبري  منادي يك
  يوگو گفت  هاي  برنامه  ناكاما براي  ساختن  منظور آماده  به النگ.  كند هيه با ناكاما ت مصاحبه

شود   مي  مربوط  آمريكا و ژاپن  تجاري هاي روش   به  را كه  از سخنراني  مهمي  نكات  فقط راديوتلويزيوني
   همچنين وي.  باشد  آسان  آن  به  مراجعه آورد كه  در مي  فهرستي  صورت گزيند و آنها را به برمي

كند   مي  كمك  وي  به  اينكه سازد و ضمن  مي  ناكاما مطرح  براي  مصاحبه هاي  نظير سؤال هايي پرسش
   مصاحبه  اين النگ. كند  مي  را با او تمرين  راديوتلويزيوني يوگو گفت   بيابد، نحوه  مناسب هاي پاسخ

.  خود بپردازد  انتقاد و اصالح  به  آن  با مالحظه مشتريشكند تا   مي  ضبط  نوار ويديويي  را بر روي تمريني
 اميد   دهد كه  ترتيب  مختلف  در شهرهاي  سخنراني  برنامه تواند يك  مي  النگها تالش   اين در نتيجه

  . كند  كمك  آمريكايي  بازرگانان  اينو در ميان  شركت  براي  عمومي  نيت  ايجاد حسن رود به مي
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  ها  تمرين
   خود را بيازمائيد قضاوت
   آزاد يا با نام  ستون ، مقاله  استداللي ، بيانيه  اطالعات برگه (  از وسايل  يا تركيبي  ابزار ژرفايي بهترين
  : زير پيشنهاد كنيد هاي وضعيت از   هر يك را براي)   سردبير، سخنراني  به ، نامه تبليغاتي

  .  است  مستي  در حال  رانندگي  شديدتر درباره  قوانين  تصويب راي نفوذ ب  اعمال  اولياء سرگرم  انجمن.1
   در ميان  خودكشي  منجر به  را كه  شهر همجوار قصد دارد عواملي  جوانان  به  متعلق  سازمان  يك.2

  . دهد  توضيح  منطقه آموزان  دانش شود، براي  مي جوانان
رود   اميد مي  را كه اي العاده  فوق هاي خواهد نوآوري  مي اي  ماهواره  ارتباطات  شركت  يك  رئيس.3

  . كند  در اختيار ما قرار دهد تشريح  آينده  سال50   در طول  ارتباطات تكنولوژي
  خواهد به  مي  برخوردار است  عالي  از كيفيتي  دارد غذاهايش  عقيده  كه اي  زنجيره  رستوران  يك.4

  . دهد  پاسخ ناميده»  آشغال« را   آن اي تلويحاً غذ  كه اي  مجله مقاله
  . كند  آمريكا تشريح  تجارت  را بر روي  اطالعاتي خواهد آثار انقالب  مي  مستقل  تحقيقاتي  شركت  يك.5
   

    عمومي  روابط كارگاه
كتبر  آمريكا در ا  جمهوري  رئيس  رونالد ريگان هاي سخنراني از   در زير خواهد آمد و از يكي  كه مطالبي

   و حكايتي  مثال  و همچنين ، سبك  دهنده  عناصر تشكيل با ارزيابي.  كنيد  مطالعه  است  شده  انتخاب1981
  . كنيد  بحث  يا نه  است  اثر بخش  مطالب  آيا اين  اينكه  درباره  شده  استفاده  در آن كه

  ، برخي  خوب  برخي  كه ار اقتصادي از آم  ما در دريايي  روزها همه ، در اين  من  آمريكايي هموطنان
   كه  اسنادي ام  فكر كرده  كه  آمده بارها پيش.  ايم ور بوده  هستند غوطه  كننده  گيج  راستي  به بد و برخي

 را پر   و مانند آن  شهر بزرگ  يك  تلفن  راهنماي توانند كتاب روند مي آيند و مي  مي  ميز من بر روي
  .كنند

   و بهاي  است  كرده  درصد سقوط40 تا   بهره نرخ.   است  يافته  افزايش  جهاني سطح دالر در  ارزش
   خريد مردم قدرت.   است  كرده  درصد تنزل59 تا   تورم ميزان. رود  باال مي  شدت  بهادار به  و اوراق سهام

  ولي. اند  ديگر باال رفته اي  و پاره  كرده  سقوط  اقتصادي  از شاخصهاي اي پاره.   است  باال رفتن در حال
  .  است  افكنده  ما سايه  و بستگان ، همسايگان  از دوستان  تن  ميليون11 بر فراز سر   بيكاري  تيره ابرهاي

 دشوار   همگان  آنها را براي  فهم  كه  زياد است  چنان  اوقات  برخي  و ارقامها واقعيت   بار اين سنگيني
  ؟  بكنيم توانيم  مي  چه  اصالحشان  و براي  چيست  راستي  آنها به معني. سازد مي

   معنايي  چه  انساني  آنها از نظر مفاهيم  بفهميم  كه  است  شود اين  بايد برداشته  كه  گامي ، اولين  خوب
،  ام اعداد و ارق  از اين  هريك زيرا در پس. گذارند  ما تأثير مي  مردم  روزانه  بر زندگي دارند و چگونه

   مايحتاج  حداقل  تأمين  در تالش  كه  جواني هاي زوج:   است  در ميان ها انسان  ميليون  زندگي پاي
 تهديد   تورم  از سوي  آمريكا كه گردند، سالخوردگان  كار مي  دنبال  به  كه  هستند، جواناني زندگي

   براي  كه كنند و پدر و مادرهايي  مي  خود مبارزه  بقاي  براي  كه پايي  خرده هاي شوند، كاسب مي
  »  كنيم  تبديل  بهتري  جاي  آمريكا را به خواهيم مي«:  خود نگرانند  فرزندان  آينده زندگي
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 دارند و   را دوست  هستند و كشورشان آنها آمريكايي:  دارند  مشترك  وجه  افراد يك  اين همه
  . كنند  تبديل  بهتري  جاي  را به خواهند آن مي

  هاي  را در مالقات  سخنان  اين ، من شنوم  صدها نفر مي  را هر روز از زبان ، زيرا آن دانم  را مي  اين من
   سراسر كشور و از طريق هاي نمايشگاه،   سخنراني هاي ها، سالن ، كارخانه  سفيد، ديدار از مدارس كاخ

  . شنوم  مي كنم  مي  دريافت  كه هاي نام و   تلفن هزاران
 و از آرزوها،   بگذارم  با شما در ميان  آنها بايد بگويند امشب  را كه  چيزهايي  همه  تنها اميدوارم من
  .  كنم  آنها با شما صحبت  نهفته  صبورانه تر از شجاعت  مهم ها و از همه ها، نگراني ترس

  
   از سلما اي  هنام

  برايم (Salma)  از سلما  كه  جوديت  نام  به و همسري، از مادر   نمونه عنوان به بدهيد  جا اجازه اما در همين
  .  كنم  صحبت  است  نوشته نامه

  ام  نتوانسته  كه ها است  و ساعت  بامداد است45:3   ساعت  عزيز، االن  جمهوري نويسد رئيس او مي
   كه  خودم  تنها از جانب  را نه ه نام اين ...   اعتقاد يابم  چيزي  به  كه  دارم  نياز بسياري امروز صبح ...  بخوابم

   شما به  كه  بدانيم  و نياز داريم  كنيم  با شما صحبت ما نياز داريم.  نويسم  مي  بسيار زيادي  عده از طرف
 خود   براي  شغلي ايم  نتوانسته  تجربه  و كسب  آموزشها سال از  ما پس... دهيد   مي  ما گوش هاي حرف
   درصد نيازهاي19شود تقريباً   مي  ما پرداخت  به  بيكاري  دوران  كمك عنوان به   كه هآنچ.   و پا كنيم دست

   است ممكن...   نيست  باوركردني  اوليه  مايحتاج هاي هزينه... كند   مي  در اينجا را تأمين  زندگي ما براي
 دراز   ساليان  كه  رؤيايي-   خودمان  به  متعلق اي ـ خانه ...   باشيم  نداشته  سرپناهي  زندگي هرگز در طول

.  ايم  و آشفته زده وحشت ...  ايم  كرده  پشت هايمان  از خواسته  بسياري به ...  ايم  كار كرده  آن  تحقق براي
   چيز را خارج همه.  ايم  بوده ، مقتصد و محتاط ايم  كشيده ، نقشه ايم انداز كرده ، پس ايم  كار كرده  سختي به

   دوباره  نظام  اين  كه  كنيم  كمك خواهيم  مي فقط.  خواهيم  نمي صدقه.  كنيم  مي تيار خود احساساز اخ
  .بهبود يابد

.   كنيم  كمك خواهيم مي ...  ايم  از ياد نرفته  اداري  كاغذبازي  انبوه  در ميان  كه  شويم بايد مطمئن
 زيرا  ناگزيريم.   داريم ما ايمان.   كار كنيم  آن  به يابي دست  براي  هستيم  و مصمم خواهيم  مي  بهتري زندگي

  .  داريم  كه  است  تنها چيزي اين
  
    آمريكايي يايور

  هاي ارزش مانند تو هوادار   و مرد ديگر هم ها زن  و ميليون  را شنيدم ، حرفهايت  جوديت بسيار خوب
   عظيم  چنين  كشور را اين  اين  خداوند هستند كه ه ب  و عشق  خانواده  به ، پايبندي جويي ، صرفه سختكوشي

   دوران  ما در اين  بداني  كه  باز خواهد گرداند، و تو در خور آني  آن  را به  و بار ديگر عظمت ساخت
 خطا   طوالني هاي سال   در پي  زندگي  به  بازگشت  ـ كه  آمريكايي  ـ رؤياي  تا رؤيايت كنيم  مي  چه سخت

  . يابد ، تحقق  است و غفلت
 را   مردم  ذهني  اشتغال  بيشترين  بيكاري  كشور مشكل  سراسر اين هاي  از خانه ، در بسياري امشب
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  ، در اولويتي  دولت  اين  براي  ويژه  ما، به  تمامي  براي  آمريكائيان  براي ايجاد اشتغال. دهد  مي تشكيل
  . قرار دارد اضطراري
 عبارتند از   كه  آن  وجود آورنده  به  علل  بردن  از بين  را بدون  بيكاري  مشكل  كه اش ب  ياد داشته اما به

   را به  اصلي  نقش  در ايجاد بيكاري  كه  بهره  نرخ ، باال بردن العاده  فوق ، تورم  گسيخته  لجام هاي هزينه
 دقيقاً   كه  كاريــايد   نبرده  پي مسئله  هاي  ريشه  به  كه مادام.   برداشت  از ميان توان  دارد نمي عهده
 دهيد، اما هرگز   قادر باشيد درد را موقتاً تسكين  است  ممكن-   است  پرداخته  آن  ما به  اقتصادي برنامه
  .تر كنيد  را وخيم  شايد آن  نخواهيد شد، حتي  بيماري  درمان  به موفق
   سال  و يك بيست.  شود  ماندگار حل اي  شيوه  به همسئل   اين خواهم  مي  كه  دارم  خاصي  دليل من
   خاطرم  بود و به  ركود بزرگ هاي سال   از بدترين  و يكي1932  سال.  گشتم  كار مي  دنبال  و به داشتم
   خبردار شد كه  عيد ميالد مسيح  در آستانه  پدرم  بود كه  سي  دهه هاي سالانگيز در   غم  شبي  كه هست
   خارج  از دستشان شان  اختيار آينده  كردند كه  احساس  من  نسل جوانان.   است  داده  از دست را كارش
.  را تكرار كنند  آن  دهيم  اجازه  رهبرانمان  هرگز نبايد به  كه  است انگيزي  غم  اشتباه ، و اين  است شده

  . باشند  گذشته هاي  اشتباه  امروز هرگز نبايد گروگان جوانان
  .  از آنهاست  آموختن  خطاها، تجربه  مجدد آن  از ارتكاب  اجتناب ا راهتنه

  
    نيست اي كار ساده
   آمريكايي يايو ر  به  بخشيدن  تازه  آمريكا و جان  بازسازي  مستلزم ، چرا كه  نيست اي  امر، كار ساده اما اين
 اما   سريع هاي حل  و راه  قديم هاي روش  به   بازگشت  كه  برخي  سخنان  به  دادن  گوش  كه دانم مي.  است
   به رجعت.  كنيد  و تأمل  دقت  راهتان انگيز باشد اما در انتخاب تواند وسوسه كنند مي  را پيشنهاد مي موقت
   است  گذاشته  جاي  ما به  را براي  درصدي5/21   بهره  نرخ  يك  كه  عظيم هاي ماليات و   هنگفت هاي هزينه
  .  نيست  مناسبي  جايگزين  دو رقمي  تورم  به بازگشت.   نيست  واقعي ره چا راه

  .رود  شمار نمي  به  جايگزيني  آمريكا راه  مردم  آوردن  ستوه  و به بندي  ماليات  به بازگشت
 آمريكا   براي  جديدي ما با يكديگر راه. شود  مي ها آمريكايي  كار ميليون  رفتن  از بين  باعث اين

 آخر در   را تا به  راه  اين  كه  باشيم  داشته  بايد شهامت ما فقط.   است  بسيار بهتري  راه اين.  ايم گزيدهبر
 بارها و   تاريخمان ها در طول ما آمريكايي.   كار را داريم  اين  توانايي  كه مطمئنم.   كنيم كنار يكديگر طي

  .  نيست  آزاد و متحد غيرممكن  ملتي ي برا اي  مبارزه  هيچ  كه ايم  كرده بارها ثابت
   توسعه  سوي  را به  راهمان  مطمئن  ولي  آهسته توانيم مي.   دهيم  انجام  كار را از نو با هم  اين توانيم مي

  خواهند كار كنند و برآوردن  مي  كه  كساني  همه  براي  ايجاد شغل  معناي  به  كه  گذشته و شكوفايي
  .  دارند باز كنم  را در دل  آمريكايي  هنوز رؤياي  كه  است يي آنها  همه آرزوي

  .  دهيم  كار را انجام  اين توانيم  مي  راه  در اين ، با ايستادگي  من  آمريكايي هموطنان
   خير و خدانگهدار  به ، شب متشكرم

  
    عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعه 

   فعاليت پردازي  واژه هاي  برنامه  در رشته افزار كامپيوتر هستيد كه  نرم  شركت  يك  عمومي  مدير روابط.1
  .خوانيد  خواهد آمد مي  در پي  را كه اي كنيد و مقاله  را باز مي هاي نام از روزها، روز يكي. كند مي
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   روزنامه سردبير براي)   كامپيوتري افزاري  نرم  شركت ، رئيس  اسميت هاروي (  مشتريتان  نام  به هاي نام
  . دهيد  پاسخ  مقاله  اين  به بنويسيد و در آن

  
  ؟  شد نگارش  هم اين 

 از   بازار استفاده  كردن  در گرم  از آن  كه  است اي  وسيله ترين ، مهمها بازي احتماالً بعد از  پردازي واژه
 از  اي  با مجموعه كه  افزاري  نرم هاي شركت بسيار  چه. شود  مي برداري  بهره  خانگي كامپيوترهاي

 در  هايي دهند و برنامه  مي  آموزشي  گرايشي شانهاي بازي  شوند، به  وارد بازار مي  آموزشي هاي طرح
   پس  از اين دهد كه  افراد مي  را به  نويد شيرين  اين  كه هاي نامكنند، بر  مي  عرضه  خانه  مديريت زمينه
  هاي ها و فرمول  و دستورالعمل  خانه  ديگر، آشپزي  عبارت كنند و به   خرج  را مدبرانه توانند پولشان مي

   معلوم  بپردازند، اما در نهايت  نظارت  خودكار بسپارند و خود تنها به  كامپيوترهاي  غذا را به  تهيه معين
   اين  كه  طور نيست اين.   است  آنها بوده ها بسيار بيشتر از فايده  برنامه  از اين  دردسر استفاده شود كه مي

   حاوي هاي  آنها را نيز مانند راديوها و جعبه روند، اما مردم  مي  فروش به.  نروند  فروش ها به برنامه
اند، در پستوها   گرفته  كمد سرسراها جاي  زواياي ترين  در دورافتاده  اكنون  كه اي مانده  پس تكنولوژي
  .انبارند  مي  هم بر روي
 و   تفريحي هاي  برنامه  واز عجايب  گرفته  جاي  خانگي  كامپيوتري  انقالب  مقدم  در صف افزار كه نرم
 كامپيوتر  مجله « وسيله به اخيراً   كه تحقيقي.   است  قاعده  همين  مشمول ، از قرار معلوم  است پردازي واژه

 در  پردازي  واژه دهد كه  مي  نشان است   آمده  عمل  به  خانگي  از كامپيوترهاي  استفاده درباره»  خانواده
   ويژه  ، مجله(Dial)»  ديال « وسيله به   كه  مشابهي تحقيق.  قرار دارد  بعد از بازي  محبوبيت  دوم درجه

پرداز   از واژه  خانگي  كامپيوترهاي  درصد صاحبان76   كه  است  از اين  حاكي  گرفته  صورت تلويزيون
  .كنند  مي استفاده
   در اذهان  كامپيوتر خانگي  رونق  در پي  با ابعاد بسيار وسيع  رستاخيز ادبي ، دورنماي  ترتيب ينبد
  نمايد، يا اين  مي  كه  است اي  معجزه  واقعاً همين پردازي  دارد؟ آيا واژه  واقعيت آيا اين. شود  مي تداعي

  ؟  است ها بودهانت  بي  پرگويي  تنها يك  خواهد شد كه  معلوم  سرانجام كه
   تحرير هم  را از ماشين ، كار نوشتن پردازي  محدود واژه  برنامه  يك  حتي  كرد كه توان انكار نمي

   بالقوه ، امكانات  كنيم  اضافه  آن  نيز به  لغتنامه  و برنامه  اماليي كننده  كنترل اگر يك. كند تر مي آسان
  .آيد  در مي يسنده نو  براي ياييو ر  صورت  به پردازي واژه

 جا هر چيز  در آن.  كرد  دنبال توان  مي  نويسندگي افزار را تا حرفه  نرم  محبوبيت ، ردپاي در حقيقت
 را  اي  افسانه هاي  در بهشت  اساطير كهن جويو  بار جست تر ساختن  در جستجو، و سبك  نويد سهولت كه
 تحقير و   را با ديده  نوين ، تكنولوژي  حرفه  اين سفيدان و اگر ريش. شود  مي  استقبال دهد، با شادماني مي

 ابزار   يك  به  را تبديل  آن  سرعت  به  كه نگاراني ، و نيز روزنامه  طايفه  اين نگران  نگريستند، آينده دلهره
د،  بو  آنان  در دست  قلم  جا كه از آن.  شدند  پذيرايش درنگ استاندارد كار خود كردند تقريباً بي

 و   ويژه  خاطر مقامي  با اطمينان  در آغاز، مردم  كم  دست  كردند كه  تحسين اي  را تا پايه هايش اصالت
ها نارسا و   از نوشته بسياري.  افتاد  اتفاق  غريبي  حادثه سپس.  شدند پرداز قائل  واژه  و چرا براي چون بي

  . شدند  فهم غيرقابل
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  پرداز را نگاه  دورتر از خود واژه  كه  نيست ، الزم  و گنگي  نارسايي ين از ا هايي  نمونه  يافتن براي
،   موضوع  اين براي.  بياندازيد  نگاهي افزاري  و نرم افزاري سخت»  مستندسازي «  ادبيات مثالً به.  كنيم
   كار تعمدي  اين ه ك ، هر قدر هم  است بسيار مبهم»  آموزش «  جاي به»  مستندسازي «  از واژه  استفاده حتي
  .نباشد

 با   مقابله  خود را براي  كه  حال در همان.  شوم  مي  نگران پردازي  واژه  آينده  درباره گاه ، گه بنابراين
 نكند   كه كشم  مي  را پيش  فرضيه ، اين كنم  مي آميز آماده  نكوهش هاي  از نامه  آكنده اي  كيسه رسيدن

  . يابند، نباشد  قلمرو هنر راه  به اند با آن  اميد بسته  مردم  كه يا  وسيله ، آن پردازي واژه
   به  و ويراستاران  نويسندگان  ميان  زيادي هاي  بحث پردازي  واژه شنوم  مي  كه  است  از دو سال بيش

  اقدامات    بهMurdock)  (Rupert   مرداك  راپرت  كه  چند سالي  در طول  موضوع اين.   است  انداخته راه
   اين  گسترش  رو به  در امپراطوري  كه اين.   است  كرده  جلوه  طبيعي  نظرم  به  زده  دست اخيرش

 دارد   متفاوت  نگارشي  بر ظهور شيوه  داللت شود كه  تأكيد مي  پردازي  در واژه  بر روندهايي استراليايي
  .  است  كامالً جالبـبند و بار ـ  و بي  شايد شلخته ، و حتي ، بيشتر ابتدايي  فخيم اي  شيوهــ

 و   مادي هاي  دگرگوني  كه در حالي.   داشت  داللت  و تأمل  بر پايداري  اواخر، نوشتن تا همين
تر   شدند آسان  تبديل  تحرير و كاغذ كاهي  ماشين  به  و پوست  قلم  پر به  كه هايي  قرن ، در طول جسمي
   قلمش  كه  از اين  پيش آدمي.   و كار است  زحمت  مقداري  مستلزم مچنان ه ، نوشتن  است  گرفته صورت

  . سازد، بايد فكر كند را بر كاغذ روان
 احضار   از روح  كه  فراواني  مانند اشباح آنان.  دارند  اثيري هايي ، شكل ، حروف  الكترونيك در نگارش
(Puija board)شوند  پيدا، ناپيدا و از نو پيدا مي يسنده نو اند، از سر انگشت  شده   فراخوانده.  
 و  ، سنجيده  آرام توالي. گيرد  مي  و متفاوتي  دور تازه  نگارنده ، انديشه  و احوالي  اوضاع در چنين

شد،   مي  مراعات  و احساساتي  عاطفي  مطلبي  نگارش  هنگام  قبالً حتي ها كه  جمله  ساختار منطقي مستقيم
 و   تأمل مفهوم. شود  مي  تبديل  نگارش  آيين  دوم  درجه  اصل دهد و به  مي  دست خود را از اهميت
  هاي  نقطه ، همچون  انديشه هاي نقطه. دهد ها مي  آزاد انديشه  تفكر رها و سيالن  خود را به ، جاي تعمق
   خارج د و از آن وار  آن خورند، به  مي  غوطه  آدمي  ويديو، در خودآگاه  پرده  حروف  دهنده تشكيل

  . رسند ناپديد گردند  ثبت  به  كه آن  آيند، يا بي  چنگ  به شوند، باشد كه مي
   پايه  را تا بدين پردازي ، واژه  آزادي  نوع  همين  درست  خواهند داد كه  پاسخ  از نويسندگان بسياري

 كامپيوتر   كليد، داخل  صفحه ز طريقتواند بنشيند و عمالً افكار خود را ا  مي انسان.   است سودمند ساخته
 داد،   ديگري ها صورت  جمله  داد، در آنها تجديد نظر كرد، به  تغييرشان توان  مي  آسان بعد، خيلي. بريزد

  . كرد  را عوض  داد يا قالبشان ها را سازمان  انديشه  خودجوش جا كرد و سيالن هها را جاب پاراگراف
 اصالً   انكار كنيم كشاند كه  جا نيز مي  آن  داد كار را به  انجام توان اد مي زي  با سهولت  كه تغييراتي

   خرج وار به  زودگذر و سيل هاي  انديشه  انداختن  دام  به  براي  كه  در شتابي آدمي. اند وجود نداشته
ها   و نقص برگشت   عقب  به توان  مي  باشد هميشه هر چه. پوشد  مي  چشم  الزم دهد از تجديد نظرهاي مي

   الكترونيك  و هواي ، در حال  نوشته يك.  شود  فراموش  است  كار ممكن  اين اما در پايان.  كرد را اصالح
   به عيب  و بي خورد، بسيار كامل  نمي  چشم  سطر به  در باالي اي  افزوده  يا عبارت خوردگي  هرگز قلم كه

 شوند جور   كاغذ نوشته  بر روي  كه  با وقتي  نمايشگر در قياس ه منفرد نيز در صفح هاي جمله. رسد نظر مي
  العاده  فوق هاي جمله. تر هستند  جذاب تر و از نظر ديداري آنها آزادتر، روان. كنند  مي  جلوه ديگري
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. رسد  نظر مي تر به  كوتاه  آن  از چاپ  كاراكتر است80   آن  خط  طول  كه  نمايشگري  صفحه بلند بر روي
  .  ترتيب  همين ها نيز به پاراگراف
   دستنويس  نسخه  دسته  يك  زدن  كامپيوتر، با ورق  صفحه هاي  در طومار نوشته  مطلبي جويو جست

 را   كامل كند، دو صفحه  نمايشگر كار مي  وي  با نسخه  كه  كامپيوترها، زماني در اغلب.  دارد تفاوت
   جهيدن  اطراف  دراز به اي  نسخه در درون.  كرد را با يكديگر مقابله و آنها   گذاشت  كنار هم توان نمي
 سر و كار داريد   با كلمات  كه  اين  احساس  در آن  الجرم آورد كه  را پديد مي اي  آشفته  و هواي حال

  .دهد  مي  افراطي  صريح هاي داللت   خود را به ، جاي  و جنبي  ضمني معاني.   است  غايب  كلي تقريباً به
  را (Mac Write)  رايت  نظير مك هايي ها، برنامه شكني  سنت  اين  بر تمامي ، عالوه  چاپي هاي هنرنمايي
 و  ، طرح  چاپي  حروف  شماره دهد كه  مي    امكان(User) كاربر ها به  برنامه اين. گذارد در اختيار مي

    حتي(Mac Luhan)   لوهان  مك در شيوه.  بخواهد تگاه را دقيقاً از دس  كند و آن  را تعيين  مطلبش اندازه
   بگويم  كه  روم  تا بدانجا پيش  قصد ندارم  كه  نيست شك.  شوند  تبديل  پيام توانند به ها مي خود واژه

  توان  مي  آن  كمك  به  كه  است اي  وسيله  از مردم  برخي براي.  ندارد  و جذابيتي  لطف پردازي واژه
 دردسر   بي ، راه  مردم  اغلب براي.   سر گذاشت  پشت  جست  را با يك  نوشتني  از مطالب هايي بسته

 رهسپار   كه  است  اين  من ، برداشت با وجود اين. ها را مرور كرد  نوشته توان  مي  با آن  كه  است اي عاقالنه
   نمره  جاي پردازي  واژه  كه ويي، قلمر  هستيم  امپراطوري  جديد اين  از واژگان  آكنده اي آينده
 در   زيراكس آيد كه  در مي  نگارشي  شيوه  همان  صورت گيرد و به  را مي  سرپايي  تغذيه  دوران زده شتاب

   براي  كه محتوايي  بي  واژگان ها نسخه  ميليون توليد كننده:   است  پيدا كرده  اداري هاي يادداشت
  .شود  مي  تعمق  آن  درباره تر و بسيار كم  خوانده  ندرت اند و به  شده  فراهم نمايش

   را در تمرين  عمومي  و كارگزار روابط  مشتري  نقش  نوبت  به هايتان  از همكالسي  يكي  با همكاري.2
  . بگيريد  عهده  به  و ايراد سخنراني نگارش

  :شود  پيشنهاد مي  سخنراني  براي  كلي دراينجا چند موضوع
   اختصاصي شود، باشگاه  مي  انجام  شركت  با هزينه  كه  دانشگاهي ، تحقيقات  جنين ، سقط اي هسته   قدرت
   استفاده ، قانون  افراد غير نظامي  براي  اسلحه  حمل ، ممنوعيت  مدارس ، نمازخانه ، مردان  يا برعكس بانوان

  .  خارجي  تجارت هاي محدوديت،   رانندگي  هنگام  از كمربند به اجباري
   خود درباره  مقابل گيريد با طرف  مي  عهده  را به  عمومي  كارگزار در روابط  نقش  كه هنگامي
   براي  بخشي  سازمان  بپردازيد و بكوشيد انديشه  ژرفايي  مصاحبه  يك  به  است  كرده  انتخاب  كه موضوعي
 و ديگر  ، رفتار و سكنات ، واژگان طبعي  شوخ قبيل از   جزئياتي  به  مصاحبه در طول.  كنيد  تعيين سخنراني

   را بايد با در نظر گرفتن  سخنراني  كنيد، زيرا كه  خود توجه  طرف  و جسمي  گفتاري  اسلوب هاي جنبه
  ). كنيد  را ضبط  مصاحبه  امكان در صورت. (ها بنويسيد  نكته اين

 يا دو   در يك  پهن حاشيه (  مناسب  قطع و در يك بكشد   طول  دقيقه  تا هفت  بايد پنج  سخنراني متن
 را   آن  كه  طرفتان  شد، به  تكميل  كه وقتي.  شود تايپ)  دشوار  كلمات  آوايي  امالي  و ثبت  در ميان خط
 از  ، فهرستي  سخنگو در مصاحبه دستي  چيره  ميزان  آزمودن براي.  دهيد كند گوش  اجرا مي  كالس براي

 مورد نقد و   را در مجموع  سخنراني  اجراي سپس.  كنيد  آماده  خصمانه انتقادآميز و حتي  هاي پرسش
  . قرار دهيد ارزيابي
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   نيروگاه  است  گرفته  تصميم  شركت اين.  هستيد اي  هسته  انرژي  شركت  يك  عمومي  روابط  رئيس.3
.  كند تأسيس  (Cincinnati)» سيناتيسين «  خارج  مايلي100 در  شهر كوچكي»  پراويدنس« در  جديدي
 در   اينكه براي.  دهد  كاهش  طور اساسي  به  منطقه  اين  را براي  انرژي  جديد قصد دارد هزينه نيروگاه

 و   اطالعات  برگه  باشيد، ناچار بايد يك  آماده  طرح  اين  با اجراي  عمومي  احتمالي برابر مخالفت
   آينده  در اجالس  مردم  و نمايندگان  محلي  مطبوعات  ميان  منظور توزيع به   استداللي  بيانيه همچنين
  . كنيد  شهر تدوين شوراي
   انرژي  نوع  اين  ارزش  رساندن  اثبات  به  را براي  كنيد و حقايقي  تحقيق اي  هسته  نيروي مسئله  درباره

   منطقي  داليل  با ارائه  استداللي  را در بيانيه  آن كنيد و  را تعيين مسئله   مناسب  حكم سپس.  آوريد فراهم
  . برسانيد  اثبات به
   روزنامه  فوريه2در روز .  هستيد  مونتگمري  درناحيه  خصوصي  بيمارستان  يك  عمومي  مدير روابط.4

   پزشكي مركز  طبي  بخش  كار، رئيس  دكتر آنتوني  با نام اي بينيد مقاله كنيد و مي  را باز مي محلي
   ستون  مقاله  درباره  موارد برگزيده  الگوي به (  است  شده  چاپ  روزنامه  آزاد اين  در ستون مونتگمري

  مونتگمري« سردبير   به تان  بيمارستان  مدير عامل  با امضاي هاي نام).  كنيد  نگاه  فصل آزاد در همين
  . دهيد  پاسخ  است آمده» كار« دكتر  اله در مق  كه هايي  نكته  به بنويسيد و در آن» تايمز

  نوشت  پي
  
-opposite» رو هسرمقاله روب«شود، در زبان انگليسي  از آنجا كه اين مقاله در مقابل سرمقاله رسمي نشريه چاپ مي. 1

Editorial (op-ed) اصطالح شده است.  
  .م. اده شودالبد بايد توصيه كرد كه در امالي كلمات دشوار فارسي از اعراب استف. 2
به بحث (شد  تر مي هاي اطالعات متصل كامپيوتري مناسب دسترسي داشت، كار تحقيق بسيار آسان اگر رابينسون به پايگاه. 3

  ).تحقيقات مكمل در فصل سوم نگاه كنيد
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9  
   و كار جديد  ايجاد كسب

  
  استادان.   است  در آميخته  فعاليت هاي  حوزه  تمامي  تقريباً با سرشت  ساختن  و مجاب  قبوالندن توانايي
   خود را براي هاي كوشند برنامه  مي مدارانسياست.  بقبوالنند  دانشجويان ها را به كوشند انديشه  مي دانشگاه

   خود را به  تجربي هاي برداشتكوشند تعبيرها و   مي  شاعران حتي.  دهند  دلپذير جلوه  دهندگان رأي
  . بقبوالنند خوانندگان
د، نويسي ها مي  رسانه  خود به  مشتري  درباره  مطبوعاتي اي  اطالعيه  كه ، زماني  عمومي  روابط در حوزه
»   دادن  و دلپذير جلوه قبوالندن «  سرگرم كند، در واقع  مي  سخنراني  مطلوب  مخاطبان  براي يا مشتريتان

 را   مشتريتان  پيام  كنيد كه  را مجاب  يا گروهي كوشيد شخص در هر مورد، مي. عقايد خود هستيد
   ديگران سازي  كار مجاب  به  مشتري  نيابت  بتوانند به  از اينكه  پيش  عمومي  روابط اما كارگزاران. بپذيرد

وجود   و كار جديد به  فرايند با آغاز كسب اين.  بقبوالنند  مشتري  خود را به  بايد خدمات بپردازند، نخست
  .آيد مي

  تزريق.   است  عمومي  روابط  بنگاه  يك  معمول هاي فعاليت   الزم  و كار جديد، بخش ايجاد كسب
  :  دارد  اهميت  دو دليل ، به  كوچك  و چه  بزرگ  چهها بنگاه   جديد، در همه ت معامال تدريجي

كنند يا   مي  را قطع شان  رابطه  كه  قديمي  مشتريان  جاي  جديد به  مشتريان  كردن  جايگزين  لزوم.1
  .  است  آخر رسيده  به شانهاي طرح

   1.  است مي سال  هر تجارت  هدف  و كار كه  كسب  توسعه  لزوم.2
  شايد آنها هم.  دارد  نيز مصداق  سازماني  درون  عمومي  روابط  در مورد كارگزاران  قاعده  اين

 تقاضا كنند، يا خود را در   جديدي  دهند، بودجه  خود را گسترش هاي  يا مسئوليت بخواهند ادارات
 از  اي  شيوه  همان  بايد به  هم  آنان ي موارد در چنين.  دارند ها در امان  هزينه  از كاهش  كاري دوران

   و كار جديد نزديك  كسب انداز يك  چشم  به  كه  موقعي  آژانس  يك  كنند كه  پشتيباني خود و خدماتشان
  .كند  مي شود عمل مي

.  ندارند  و شكار وي  مشتري  در پي  گشتن  به  نيازي  مؤسسات  عمومي  روابط  مسئوالن  كه  است روشن
   كه  كسي ترين  مناسب  شركت  اداري  مراتب  در سلسله  كنند كه  تحقيق  باره  ناچارند در اين گر چها(
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 اگر   باشيد كه ياد داشته هاما ب.)   است  كسي  رساند چه  تصويب  را به  جديدي  او طرح  از طريق توان مي
   روي  ديگري  احتمالي  مشتري تواند به  ماند مي  ناكام  مشتري  يك  در جلب  عمومي  روابط  بنگاه يك

  . را بزنند  خانه  در يك  هميشه  مجبورند كه  مؤسسات  عمومي  دفاتر روابط  مسئوالن بياورد، ولي
   روابط  بنگاه  يك  وكار جديد در وضعيت  ايجاد كسب  درباره  بحث  به  فصل  اين  كه  حال در عين

   عمومي  روابط تواند در يك شود مي  مي  در اينجا مشخص  كه ي از اصول پردازد، بسياري  مي عمومي
  . قرار گيرد  نيز مورد استفاده  سازماني درون

   صورت  طور غيرمستقيم  و كار به  جديد كسب اندازهاي  ايجاد چشم  روش  و مؤثرترين بهترين
 از  تانهاي مشتري   كه هنگامي. د كار كني  موجود خود خوب  مشتريان  براي  كه  است  زماني گيرد و آن مي

 شما پيشنهاد   به  جديدي هاي طرحها و   برنامه كنند، يا اينكه  مي تان  معرفي  ديگران  باشند، به شما راضي
   ساالنه  آمريكا كه  عمومي  روابط  انجمن جايزه ( اي  نقره  سندان  جايزه  كه ييها بنگاهمانند . خواهند كرد

   عالي  كارهاي  ارائه  دليل كنند يا به  مي را دريافت) گردد  اهدا مي  عمومي  روابط هاي طرح   بهترين به
 از   و هم  شخصي  از رضايت  هم ييها بنگاه  چنين. گيرند  مورد تقدير قرار مي  ديگري اي حرفه

 اما هر چند 2.شوند مند مي  بهره  است  همراه  اعتبار و آوازه  با افزايش  و كار جديد كه  كسب هاي فرصت
  يها بنگاه از  بخشد، بسياري  مي  و كار جديد را رونق ، آشكارا كسب سابقگي  و خوش  شهرت  حسن كه

 از   برخي حتي.  نيز بپردازند  مشتري تر جلب  مستقيم هاي  شكل  بايد به كنند كه  مي  احساس  عمومي روابط
   اين  را انحصاراً به اي  اداره دهند كه  مي جديد اهميت و كار   ايجاد كسب  آنقدر به  بزرگ يها بنگاه

 و كار   كسب  ويژه  بخش  ايجاد يك دارند كه  اظهار مي  مديريت كارشناسان. اند  داده  اختصاص فعاليت
 و   رواني هاي مهارت   و كار جديد بيشتر به  كسب  گسترش گيرد كه  مي  صورت  منطق  اين جديد بر اساس

   كمتر صادق  عمومي  تمايز احتماالً در روابط اما اين.  موجود  مشتريان  به  خدمات از دارد تاعرضه ني خالقه
 موجود و   مشتريان  نگهداشتن  در راضي  طور يكسان  به  و خالقه  رواني هاي مهارت  ، چرا كه است

 ايجاد   براي  كوشش  دليل مين ه شايد به.  دارد  جديد اهميت  مشتريان  جلب  براي ريزي  برنامه همچنين
 توليد   يك عنوان به و ها بنگاه   كارگزارهاي  تمامي  معمول  از مسئوليت  بخشي  و كار جديد اغلب كسب
  .شود  مي  آنها تلقي  و تجاري  اجتماعي هاي فعاليت  جنبي

   ارتباطي  شبكه راي باالتر برخوردارند دا  بيشتر و مقامي اي  از تجربه  كه  كارمنداني  است بديهي
   كه  نيست  معني  بدان اما اين.آيد  پديد مي اندازها از آن  چشم  احتماالً اين  هستند كه تري گسترده

 نتوانند   و آگاهي  با هشياريــاند   گذاشته  ميدان  اين  پا به  نسبتاً تازه  آنها كه  حتيــتر  جوان كارمندان
   آن  گرفتن  پي  نحوه  و كار و همچنين  كسب  امكانات  شناخت  نحوه تنآموخ.  بپردازند  مشتري  جلب به

 كار از نظر  اين.  كند  كمك تان  شغلي  پيشرفت  به  حال  باشد و در عين تان  بنگاه  براي تواند امتيازي مي
كنند،   مي ا جلب ر  جديدي  مشتريان  كه  اعضايي  بهها بنگاه از  زيرا بسياري.  نيز پرسود خواهد بود مالي

   به  اول  در سال  مشتري  خواهد بود كه  درصد اجرتي  تا ده  اغلب  پاداش اين.پردازند  مي  ويژه پاداش
  .پردازد  مي بنگاه

 جديد استعداد   مشتريان  در يافتن  خود كه  جوان  از كارگزاران  است  ممكن  عمومي  روابط يها بنگاه
   برنامه  يك اداره.  كنند  را اداره  دانشجويان  كارآموزي هاي  برنامه ند كهاند بخواه  داده از خود نشان
   كه  است  با نامزدهايي  و مصاحبهها دانشگاه در   رسمي هاي سخنراني ايراد   معموالً مستلزم كارآموزي
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تر   را قوي مشتري   جلب هاي مهارتها   فعاليت اين. مندند  عالقه  يا در سراسر تابستان وقت  كار نيمه به
  اين.  برساند  اثبات  به  گوناگون هاي  را در زمينه  كار بنگاه  مثبت  نتايج  كه  است  اين كند، زيرا مستلزم مي

  يها بنگاه   و نيازهاي  طبيعت دهد كه  قرار مي  جوان  در اختيار كارگزاران  فرصتي  همچنين فعاليت
  . خود را بيشتر بشناسند  عمومي روابط
   و كار جديد  كسب  توسعه هاي روش
   تفنگ  يك  كه اي  كارآزموده  شكارچي  بدهيد از قياس  اجازه  مشتري  جلب  عمده  دو روش  تشريح براي
،   نزديك اي  را در فاصله  جنگي  تفنگ وي.   كنيم  با خود دارد استفاده اي  ساچمه  تفنگ  و يك جنگي
   است  مشغول  خوردن  و به  كرده  غذايش  چادر سر در ظرف  در خارج يشود حيوان  مي  متوجه  كه زماني

 دور، و شايد  اي  در فاصله  حيوان برد كه  كار مي  به  را زماني اي  ساچمه تفنگ. دهد  قرار مي مورداستفاده
  .كند  چرا مي  گله همراه

 قصد داريد   هستند كه  مشترياني از  دسته  آن  اغلب  جنگي  تفنگ  و كار جديد، آماج  كسب در توسعه
توانيد با   را مي  مشترياني چنين.  يابيد  آنها دست ، به اي  يا حرفه  اجتماعي هاي فعاليت»   نزديك فاصله«از 

.  پيدا كنيد تان اي  حرفه هاي  يا اتحاديه  باشگاه  نزديك  و اعضاي ، آشنايان ، دوستان  بستگان ميانجيگري
   در درون  كه  يا دوستي آورند، زيرا مرجع  مي  ارمغان  به  را برايتان  بازده  نرخ ترين ي عال  مشتريان اين

  ، در مثال وانگهي.  كند  را تسهيل  آن  از مسئوالن  با برخي هايتان تواندكار تماس  مي  داريد كه سازمان
   مطلوب  سازمان  درباره  زيادي عات اطال  پيشاپيش  وجود دارد كه  برايتان  امكان  معموالً اين  جنگي تفنگ

   بهتري  از موضع  سازمان  آن  جلب  موثر براي  گام  نخستين  در برداشتن  آوريد و بنابراين  دست خود به
   در يافتن  و بستگان  دوستان  كمك  به  اتكاي  باشيد كه  ياد داشته  به با وجود اين. برخوردار خواهيد بود

   داريد از كمك  بگوئيد كه تان هاي  واسطه به.   است  تدبير و سياست كاربستن  به تلزم جديد، مس مشتريان
  دانند در تالشتان  مي  آيا صالح  كنيد و از آنها بپرسيد كه  كار با آنها مشورت كنيد، ضمن  مي آنها استفاده

  .يد كن  آنها استفاده  قرارداد، از نام  انعقاد يك  به  سازمان  ترغيب براي
 را نيز   مطلوبي تواند مشتريان  جديد، مي  معامالت  به  دستيابي براي»   جنگي تفنگ« از   استفاده روش

   بازرگاني  در صفحاتها شركت   در معرفي  كه مقاالتي.  شود شناسيد شامل ها را نمي  شخصاً آن كه
   مقاالت اين.   استها مشتري   از اين  بسياري شود منبع  مي  چاپ  تجاري  تخصصي ها يا انتشارات روزنامه
 مورد نياز   كه  جديدي  پيشنهاد معامله  آن  بر مبناي  قرار دهد كه  را در اختيارتان  اطالعاتي  است ممكن
  . كنيد  عرضه  وي  به  است  احتمالي  مشتري يك

مثالً . ايد  سر و كار داشته  نوعي  به  احتماالً قبالً با آن  كه  است سازماني»   جنگي  تفنگ هدف« ديگر نوع
   گرفته  خدمت  را به  صندوقدار خودكاري هاي  داريد اخيراً دستگاه  ارتباط  با آن  كه  بانكي  كنيم فرض
 در  شماكه.  دهد  توضيح  مردم  بايد و شايدبه  كه گونه ها را آن  دستگاه  از اين  طرز استفاده آنكه  بي است
   مناسبي ايد موقعيت  خودكار داشته هاي  دستگاه  از اين  با طرز استفاده  مشكالتي انك ب  اين  مشتري مقام

 مؤثرتر   آموزش  را براي  عمومي  روابط  برنامه  بگيريد و يك  تماس  بانك  با مديريت در اختيار داريد كه
  . پيشنهاد كنيد  آن  به مردم
   در اين اقدام.   است  كمتر مشخص  حدود آن  كه  است  مطلوبي ، مخاطب»  اي  ساچمه  تفنگ هدف«
   اولي  دست  اطالعات شان  درباره  گرچه  كه  است يهاي سازمان با   گسترده  مكاتبه  معموالً مستلزم زمينه

  توانند از خدمات  معتقديد مي گيرند كه  قرار مي اي  شده  تعيين  از پيش  مقوله نداريد، اما در چارچوب
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  كند، انتخاب  مي  فعاليت اي  ويژه  صنعت  در حوزه تان  شركت  كه مثالً در صورتي.  سود ببرند تان بنگاه
 نظر   به  معقول ، امري  مطلوب  هدف عنوان به قرار دارند   صنعت  اين  در چارچوب  كه يهاي شركت

  ، وسعت رافيايي جغ  محل تواند بر اساس مي»  اي  ساچمه  تفنگ هاي هدف «  پستي فهرست. رسد مي
  توجه.  شود  گردآوري  است  تطبيق  قابل تان  بنگاه  با عمليات  كه اي كننده  تعيين  يا ديگر عوامل شركت
 كار   پيگيري  مورد نياز براي  بايد با ظرفيتها شركت از   گروه  با اين  مكاتبه  وسعت  باشيد كه داشته

ايد، بعداً شخصاً   نوشته  نامه  كه  كساني  همه  به  است حتماالً الزم ا  باشد، زيرا كه  داشته  مطابقت مكاتبات
  . كنيد تلفن

  
   از پيشنهاد  پيش تحقيق
 كنيد   ارائه  پيشنهاد جالبي  اينكه  بيشتر باشد، احتمال  احتمالي  مشتري  يك  شما درباره  اوليه  تحقيق هر چه

   انتفاعي هاي شركت   درباره  عمومي اطالعات.   بيشتر است گويد  پاسخ  مشتري  آن  واقعي  نيازهاي  به كه
   به را با مراجعه)   و غيره ، خدمات  محصوالت ، فهرستها بخش و   شعبه ، نام ، درآمد خالص  رئيس نام(

  هاي سازمان   درباره  اطالعات  كسب براي.  آوريد  دست  به  بازرگاني  مؤسسات  راهنماي هاي كتاب
 و   تجاري هاي ، و اتحاديه ، مدارسها بيمارستان   درباره  كه اي  ويژه  راهنماي هاي  كتاب  به يغيرانتفاع

 مورد   و صنعتها شركت   درباره  را كه  داشتيد مقاالتي اگر وقت.  كنيد  مراجعه  است  شده  چاپ اي حرفه
   نگاه  سوم  در فصل  تكميلي  تحقيقات ث مبح به( بخوانيد   است  شده  نوشته ها و مجالت  در روزنامه نظرتان
   وضع  جديد، درباره  مشتري  جلب  براي  عملي  از آغاز فعاليت  پيش  كه ، بهتر است  بر اين عالوه). كنيد
   يك  ماه   هر شش(Dun and Bradstreet)»   اند براداستريت دان « موسسه.  بپردازيد  تحقيق  به  وي مالي

   يك  مالي  وضع  از آن توانيد با استفاده  مي كند كه  منتشر ميها شركت اعتبار   ميزان  درباره بار كتابي
   اعتباري  وضعيت  جزئيات  درباره  گزارشي توانيد تقاضا كنيد كه  مي همچنين.  كنيد  رابررسي سازمان
 خواهد شد   مانع د، چرا كهخور  مي  دردتان  به  تحقيق  نوع اين.  شود  تهيه  برايتان تان  احتمالي مشتري
  . را بپردازند تان  بنگاه  خدمات  نيستند پاداش  قادر يا مايل  بيافتيد كه  راه اعتبار به  بي  مشتي دنبال

  ايد، رونوشت  كرده اش  درباره  را كه  كنيد و تحقيقاتي  تهيه اي  پرونده  احتمالي  هر مشتري براي
   جاي  را در آن  با وي  شفاهي  از مذاكرات اي  خالصه  و همچنين دريافتي و   ارسالي ها و ديگر مطالب نامه

،   همسر و فرزندان  نام  از قبيل  استفاده  قابل  شخصي ، اطالعات  فردي هاي  تماس براي. دهيد
  . كنيد  را يادداشت  قبيل  و از اين  دلخواه هاي ، رستوران  اساسي هاي دلبستگي

  
 (The proposal letter)  ي پيشنهاد همكار نامه
 و در تمهيد جو   است  احتمالي  مشتري  يك  منظور جلب  شما به  كتبي  تماس  اولين  پيشنهاد همكاري نامه

 را در   ميگذارد تا مشتري  در اختيارتان  فرصتي  نامه اين.  دارد  بر عهده  بسيار مهمي  نقش  آينده همكاري
.  كنيد تلويحاً يادآور شويد توانيدعرضه  مي  را كه عد سازيد و خدماتي متقا  عمومي مورد فوايد روابط

  :شود  مي  را شامل  اطالعات  قاعدتاً اين  پيشنهادهمكاري  نامه بنابراين
   تان  خود و بنگاه  معرفي-
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   كه رتيدر صو( آورديد   دست  به  را چگونه  سازمان  اين  به  مربوط  اطالعات  كه  باره  در اين  توضيحي-
  ). درد بخور باشد  و به مهم

  . نياز دارد  آن  به  آينده  مشتري  عمومي  نظر شما روابط  به  آنچه  اجمالي  كردن  مشخص-
   روابط  جامع  برنامه  يك  تدوين  آمادگي  خوبي  به تان  معتقديد بنگاه  آن  بر اساس  كه  داليلي  ارائه-

  .ا دارد ر  احتمالي  مشتري  براي عمومي
 از   در باال آمد بيش  كه  از مباحثي  هريك باشد و به)   از دو صفحه  بيش  ندرت به (  بايد فشرده  نامه اين

   انجام  وكاملي  جامع  تحقيق  سازمان  درباره  كه  در صورتي حتي.  نيابد  اختصاص  يا چهار جمله سه
كنيد   پيشنهاد مي  در آنچه  نداريد، بهتر است آن   درباره  اولي  دست  هنوز اطالعات ايد، چون داده

   خطوط  ترسيم  قصدتان ، كه  نيست  برنامه  يك  براي  و مفصل  مشروح  طرحي  ارائه تان هدف.  باشيد محتاط
  .  بيشتر است  اطالعات  كسب  براي  و ايجاد انگيزه  امكانات كلي
   برداشتن  گام  كار مستلزم اين.   هنر است  يك  همكاري پيشنهاد  نامه  نوشتن  باشيد كه  خاطر داشته به

   ضعف آنكه  اصرار ورزيد، بي  كاري  انجام  بر ضرورت ؛ اينكه  است  و فروتني  نفس  اعتماد به  ميان در خطي
   به  كه  است اي مسئلهبريد   كار مي  به  در نامه  كه  لحني هاي ديگر جنبه.  دهيد  از خود نشان و سستي
 يا آشنا   دوست  يك  به  و بسيار جدي  خشك هاي نام  نوشتن.  دارد  بستگي  شخص  و داوري  تشخيص قدرت
   تاكنون  كه  احتمالي  مشتري  يك  به  شوخي  به  و آميخته  سطحي هاي نام   كه  است قدر نامناسب همان

،   است بيشتر معمول» ما«ضمير ( كار بريد  هب» ما«يا »  من« آيا بايد ضمير  اينكه. ايد  نكرده هرگز مالقاتش
   آيا مشتري  دارد كه  اين  به نيز بستگي) كنيد  مي  صحبت  بنگاه  مجموعه  از سوي دهد كه  مي زيرا نشان
  بهترين» ما«و »  من« از  اي  شده  حساب  آميخته  اوقات برخي.  شناسيد يا نه  را شخصاً مي احتمالي
  . هاست انتخاب
   دهيد كه معموالً بايد قول.  يابد  پايان  بايد با قرار يا اظهار نظر روشني  همواره  پيشنهاد همكاري نامه

   پيشنهاد با تفصيل  اين  داد كه  تشكيل اي  جلسه توان  بزنيد تا ببينيد آيا مي  ديگر تلفن  هفته حدود يك
   احتمالي  در اختيار مشتري  مناسبي  فرصت ي روز كار  تا هفت پنج.  قرار گيرد  مورد بحث  در آن بيشتري

  . كند  ارشد مذاكره  و مقامات  با همكاران  آن  را بخواند و درباره  نامه گذارد تا اين مي
 در  جويي  صرفه ، براي)  اي  ساچمه  تفنگ هاي هدف( دور   از راه  مشتري  از موارد جلب در برخي

 از  هدف. كنند  مي  مطرح  را تلفني ، پيشنهاد همكاري  نامه  پستي ال و ارس  از دردسر تايپ  و اجتناب وقت
 حضوراً پيشنهاد   بتوان  در آن  كه  است اي  جلسه  دادن ترتيب)   نامه همانند نوشتن (  تلفني  ترغيبي تماس

   دورانديش كهكنند   مي  توصيه ، كارشناسان با وجود اين.   پرداخت  آن  درباره  توضيح  كرد و به را مطرح
   در دام گيريد، از افتادن  مي  را پي  آن نويسيد يا نتايج  مي  ترغيبي  نامه  كه  در وقتي  باشيد و چه و محتاط

 را زايد   حضوري تواند مالقات ، مي  تلفن  از حد از طريق  بيش  اطالعات دادن.  كنيد  اجتناب زيادگويي
  . نياز داريد  خصوصي  جلسه  قرارداد، به  و بستن  توافق  به يدن رس  شما براي  كه  دهد، در حالي جلوه
  
   گيري پي
   امر به اما اين.  منجر شود  حضوري  مالقات  براي  زماني  تعيين  بايد به  دلخواه  در وضعيت  تلفني گيري پي

 باشد،   نشده ما مجاب ش  با توضيحات  است  ممكن  احتمالي مشتري. افتد  نمي  اتفاق ، هميشه  زيادي داليل
   بودجه  كنيد كه  احساس  است ممكن.  شما بپردازد هاي طرح   نتواند به شايد فعالً آنقدر گرفتار باشد كه
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   يا به  را در نيافته  عمومي  روابط ، يا شايد اصالً نيت  نيست  در دسترس  عمومي  روابط  برنامه  يك  براي الزم
   براي  آيا هنوز اميدي  كنيد كه  نداد بايدبررسي  روي  فوري  مالقاتي  چنانچه.اعتماد باشد  بي  آن تمامي
  . بار نخواهد آورد  به اي ، نتيجه  تالش  يا اينكه  هست  كار در آينده اين

 را تغيير دهد،   احتمالي  مشتري  عقيده  است  ممكن  ترغيبي هاي روش و   زمان  كرديد كه اگر احساس
  در چنين.  كنيد گيري  را پي  آن  طور منظم خود نگهداريد و به»  فعال « هاي  پرونده فهرست او را در  نام

   نگه  زنده  احتمالي  مشتري  شما را در ذهن  نام  كه  است  اداري نگاري  نامه  معني  به گيري  پي مواردي
  .دارد مي

 نشود   تلقي  و سماجت  مزاحمت  گيرد كه ت از يكديگر صور اي  فاصله ها بايد با چنان  نامه  اين ارسال
   صنعت  به  را كه اي  يا مجله  روزنامه  مقاله توانيد رونوشت مثالً مي).   است  مناسبي بار، فاصله   يك دو ماه(

 در   مندرج  خاص  بفرستيد و نكات  وي  براي  كوتاهي  يادداشت شود همراه  مي  مربوط  احتمالي مشتري
بعد از .  سازيد  شود، خاطرنشان  كار بسته  به  مشتري  در مورد سازمان  ويژه كنيد بايد به  فكر مي  را كه مقاله
  .رسد  نظر مي  به  منطقي  آن گيري  ديگر و پي  پيشنهاد همكاري  يك  كتبي ، ارسال  ماه  تا هشت شش

  
   پيشنهاد  طرح جلسه

   براي اي  مساعد دهد و با انعقاد جلسه  شما پاسخ ادي پيشنه  نامه  به  احتمالي  مشتري  يك  كه هنگامي
.  بپردازيد  بيشتري هاي  ترغيب توانيد به  مي گيريد كه  قرار مي  در وضعيتي  كند سرانجام  موافقت مذاكره

و  كنيد و از ا  استفاده  خود مشتري توانيد مستقيماً از منابع  مي  جلسه  اين  تشكيل  مقدمات  تهيه  براي حال
 را   معمولي  و ديگر مطالب  ساالنه هاي  راهنما، گزارش هاي ، كتابچه  توليدات  به  مربوط بخواهيد اطالعات

   فعاليت  آن  در زمينه  كه  و صنعتي  مشتري  اين توانيد درباره مي.  بفرستد  برايتان  است  كرده  چاپ كه
   روابط تر وضعيت  روشن  شناخت  براي و سرانجام بپردازيد  تري  عميق اي  كتابخانه  تحقيق كند به مي

 بزنيد و از آنها   تلفن  مشتري  تخصصي  حوزه  چند نشريه  دبيران توانيد به  مورد نظر مي  سازمان عمومي
 و  اند نوع  كرده اند و اگر دريافت  كرده  دريافت  سازمان  آن  به  راجع  اطالعاتي  آيا تا كنون بپرسيد كه

   از نقاط آگاهي.   است  بوده اند چه  كرده  را دريافت  اطالعات  اين  آن  از طريق  كه رتباطاتي ا كيفيت
   ترغيبي هاي فعاليت كند تا   شما كمك تواند به ها مي  با رسانه  احتمالي  مشتري  ارتباطات  و قدرت ضعف

 كنيد و مستقيماً از   اشاره  مهم ردبيران س  نام  متمركز كنيد، و اگر بتوانيد به  نقاط  اين خود را بر روي
   مشتري  متقاعد كردن  حال  در همه  قصدتان  باشيد كه  خاطر داشته اما به.  آنها شاهد بياوريد سخنان

   يا در موضع  ساختن  مرعوب ، نه  است  عمومي  روابط  برنامه  يك  اجراي  در مورد ضرورت احتمالي
 را با   ضعف  رفتار كنيد و بكوشيد نقاط ها با سياست ضعف  انتقادها و نقطه ارائهدر .   وي  قرار دادن دفاعي
  . سازيد  متعادل  شركت  قوت  نقاط بيان

   مختلف هاي  شيوه  به  در جلسه  طرح  خود براي  مطالب  ساختن  در آماده  عمومي  روابط يها بنگاه
   شيوه  طور مجزا و به  خود را به هاي طرحروند و   مي  پيش  غير رسمي  صورت  به اغلبشان. كنند  مي عمل

   عمومي  روابط  بنگاه  پاي  كه  است تر معموالً هنگامي  رسمي ارائه. دهند  قرار مي سمينار مورد بحث
 از هر   است  ممكن  وضعي در چنين. آيد در مي»  مناقصه «  يك  صورت  به مسئله و   است  نيز در بين ديگري
   اين البته.  كند  تهيه  د رجلسه  طرح  براي  عمومي  روابط  كاري  برنامه  يك  شود كه  خواسته بنگاهي
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   كرده  تهيه  كه هاي نام بر  بابت  رقابت  براي  منتخب  هر بنگاه  شد به  اگر انجام ، ولي  نيست  كلي قاعده
  .شود  مي  پرداخت  معيني ، معموالً مبلغ است

  مند است  عالقه  هر حال  شود به  پيشنهاد تشكيل  طرح  جلسه  كه  هر صورتي  به  عمومي  روابط  بنگاه يك
.  بياورد  جلسه  خواهند كرد با خود به  كارگزار جديد مطالعه  ايجاد يك  احتماالً درباره  را كه كارشناسان

   كارگزاري هاي طرح   و مجريها كارگزاري امور  ، رئيس  بنگاه ، رئيس  معاون توانند شامل  مي  عده اين
   اغراق  بگوئيم ، هر چه  مشتري  يك  در متقاعد ساختن  كارگزاري  كاردان  گروه  يك  اهميت درباره. باشند
   به  با توجه  احتمالي  مشتري  جلسه در اين.   است ، مهم  تخصص  و همچنين  دوستانه رابطه.  ايم نكرده

  هاي  با شيوه  بنگاه هاي روش   دارد و هماهنگي  در ذهن  موفق  تيم يك از   كه  ناخودآگاهي استنباط
  .شود  مي  همكاري مند به  خود عالقه شخصي
   كليه  تشكرآميز بايد براي هاي نامه. شود  از نو آغاز مي  آن  كردن  پيشنهاد، كار دنبال  ارائه  دنبال به

   نخست  احتمالي اگر مشتري.  شود اند ارسال حضور داشته پيشنهاد   طرح  در جلسه  كه  و كسانيها سازمان
 معموالً   است  داشته  شركت  ترغيبي هاي فعاليت در   كه  بنگاه  اجرايي  مقام ، باالترين  نگرفت  تماس با بنگاه

شد، كار  امضاء   موافقتنامه  كه  از اين پس.  برسد  توافق  به كوشد با مشتري زند و مي  مي  تلفن  مشتري به
  .شود  آغاز ميها طرحها و   برنامه  بر روي رسمي
     موارد برگزيده  مطالعات الگوي
    نزديك  مشتريان  جلب  براي ريزي برنامه
  ، آگاهي  كرديم اصطالح»   جنگي  تفنگ هاي هدف« آنها را   كه  جديدي  مشتريان  در يافتن  موفقيت براي
 درگير   كه  زماني  حتي  كه  است  معني  بدان اين.   است  كار ضروري و  كسب  بالقوه  از امكانات دائم

   مشغول  ديگران  به  خودتان  و قبوالندن تان  بنگاه  كار معرفي  به  هستيد بايد همچنان  اجتماعي هاي فعاليت
 بايد   دارند كه  امر آگاهي  نيز از اين  عمومي  روابط  كارگزاران پرواترين  بي ، حتي  حال در عين. باشيد

   درست  شخصي هاي  تماس برقراري.  فراتر نگذارند  معيني  پا را از مرز نكته  باشند و در سخنانشان محتاط
   با رؤسا و پشتيباني  مشورت  هرگز نبايد بدون  ترغيبي  رسمي  تماس  يك  به ، اما اقدام  است  تحسين و قابل
   احتمالي  آيا مشتري  كه  شما خواهد گفت  به  عمومي  روابط  بنگاه سرپرست.  گيرد  صورت تان  بنگاه صريح
كند، يا قبالً   ايجاد نمي  بنگاه  با ساير مشتريان ، آيا احتماالً برخورد منافعي  را دارد يا نه  كردن  دنبال ارزش

   اندازه  به  احتمالي  مشتري  كه  در صورتي  است  ممكن حتي.   يا نه  است  كرده  را دنبال  آن خود بنگاه
  . واگذار كند  باالتري  اجرايي  مقام  شما بگيرد و به  را از دست  آن  جلب  مسئوليت  باشد، بنگاه  مهم كافي

   كه  در كليولند است  عمومي  روابط  بنگاه  در يك كارگزار جواني  (Grosbeck)   گروسبك مارتين
خواند و   را مي  بنگاهش  سرود ستايش هميشه. نامند مي»   عمومي  مادرزاد روابط خبره« را   وي همكارانش

  . پيدا كند اي  تازه  مشتري  كه  است  اين  دنبال  هم هميشه. كند  تمجيد مي  عمومي  روابط هاي ارزشاز 
 بود   تنها مشتاق  شد، نه  تشكيل اش  دانشكده التحصيالن  فارغ  گردهمايي  پنجمين  كه  هنگامي گروسبك

  اي  بالقوه  مشتري  دهد، بلكه  آب  در آنجا سر وگوش  قصد داشت  كند، كه  را مالقات  قديم  آشنايان كه
   داشت  گردهمايي  در اين كنندگان  شركت  از عاليق  كه  با شناختي گروسبك.  پيدا كند  بنگاهش براي

   را به  بتواند معامالتي  سهولت ايد و به بي  سربلند بيرون  پيشينش هاي  از ديدار همكالسي اميدوار بود كه
 كرد و از   صحبت  از كارش تكلف  و بي  طور خودماني  ديدار به  اين  در طول گروسبك. آنها بقبوالند

   با يكديگر آشنا شده  دانشكده  دوم  در سال  كه  با رابرت از جمله. كنند  مي  چه  نيز پرسيد كه ديگران
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 را با   تاريخ  ناچار بودند درس  بار با هم آنها يك( درازا كشيد   به  كرد كه روع را ش ييوگو گفتبودند 
   اتومبيل  فروش  نمايندگي  مؤسسه  يك  حاال معاونت رابرت).  كنند  حفظ  امتحان  دادن  براي عجله

   انحصاري  فروش ه نمايند  مؤسسه اين.   داشت  عهده  كليولند به  نزديك  از شهرهاي  را در يكي ايتاليايي
   توضيح رابرت. رسيد  مي فروش  هزار دالر به18   آن  هر دستگاه  بود كه  ايتاليايي  خوب  اتومبيل  نوع يك
   سرسختانه  رقابت  دليل ، به  اتومبيل  فرد بسيار اين  منحصر به هاي ويژگي، با وجود   بدبختانه دهد كه مي

   بايد و شايدپررونق  كه گونه  و كار آن ، كسب در منطقه» ولوو«و »  آئودي « هاي اتومبيل  فروشندگان
  . نيست

 را   بحث  دارند، دامنه  عمومي  روابط  آنها احتماالً مشكل گويد كه  مي  رابرت  به  اينكه  ضمن گروسبك
   از يادش  نهفته  رابرت مسئله در   طور ضمني  به  كه  جديدي  احتمالي كشاند، اما معامله  ديگر مي  موضوع به

  .  است نرفته
   تهيه  رابرت  را براي  كوتاهي  يادداشت نويس گردد پيش  برمي  دفتر كارش  به  گروسبك  بعد كه هفته

  :كند مي
  

   عزيز  باب
   مجدد خاطره  و يادآوري  گذشته  در هفته  دانشگاه  سابق  دانشجويان  با تو در گردهمايي مالقات

   سه ترم  نيم  امتحان آيا حقيقتاً ما شب.  بود  و جالب بخش  لذت  بسيار برايم نار آن و سمي  تاريخ درس
  . شديم  مي  نوجوان  دوباره  كاش ؟ اي  را خورديم  فلفل پيتزاي
 هستيد فكر   مواجه  با آن  اتومبيل  در فروش  كه  و مشكلي  روزمان  آن يوگو گفت   درباره من
   مواجه  عمومي  روابط  مشكل  شما با يك  نظر من  به  كردم ر آنجا اشاره د  كه يطور همان.  كردم

   تجار كوچك  به  فراواني هاي كمكما .  كند تواند كمكتان  مي  زمينه  ما در اين  شركت هستيد كه
 ،  عمومي روابط.   است  عالي  زمينه  ما در اين  و سوابق ايم اند كرده  شديد بوده  درگير رقابت كه

 كار   نيز به  آن  باارزش  مكمل عنوان بهتواند   دارد و مي  تجاري  آگهي  به  نسبت  فراواني مزاياي
 نياز   معمولي  تجاري  فراتر از آگهي  چيزي  منحصراً به  جديدتان در مورد محصول.  شود گرفته
  .داريد

   روابط  بايد در زمينه  كه  چندي هاي فعاليت   با تو درباره  تلفني  آينده  هفته  كه دهم  مي ترجيح
 با   كه  پيشنهاد بكني  من  به  را در شركتتان  شخصي شايد بتواني.   كنم  كنيد، صحبت  دنبال عمومي

.  شد  خواهم  خوشحال از ديدار مجددت.   بزنم  حرف  عمومي  روابط  برنامه  يك  تهيه  درباره وي
    ، برسان ، كارن  همسرت  مرا به سالم

    مارتين-ارادتمند 
  

  رابرت. دهد  مي  نشان  فراواني  اشتياق كند دوستش  مي  صحبت  با رابرت  تلفني  گروسبك  بعد كه هفته
اما .  بكند  مالقات  بنويسد و تقاضاي  شركت رئيس»  اسمال «  آقاي  به هاي نام   وي كند كه پيشنهاد مي
   به  سازماني  درون  يادداشتي نخست»  اسمال «  آقاي  به اري پيشنهاد همك  نامة  از نوشتن  پيش گروسبك
  :نويسد  مي سرپرستش
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   اسنايدر ژول :   به
    گروسبك مارتين:  از

   جديد  مشتري جلب:   موضوع
  1980   مي25:   تاريخ

  ن اكنو  كه  قديم  از آشنايان  يكي ، با رابرت ام  دانشكده  سابق  اخير دانشجويان در گردهمايي
   كليولند است نزديك»  مادون« در شهر   اتومبيل  فروش  نمايندگي  شركت دستيار مدير يك

   قيمت  را كه آي.  ال.   اي  با مارك  جديدي  اسپرت  ايتاليايي آنها اتومبيل. (  كردم مالقاتي
   مطلوب مخاطبيناند   نتوانسته  كه  گفت  من او به) فروشند  مي  هزار دالر است18   آن فروشي خرده

مند   بيشتر عالقه  مخاطبان  اين رسد كه  نظر مي به.  كنند  هستند جلب  جوان  متخصصان خود را كه
 نياز   عمومي  روابط هاي فعاليت   به  است  ممكن  كه  او گفتم به.  هستند  خريد ولوو و آئودي به

 در  مايلم.   بنويسم  شركت  رئيس  به مكاري پيشنهاد ه  نامه  يك  كرد كه او مرا تشويق.  باشند داشته
   دفترتان  به امروز بعد از ظهر سري.   كنم  را تهيه  پيشنهاد همكاري  نامه نويس ، پيش  موافقت صورت

  .  كنيم  مذاكره  باره  بيشتر، در اين  از اقدام  تا قبل زنم مي
    گروسبك  مارتين

  

 را در   جديد سرپرستش  مشتري  جلب  براي  رسمي تماس   به  از مبادرت  پيش  كه  گروسبك روش
 كار را  گويد كه  مي  گروسبك  مورد اسنايدر به در اين.   است  و درست دهد عاقالنه  امر قرار مي جريان
 و   شود، مطالعه  ارسال  از اينكه  را پيش  نامه اسنايدر اين.  كند  تهيه  پيشنهاد همكاري  نامه  ببرد و يك پيش

  . خواهد كرد احتماالً اصالح
  وي. كند  مي شروع.  آي. ال.  اي  اتومبيل  درباره  را با تحقيق  نامه  نوشتن  مقدمات  كار تهيه گروسبك

 در   كه هايي ها و مجله  هستند در روزنامه  آن  صاحب  كه  خاصي  و گروه  اتومبيل  اين  درباره  مقاله چندين
اند   شده  چاپ  باره  اخير در اين  در دو ماه  كه هايي  مقاله از اغلب. يابد د ميان  شده  اخير چاپ چند سال

  . كند  ضميمه اش  پيشنهاد همكاري  نامه  آنها را به  امكان كند تا در صورت  مي برداري نسخه
  :  است  صورت شود بدين  مي  آماده  رئيسش  بازبيني  براي  كه هاي نام

   عزيز  اسمال  آقاي
   براي  و اينكه  شركتتان  درباره هاي نام پيشنهاد كرد   من   به(Robert shecker) شكر  رتراب

   سال25   ما در كليولند در طول آژانس.   شما بنويسم  كرد به توان  مي  چه  و كار آن بهبود كسب
   در افزايش يار عالي بس هاي  و از سابقه  كرده  فعاليت  عمومي  روابط  خدمات  ارائه  در زمينه گذشته
  .  است  برخوردار بوده  كوچك  مؤسسات فروش

 دارد   آن  و جاي  موجود در بازار است هاي اتومبيل   از بهترين يكي.  آي.  ال.   اي هاي اتومبيل
   بزينس  از نشريه  كه  پيوست  مقاله به( كند   خود جلب  سوي  را به  بيشتري  مخاطبان كه

   جوان  از متخصصان ، بسياري با وجود اين).  كنيد  نگاه  است  شده   انتخاب(Business week) ويك
  .اند  كرده  را انتخاب  را بخرند، ظاهراً ولوو و آئودي  اتومبيل  اين بايستي  مي  كه منطقه

   اين ، در اصالح  محلي  جامعه  شما در چارچوب  مشهودات  به  با بهبود بخشيدن توانيم ما مي
   آگهي  نامه  يك  كمتر از اجراي اي  بيشتر و هزينه  كار را با صحت  واين  كنيم تان  كمك وضع

 و با   بزنيم  منطقه  مخاطبان  ميان  مستقيم  پست  تبليغات  به  دست توانيم مثالً مي.   سازيم  عملي تجاري
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 و  اي  حرفه  نيازهاي  وجه  بهترين  شما به  اتومبيل  كه  كنيم ، ثابت  از داليل اي  سنجيده  فهرست تهيه
 و   اتومبيل  اين  نيز درباره اي  تازه  ابتكاري هاي  گزارش توانيم مي. كند  مي  آنها را برآورده شخصي

  . باشد  محلي هاي  رسانه  مورد عالقه  كه  كنيم  تهيه تان نمايندگي
  كنم  مي  ارسال  پيوست  را به انمان كارشناس  و مشخصات  بنگاه  راهنماي هاي  از كتابچه  يكي من

  . شويد  مطلع گذاريم  در اختيار مي  كه  كار و استعدادي تا از نوع
   مذاكره  با شما به مانهاي طرح   به  راجع اي  در جلسه  خواهد بود كه  خوشوقتي  ما ماية براي
در .   كنيم  را مشتركاً بررسي ن و كارتا  كسب  براي  جامع  برنامه  يك ريزي  طرح  و امكان بپردازيم

   برايتان  كه  را در زماني اي  جلسه  تشكيل  تا شايد ترتيب كنم  مي  شما تلفن  به چند روز آينده
 كنيد، هر   پيشنهاد مذاكره  اين  بوديد زودتر درباره  مايل  كه لطفاً در صورتي.   باشد بدهيم مناسب
  . بگيريد  تماس  با من555-6000   تلفن  شماره طريق از  تر است  راحت  برايتان  كه زمان

   ارادتمند
    كارگزار اجرايي-   گروسبك  مارتين

  

 خود را   وضعيت  عذرخواهي زند و ضمن  مي  تلفن  گروسبك به»  اسمال «  نامه چند روز بعد از ارسال
،   بدهكارم  بانك  به نمايندگي   گذشته  سال  نوسازي  بابت  االن من«: گويد مي»  اسمال«. دهد  مي شرح
   درست  االن  كه دانم مي.   را بپردازم  وام  بهره ام  تنها توانسته  من  آنقدر بد بود كه  امسال  فروش وضع
 از   كنده  و پوست ، اما راست  اجرا كنيم  عمومي  روابط  و كمال  تمام  برنامه  بايد يك  كه  است  وقتي همان
  .» متأسفم.   برآيم توانم  نمي  آن هاي ينه هز  پرداخت عهده

   اقدام  و درباره  است  نشسته  در دفتر كارش گروسبك. شود  نمي  تسليم  سادگي  هرگز به آدمي
 دفتر   به چطور است. كند  مي  مراجعه  سرپرستش  به  جديدي  با طرح سرانجام. كند  فكر مي اش بعدي

 بياورند و   قرار دارد روي  در شهر نيويورك در آمريكا كه.  آي.  لا.   اي هاي اتومبيل   فروش مركزي
نيز در سراسر »  اسمال« ديگر نظير   فرعي هاي  نمايندگي  يكايك  آنها پيشنهاد كنند كه  را به هاي نامبر

  مومي ع  مشهودات  حال كرد، اما در عين  مي ها كمك  نمايندگي  به  عمومي  را بپذيرند؟ روابط آمريكا آن
اسنايدر .  در سراسر آمريكا بيشتر شود  آن  فروش شد كه  مي داد و سبب  مي  افزايش را هم.  آي. ال. اي
   دفتر نمايندگي  رئيس  معاون  كه(Michael Flynn)    فالين  مايكل  را با مافوقش پسندد و آن  فكر را مي اين
 دفتر   براي  پيشنهاد همكاري  نامه  يك  گروسبك كند كه  پيشنهاد مي فالين. گذارد  مي  در ميان است

  . را امضاء كند  بعداً آن  بنويسد تا وي آي.  ال.   اي  نمايندگي مركزي
 در  آي. ال.  اي هاي اتومبيل   فروش  انحصاري  نمايندگي  رئيس  زير را براي  نامه نويس  پيش گروسبك
  :كند  مي آمريكا تهيه

  
   عزيز  فالويوي  آقاي

.   اي هاي اتومبيل   فروش  نمايندگي صاحب»   اسمال كنوين« اخيراً با   كه  مذاكراتي  در پيما
   بر اثر رقابت  نمايندگي اين.  گيريم  مي  با شما تماس  داديم  انجام مان در منطقه.  آي.  ال

   كه كنيم  مي اساحس.   است  روبرو بوده  با مسائلي  همواره  در منطقه  ولوو و آئودي هاي اتومبيل
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   مشكالت  شما نيز با اين هاي  و ديگر نمايندگي  فرد نيست  منحصر به  فروش  نمايندگي  اين مسائل
 دهند،   شما نشان هاي اتومبيل   را به  توجه  بود بيشترين  ممكن  كه  جواني خريداران.  هستند مواجه

  .خبرند ها بي  اتوموبيل  اين آشكارا از مزاياي
 و   شهرت  كه آي. ال.  اي هاي اتومبيل   براي  عمومي  روابط  برنامه  يك  تهيه  كه  داريم يدهما عق
  ، از جمله  اتومبيل  اين  فروش هاي نمايندگي.   است  باال ببرد ضروري  مردم  را در چشم اعتبار آن
   و اطمينان  كنند و كارآيي  اقتباس  را با تغييراتي  برنامه توانند اين مي»  اسمال «  آقاي نمايندگي

  چنين.  دهند  نشان  مخاطبان ها را به  از نمايندگي  هريك  خدمات  كيفيت  و همچنين عالي
،   اتومبيل  اين  معرفي  خود براي  تبليغاتي هاي فعاليت   خواهد داد تا به  شما فرصت  به هاي نامبر

 سراسر   مختلف  مناطق  مطلوب  مخاطبان ان خود را مي  شهرت هاي  ببخشيد و پايه  محلي ويژگي
  .آمريكا استوار سازيد

   و بزرگ  كوچك هاي سازمان   براي  عمومي  روابط هاي فعاليت   به  پيش  سال25 ما از  بنگاه
   انطباق  قابل  كه  كنيم  تهيه  عمومي  روابط  در زمينه  كلي هاي نام بر توانيم ما مي.   است  بوده مشغول

،   پستي  فهرست ، تدوين  تحقيقاتي  مطالب در تهيه. ها باشد  از نمايندگي  هريك  خاص يازهايبا ن
  هاي  گزارش تواند مبناي  مي  كه  تحقيقاتي  مضمون  تدارك  و همچنين  مطالب  مستقيم ارسال

   براي هايي ه برنام توانيم  مي همچنين.   كنيم  شما كمك  به توانيم  قرار گيرند، مي  محلي تحقيقي
  .  كنيم  تهيه  ما اجرا شود برايتان  يا با مشاركت  خودتان وسيله به   كه  ويژه  مراسم  رشته  يك برگزاري
   خود را ضميمه  و همكاران  كارشناسان  و مشخصات  بنگاه  راهنماي  كتابچه  نامه  اين همراه

  . آشنا شويد  كنيم  عرضه توانيم  مي  كه  كار و استعدادهايي  با نوع  آن  تا از طريق ايم كرده
.  ما خواهد بود  خوشوقتي  مايةها طرح   بيشتر اين  جزئيات  درباره  مذاكره  با شما براي مالقات

   برپايي  ترتيب توانيم  آيا مي  كه  يابم  تا اطالع زنم  مي  شما تلفن  ديگر به  هفته در حدود يك
  .  يا نه  بدهيم  است  مناسب تان براي  كه  را در زماني اي جلسه

   ارادتمند
    رئيس  معاون-   فالين  مايكل

كند و   مي  در آمريكا دريافت  اتومبيل  فروش  نمايندگي  را از سوي اي كننده  دلگرم  پاسخ  گروسبك بنگاه
   با مقامات شود كه  مي  دعوت  است ، اسنايدر و خود گروسبك»  فالين «  شامل  كه  كارگزاراني از گروه

  بعد از مذاكره.  كنند  مالقات در نيويورك.  آي.  ال.   اي هاي اتومبيل   فروش  مركزي  نمايندگي باالي
   استثناي به( هزار دالر 50   مبلغ  به  ساله  يك  قراردادي  با بستن ، شركتها طرح   بيشتر اين  جزئيات درباره
 نظير   نمايندگاني  كه  عمومي  برنامه خواهد يك  مي ند و از بنگاهك  مي موافقت)   برگشت  قابل هاي هزينه

 قرارداد امضا   كه زماني.  كند مند شوند تهيه  بهره  محدود خود از آن نيز بتوانند در منطقه»  اسمال«
  .كند  مي  دريافت  از بنگاه  مشتري  اين  يافتن  هزار دالر بابت  پنج  مبلغ شود، گروسبك مي

  
  (Shotgun approach)  اي  ساچمه  تفنگ  روش- دور   مشتريان  جلب  براي ريزي ه برنام

   تفنگ هاي هدف« آنها را   كه  احتمالي  از مشتريان  دسته  آن  يافتن  براي پردازي  واژه هاي ظرفيت
   را كه  تا آنچه ت اس  را پديد آورده  آن  امكان  فن زيرا اين.   است ها آفريده ، شگفتي ناميديم»  اي ساچمه

   تنها اداي  و نه  كنيم  و انحصاري  باشد، شخصي توانست  مي  و تشريفاتي  قالبي  ديگر حروفي در صورت
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  توان ها و بندها را نيز مي  جمله  همه  داد، كه  مطابقت  احتمالي  مشتري  با وضعيت توان  را مي احترام
  .اد كرد و زي ها كم  بيشتر نامه  كردن  مشخص براي

   مركز ايالت  عمومي  روابط  كوچك  بنگاه  يك  عمومي  روابط   كارشناس(Jay Heller) هلر جي
  وي.   نيز هست  مهندسي  در رشته هاي پيشرفت   دانشگاهي  مدرك  تصادفاً داراي وي.  رودآيلند است

   براي  مهندسي  جديد در رشته هاي مشتري   جلب  براي تواند عاملي  مي  مدرك  اين  كه  است متقاعد شده
.   است  مهندسي هاي فعاليت   در حوزه  فاقد مشترياني ، بنگاهش بدبختانه.  باشد  عمومي  روابط بنگاه

، شخصاً   است  رودآيلند آمده  از شيكاگو به  بنگاه  اين  به  پيوستن  هلر اخيراً براي ، از آنجا كه وانگهي
 Susan) كالكينز   سوزان  با سرپرستش هلر در نشستي.  ندارد  منطقه  اين  مهندسي هاي شركت با  تماسي

Caulkins))  با   پيگير و گسترده  مكاتبه  يك  به  زدن  دست  امكان درباره)   بنگاه  رئيس  از معاونان يكي 
 از  كيپسندد و ي  را مي  مذاكره كالكينز اين. كند  ميوگو گفت   ايالت  در اين  مهندسي هاي شركت

 آورد و   را فراهم  مؤسسات  قبيل  اين  و آدرس  از نام كند تا فهرستي  را مأمور مي  ارشد آژانس كارشناسان
   تدوين  مهندسي  شركت50   به  ارسال  استاندارد براي  پيشنهاد همكاري  نامه  يك خواهد كه از هلر مي

  .كند
  توجه. (كند  مي  كالكينز تهيه  و امضاي  بازبيني اي در زير خواهد آمد بر  را كه هاي نام  هلر قالب

   شود مشخص  گنجانده  بايد در آن  هر شركت  ويژه  اطالعات  كه  جاهايي  نامه  در اين  باشيد كه داشته
  .)  است شده

  
    ويلي  آژانس
    موريس  خيابان

   ، رود آيلند  پروويدنس
  1980 سپتامبر 3 

  ) 1(  
  

                        
  :عزيز)        2           ( اي آق

   عمومي  از روابط ايد كه  نيانديشيده  اين  به يابد، اگر تا كنون  مي  گسترش  كه  شركتي در مقام
    منطقه  مهندسي هاي شركت  ميان.  فكر كنيد  نكته  اين  به  پس  بگيريد، احتماالً بايد از اين ياري

 احتماالً   هستند كه  زيادي  وجود دارد و مخاطبان اي  مالحظه  قابل رقابت                ) 3(              
  ها  گروه توانيد با اين شما مي.   است  آنها الزم  جذب  كه كنيد، در حالي  با آنها برقرار نمي اي رابطه

  . برقرار كنيد تماس                ) 4(           نظير  نشرياتي ، يا از طريق  پستي  مستقيم  ارتباط  از طريق
   بنگاه ضمناً اين.   است  صنعتي هاي شركت كار با   در زمينه  گرانبهايي  تجارب  ما داراي بنگاه
   روابط  كارشناسان  حال  در عين  كه  است  مهندسي  در رشته اي  يافته  آموزش  كارمندان داراي
   مطالبي  صورت  را به  فني  مفاهيم  را دارد كه  آن  توانايي  بنگاه اين.  نيز هستند اي  با تجربه عمومي
  .مند درآورد  عالقه  و نشريات  در مطبوعات  منظور چاپ  به  همگان  براي  فهم  و قابل روشن
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،  مان  كارگزاري  گروه  و نيز معرفيها طرح از   برخي  مشخصات  درباره  توضيح  براي ما مايليم
  .  بگيريم  با شما تماس  تلفني  آينده در حدود هفته

   ارادتمند
    رئيس  معاون- كالكينز   سوزان

  
پرداز   واژه وسيله به  آورد كه  مي  فراهم  مهندسي هاي شركت   از اين  هريك  را درباره  هلر ضمناً اطالعاتي

  : عبارتند از  اطالعات اين. شود  مي ها گنجانده  از نامه در هريك
    احتمالي  مشتري اني و نش  ، عنوان نام) 1 (  
    و احترام  سالم  اداي  براي  مشتري  خانوادگي و نام»  خانم«يا » آقا«) 2 (  
  . قرار دارد  مورد نظر در آن  مهندسي  شركت  كه شهري) 3 (  
  .  است  مورد نظر مرتبط  شركت  با تخصص  كه اي  نشريه  دو يا سه نام) 4 (  
   بعد به  هفته هلر يك.  بگيرد  را پي  آن خواهد كه كند و از هلر مي  را امضاء مي  نامه  شركت معاون

   جلسه  يك  تشكيل  براي  تاريخي  تعيين  تقاضاي  خودش  معرفي زند و ضمن  مي  تلفن  شركت  پنجاه همه
  .كنند  مي  موافقت  شركت  ده سرانجام. كند مي

   و مطالعه  كرده  را بررسيها شركت   اين نه ساال هاي  و گزارش  تبليغاتي  مطالب هلر و سرپرستش
گذارند و   مي رسد با آنها در ميان  مي  نظرشان  به  تبليغي هاي  برنامه  تهيه  براي  را كه كنند، فكرهايي مي

. گيرند  مي  پي  بيشتري مندند با شدت ها عالقه  برنامه  اين رسد بيشتر به  نظر مي  به  را كه  شركت كار سه
 از   هريك  را كه اي دارند، هلر و كالكينز بودجه  خود را ابراز مي  واقعي مندي  عالقه  دو شركت  كه زماني

   آنها را ارزيابي  عمومي  روابط  خاص  نيازهاي  دهند و همچنين  كار اختصاص  اين  به بايستي آنها مي
  .كنند مي

  آنها سرانجام.)  را بپذيرد  هر دو شركت ، كارگزاري  بنگاه شود كه  مي  اين  مانع برخورد منافع(
  . بپردازند  از دو شركت  يكي  عمومي  روابط  كارهاي  به كنند كه  مي موافقت

   از طريق  بنگاهي آيد كه  مي  پيش  ندرت به. (شود  مي  قدرداني  است  شده  موفق  در كارش از هلر كه
   كه  مشتري  يك  تنها همان  بابت ، وي بدبختانه.)  شود  نصيبش  مشتري  از يك  بيش اي  ساچمه  تفنگ روش

  .كند  مي  دريافت  ويژه  پاداش  است  كرده  انتخاب در بنگاه
  ها  تمرين

   خود را بيازمائيد  قضاوت 
 و پا كنيد   خود دست  بنگاه  براي  جديدي  زير با خبر شديد و خواستيد مشتري اگر از رويدادهاي

   خواهيد كرد؟ استفاده) ، هردو اي  ساچمه ، تفنگ  جنگي  تفنگ روش ( روش  احتماالً از كدام
  .  است  برپا شده تان  دانشگاه  سابق اطاقي  هم  از طرف  ميهماني  يك.1
  . كامپيوتر  صنعت  براي  بازرگاني  نمايشگاه  يك.2
  .  اجتماع  و باالي  از افراد مرفه  اعانه آوري  جمع  براي  ميهماني  يك.3
  .  و كار كوچك  و كسب  تجارت  صاحبان  مجمع  تشكيل.4
  . مجاور  منطقه  در دبيرستان  روز معلم  مراسم.5
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    عمومي  روابط كارگاه
 را ها ويژگي   كنيد و اين كند تهيه  مي  خوبي  را فروشنده  شما آدمي  عقيده  به  كه يهاي ويژگي از  فهرستي

 از   مختلطي فهرست.  كنيد  هستيد مقابله  صاحب كنيد خودتان  فكر مي  كه  خصوصياتي  با يكايك  ترتيب به
 و   ببينيد اوالً خلقها ويژگي   اين  يكايك  درباره  با بحث  دهيد و آنگاه  ترتيب  را در كالسها ويژگي
   نحو؟  چه آيد به آيد و اگر مي  پديد مي  خاصي خوي

  
    موارد برگزيده مطالعه

   هستيد، حداقل  و پر رونق  مرفه  شهر كوچك  يك  عمومي  روابط  بنگاه  يك  عمومي بط روا  كارشناس.1
 دارد و   فاصله تان  با بنگاه  مايل  چندين  كه  ايتاليايي  كوچك  رستوان  بار در يك  يك اي هفته
  .خوريد ، غذا مي ه كرد  شما معرفي  را به  و آن  است  ايتاليايي  غذاهاي  از شيفتگان  يكي  كه تان عمه
  مالك.   است  خلوت  هميشه  غذاخوي  سالن شويد كه  مي  متوجه ، ولي  است  عالي  رستوران  اين غذاهاي

  .  است  اصلي  از جاده  رستوران  دورافتادن  امر دليل  اين گويد كه  شما مي  به رستوان
 ناهار از   بايد در وقت  كه  اما جمعيتي،  است  خوب  شام  صرف  هنگام  به  رستوران گويد فروش او مي

 با  كند كه  و يا فكر مي خبر است  بي  رستوران  اينجا بيايد، يا از وجود اين  به  نزديك ادارات
   و سريع  كامل  رستوران  پذيرايي  شما نحوه  عقيده به. (شود  نمي  از آنها پذيرايي  كافي سرعت
  ). است
   پيشنهاد همكاري  نامه  يك سپس.  بنويسيد  احتمالي  مشتري  اين د درباره خو  سرپرست  براي يادداشتي

 نياز   عمومي  روابط هاي فعاليت   به  وي  متذكر شويد كه  كنيد و در آن  تهيه  رستوران  مالك براي
  ك ي ، اما براي  نداده  انجام  رستوراني  براي  عمومي  هرگز كار روابط تان  بنگاه اگر چه. دارد

   كننده  عرضه  كوچك  و كارهاي  ديگر از كسب  و تعدادي  پوشاك  فروشگاه ، يك سوپرماركت
  .  است  كرده  تبليغات  مصرفي كاالهاي

   و پايتان  دست  كنوني ايد و بودجه  شده  استخدام  بزرگ  فروشگاه  يك  عمومي  امور روابط  اداره  براي.2
  معتقديد كه. بندد  مي  فصلي هاي  حراج  شروع  زمان  براي  و تبليغات  مطبوعاتي  اطالعيه را در تهيه

 قصد   و بنابراين  است  فروشگاه  منظور معرفي  به اي  رويداد ويژه  برگزاري  براي  مناسبي  وقت اكنون
  . تقاضا كنيد  بيشتري داريد بودجه

.  هزار دالر را بكنيد3   ميزان  به  بودجه  افزايش  بنويسيد و تقاضاي  مدير دستگاه  به  داخلي يادداشتي
   يك  خود به  پيشنهاد همكاري  در برنامه  بنگاه  يك  را بگنجانيد كه  عناصري  همان  يادداشت در اين
  .كند  مي  استفاده  از آن  احتمالي مشتري

   جلب  ويژه  بخش يك قصد دارد  هستيد كه)   كارشناس100با  (  بزرگي  بنگاه  عمومي  روابط  كارشناس.3
 خود   سرپرست  به  داخلي يادداشتي.  كنيد  را اداره  آن خواهد كه  كند و از شما مي  تأسيس مشتري

   بخش  اين  سازماندهي  ببريد و نحوه را نام)   و كارمندان تجهيزات( مورد نياز   منابع بنويسيد و در آن
  . دهيد را توضيح

   كاري اولين.  كنيد  دانشجو مشاركت  جذب  برنامه  يك  در اجراي  كه  است  از شما خواسته تان  بنگاه.4
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.   است  ليسانس  دوره  دانشجويان  به  بنگاهتان  منظور معرفي  بهها دانشگاه دهيد ديدار از   بايد انجام كه
  . كنيد هيه بايد بگنجانيد ت  دانشجويان  خود براي هاي سخنراني   در برنامه  را كه  نكاتي فهرست

  
  نوشت  پي
  
كنند، در اوضاع و احوال خاص، احتمال   روابط عمومي عموماً از كسب و كار جديد استقبال مييها بنگاه در حالي كه .1

گيرد كه حوزه عمل كارگزاري  برخورد منافع هنگامي صورت مي. سازد برخورد منافع رد كردن مشتريان را ضروري مي
موجود تداخل كند، به نحوي كه تبليغ و تقويت منافع مشتري جديد در واقع به معناي جديد با يكي از كارگزارهاي 

راه عاقالنه هميشه اين است كه فهرست مشتريان بنگاه خود را وارسي كنيد، و . كارشكني در منافع مشتري قديم باشد
هر معامله جديدي با رئيس خود اي كمين نكرده است، درباره دورنماي  براي اينكه مطمئن شويد تضاد پنهاني در گوشه

 هاي بخش بزرگ از چندين بنگاه روابط عمومي براي اداره هاي سازمانخوشبختانه بسياري از . (به مذاكره بپردازيد
بدين ترتيب، اغلب براي يك بنگاه روابط عمومي مشخص كردن تنها . كنند مختلف يا خطوط توليد خود استفاده مي

  ).پذير است تري جدي كه با حوزه مشتري قديم برخورد داشته امكاناي از كسب و كار مش آن حوزه
 هاي طرح در ايران نيز با همكاري دفتر هماهنگي تبليغات دولت و انجمن روابط عمومي ايران هرساله جوايزي به بهترين .2

  .شود ـ م هاي برتر اهدا مي روابط عمومي و روابط عمومي
  

   منابع
  

1. Gorge N. Kahn  and Abraham Shuchman,``Specialize Your Salesmen,'' Salesmanship and 

sales Force Management ,ed. Edward C. Bursk and G .Scott Hutchinson (Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1971), PP. 26-34. 
 2. Jay Diamond and Gerald Pintel, Successful Selling  (Reston, Va.: Reston  Publishing Co., a 

Prentice - Hall Co., 1982), P.130. 
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10  
   عمومي  قلمرو روابط ورود به

  
 عقايد و   از پذيراندن  جديد صورتي  مشتريان  يافتن  براي  كوشش  كه  داديم  توضيح  نهم در فصل
كند   مي  عرضه  كه  و خدماتي تان  بنگاه گرانه  ترغيب  توانايي  و اينكه  است  ديگران  خود به هاي خواست

 و  سازي  هنر ترغيب  خود را از نو به  توجه  قصد داريم  فصل در اين.   قلمرو است  دراين رمز موفقيت
   درباره  نه  در اينجا بحثمان  كه  تفاوت  با اين ، منتهي  داريم  معطوف  ديگران  خود به  نظرهاي پذيرانيدن
   مطلوب انجام.   است  احتمالي  كارفرماي  كمك  خود به  خدمات  پذيراندن ، كه  بنگاه  خدمات پذيراندن

اما .  دارد ، اهميت  دلخواه  شغلي  يافتن  شما به  از تمايل  است  عبارت  كه  و روشن  عملي  داليلي  كار به اين
   خودتان  را رأساً و براي  عمومي  روابط  برنامه گذارد تا يك  مي  را نيز در اختيارتان  امر فرصتي اين

   دست  فراواني هاي مهارت   بر همان  نرمك  نرم  كه  است  معني  بدان اين.  و اجرا كنيد ريزي طرح
  . سودمند خواهد افتاد  آغاز كرديد برايتان  عمومي  روابط  را در حوزه  كارتان  وقتي يابيد كه مي

  
    عمومي  روابط  تخصصي آموزش 

   قلمرو روابط  به نگاري  و روزنامه  انساني  علوم  از اطالعات اي  با پشتوانه  كارورزان ، اغلب  پيش  سال ده
اما .  بودند  ديده  و يا بسيار كم  نديده  آموزش  عمومي  روابط  خاص گذاشتند و در زمينه  مي  گام عمومي
   تحصيالت اگر چه.   است  يافته  نيز گسترش  آن زش، آمو  عمومي  قلمرو روابط  با توسعه  همزمان اينك

   شديدتر و رقابت اي  حرفه رود، اما معيارهاي  شمار مي  به  اوليه  شرط  همچنان دار و كامل  ريشه گسترده
   كه  كساني  براي  از پيش  را بيش  در دانشكده  تخصصي ، آموزش  الزم  مدارج  به  رسيدن تر براي سخت

  .  است  قلمرو هستند كارساز ساخته  اين رود بهخواستار و
  (Commision on Public Reltion Education)   عمومي  روابط  آموزش  كميسيون1975  در سال

 A sign for public Relations)   عمومي  روابط  آموزش  براي  طرحي  عنوان  خود را تحت گزارش

Education) مورد نياز   و عملي  نظري هاي مهارت   منظور ارزيابي  به  مهم قيق تح  نخستين اين.   منتشر كرد 
   بود كه  شده  تصريح  گزارش در اين.  بود  كاربردي  عمومي  تأثيرگذار در روابط هاي فعاليت  براي
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  : گيرد  متحدالمركز صورت  دايره  سه  شكل  بايد به  ليسانس  در سطح  عمومي  روابط آموزش
 مستقيماً با   دهد كه  تشكيل هايي موضوع   مركز را بايد آموزش  به  دايره ترين  نزديك و ترين كوچك«

 در قلمرو  تر بايد موضوعاتي  بزرگ  كمي  با شعاع  دوم دايره.   است  مرتبط  عمومي كاربرد روابط
 را در  اي  گسترده  عمومي  بايد اطالعات  آنها است ترين بزرگ   كه  سوم دايره.  را در بر گيرد ارتباطات

  ». كند شود عرضه  مي  خواسته  دانشجويان  از تمامي  كه  انساني  هنر و علوم زمينه
 متحدالمركز  هاي  از دايره  هريك  بايد در چارچوب  را كه اي  ويژه هاي  دوره  سپس  گزارش اين

 و  نگارش (  انگليسي س بايد تدري  همگاني  آموزش  بزرگ دايره.شمرد  شود برمي  گنجانده آموزشي
، آمار، ساختار  اي  منطقه ، مطالعات  خارجه ، زبان  طبيعي ، علوم  اجتماعي ، علوم  انساني ، علوم) ادبيات

  . شود  را شامل  و رفتار سازماني سازماني
  ي برا ، نگارش ها و فرايند ارتباطات  نظريه ، آموزش  ارتباطات  مطالعه  به  مربوط  دايره در درون

، در  خرهألبا.  دهد  را تشكيل  اصلي د هسته باي  ارتباطي هاي  و گرافيك ، ويراستاري  جمعي هاي رسانه
 و   تبليغات ، تدريس  عمومي  روابط  كلي  معرفي  بايد شامل  عمومي  روابط  درسي ، برنامه  مركزي دايره

 عمالً با كار   باشد تا دانشجويان  كارآموزي ه دور ، و يك  عمومي  روابط  خاص ، مسائل اي  رسانه انتشارات
  . آشنا شوند  حوزه در اين

   ديگر تكميل هاي  دايره  درون  انتخابي هاي درس با   كه  آموزشي  برنامه ، اين  كميسيون بنا بر تعريف
  و تأمين دانشج  براي  است  عمومي  در روابط  ليسانس  درجه  دريافت  مقتضاي  را كه شود اطالعاتي مي
 از  بسياري.  باشد  قرار داشته  همگان  در دسترس  كه  نيست  راهي  اين  در واقع  كه در حالي. كند مي

  ها به  روز دانشكده ، روز به با وجود اين. كنند  نمي  را عرضه  آموزشي هاي  از دوره  رشته ها، اين دانشكده
 را در   عمومي  روابط  مقدمات  آموزش دوره   يك  دستكم افزايند و از جمله  خود مي هاي درس
  .گنجانند  خود مي هاي برنامه

 رسماً   اصلي  رشته  يك عنوان به را   آن تان مند هستيد و دانشكده  عالقه  عمومي  روابط  شغل اگر به
در    كه هايي  آموزش  آن  كنيد به  و سعي  است  كدام  در دسترس هاي كند، ببينيد دوره  نمي تدريس
   نزديك االمكان  حتي  است  شده  تلقي  عمومي  روابط  در رشته  احراز تخصص ، شرط  كميسيون گزارش
 و   درست شوند كه  نمي  عرضه  دليل  اين  صرفاً به  عمومي  و روابط  ارتباطات هاي  دوره نپنداريد كه. شويد
 در   است ها ممكن  دوره  از اين بسياري. افتند  جا نمي  ارتباطات  بخش  يك  در چارچوب حسابي
  براي.  شوند  تدريس  پراكنده  صورت  به  و انساني  اجتماعي ، علوم نگاري ، روزنامه  بازرگاني هاي بخش
 كنيد   دارد مطالعه  اختصاص  عمومي  روابط  حوزه  به  را كه هايي  خود فصلنامه  آموزش  دوره تكميل

 Public Relations)   عمومي  روابط   ،بررسي(Public Relations Journal)  عمومي  روابط روزنامه(

Review)) عمومي  روابط ، فصلنامه  (  (Public Relations Quartery) زمينه  در اين  كه هايي  خبرنامه و به   
  ان دانشجوي  اتحاديه  محلي  بخش ترين  نزديك  به  پيوستن  بيندازيد و امكان شود نيز نظري منتشر مي

  . كنيد  آمريكا را بررسي  عمومي روابط
  
 (THE JOB HUNT)  يابي شغل 
    راه  انتخاب  براي تحقيق 
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   جامعي  ارزشيابي  خواهد بود كه  اين  عاقالنه  بپردازيد، روش  شغلي  درباره  تحقيق  به  از اينكه پيش 
   را انجام  خواهد كرد و احتماالً بهتر آن  خشنودتان  از همه  بيش  كه  عمومي  كار روابط  نوع  آن درباره

  . آوريد  عمل خواهيد داد به
   با دشواري  در آن  ارزشيابي گونه  اين  به  زدن  دست  كه  است  متنوع چنان  آن  عمومي قلمرو روابط

   بر روش»  شكاري تفنگ «  روش  است  در ميان يابي  شغل  پاي  وقتي  از آنجا كه ليكن.  خواهد بود همراه
  شك  متمركز خودكنيد بي  تحقيق  بايد صرف  كه اي العاده  فوق  دارد، تالش برتري»  اي  ساچمه تفنگ«

 آيا   آغاز كنيد و ببينيد كه  كلي هاي  تمايزها و سليقه  برخي توانيد با تعيين  را مي كارتان.  را دارد ارزشش
، و آيا كار   سازمان  يك  عمومي  روابط  كنيد يا در اداره كار  عمومي  روابط  بنگاه دهيد در يك  مي ترجيح
  .  غيرانتفاعي  سازمان  يك  عكس  يا به  است  بيشتر مقبول  برايتان  انتفاعي  سازمان  در يك كردن

 و   حال  بر آنند كه كند و برخي  مي  را عرضه  گوناگوني  امتيازات  عمومي  روابط  بنگاه كار در يك
   راه  اين  دارند كه  شكوه  از اين  عمومي  روابط يها بنگاه   منتقدان ليكن.  دارد انگيزي  هيجان هواي

 بپردازيد و   مختلفي  مشتريان  ناگزيريد به اغلب.  باشد  از حد آميخته  بيش  و شتابزدگي تواند با عجله مي
 شما را مأمور   است  ممكن  بنگاه يك، در  وانگهي.  بشناسيد  خوبي  را به  مشتري يابيد يك  مي كمتر فرصت

 و   معرفي  ارزش  نداريد و يا معتقديد كه  آن  به  چنداني  عالقه  بكنند كه اي  كار مؤسسه  به رسيدگي
  . را ندارد تبليغات

   خود را متوجه  نيروي  همه  داريد كه  فرصت  سازمان  يك  داخلي  عمومي  ديگر، در روابط از طرف
   درون اما كارورزان.  بشناسيد  طور كامل  را به توانيد مشتري  مي  بكنيد و در نتيجه  واحدي مشتري
   دارند و معتقدند كه اند شكوه  افتاده  تكراري  ركود و كارهاي  در دام  از اينكه  اوقات ، برخي سازماني
  .ندك  روبرو مي  جديد را با دشواري هاي طرح   اجراي  سازماني  بوروكراسي موانع

   از افراد به اي پاره.   است  و مطالعه  دقت  نيز شايان  و غيرانتفاعي  انتفاعي  مؤسسات  تمايز ميان وجه
   بيشتري  و هماهنگي  سازگاري  غيرانتفاعي  با كار در مؤسسات  هستند كه  شخصيتي  داراي طور واضح

، هنر و   و پرورش  آموزش هاي  در زمينه ند كهشو  مي يهاي سازمان كار در  مند به  عالقه  اشخاص اين. دارد
   كه  يا خدمتي  از هدف برند كه  مي  لذت  عمومي  از روابط  وقتي اينان.  هستند  فعال ساير امور اجتماعي

  . كند  دارند پشتيباني  اعتقاد قوي  آن آنها شخصاً به
كنند، و   مي  پرداخت  خود حقوق رمندان كا  به  انتفاعي  معموالً كمتر از مؤسسات  غيرانتفاعي مؤسسات

   موفقيت  به  است  ممكن شان مثالً بودجه (  محدود است شان  بودجه  احتماالً سهم  نظر نيز كه از اين
.  باشند توانند دلسرد كننده مي) آورند  مي  عمل  به  سرمايه  گردآوري  براي  باشد كه  وابسته هايي كوشش

   تكيه  افراد داوطلب  خود به  پشتيباني  پرسنل  اكثريت  تأمين ناچار باشيد براي   است  ممكن  عالوه به
 در   نيز دشوارتر از انتقال  عمومي  روابط يها بنگاه   يا صنف  غيرانتفاعي هاي شركت   از حوزه انتقال.كنيد
   غيرانتفاعي  مؤسسات كار در ، تجربه  از مواقع اي  وجود پاره بااين. رسد  نظر مي  به  آن  عكس جهت

 و   دانش  تقويت تواند به كند و مي  ايجاد مي  عمومي  روابط  را زودتر در كارورزان  مسئوليت احساس
  . رساند  شود ياري  سودمند واقع  خصوصي  شايد در بخش  در نهايت  كه اي  ويژه هاي مهارت

  عنوان به يا هنر را   نظير بهداشت  خاصي حوزهمنديد بايد   عالقه  غيرانتفاعي  كار در مؤسسات  به چنانچه
   آموزشي  مؤسسات  عمومي روابط.  خود در نظر بگيريد  آينده  شغل  براي  ژرفايي  تحقيق موضوع
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 يا دفتر   دانشگاه  عمومي  در روابط  در هفته  كار داوطلبانه چند ساعت.   رشد است  نيز در حال تخصصي
 در   غيرانتفاعي  عمومي  در امور روابط  تجربه  گردآوري  براي  مفيدي  شيوه،  مردم هاي كمك  آوري جمع
  .خوانيد  مي  درس  هنوز در دانشگاه  خواهد بود كه زماني

  
   تحقيق 

   مشخص تان  آينده  شغل  خود را درباره  تحقيق  خود را شناختيد و كانون  مورد عالقه  حوزه  كه هنگامي
 O'Dwyer) اوداير  راهنماي دفترهاي.  قرار دهيد  را مورد بررسي  خاصي زمان بايد سا  وقت كرديد آن

Directory)است  سازماني  درون  عمومي  روابط  ادارات  و همچنينها بنگاه   درباره  اطالعات  اصلي    منبع   .
   روابط  اجرايي هاي  مديريت  اوداير درباره دفتر راهنماي:   جلد است  سه  راهنما شامل  دفترهاي اين

   گروه  اوداير درباره  و دفتر راهنماي  عمومي  روابط هاي شركت   اوداير درباره ، دفتر راهنماي عمومي
   درون  ادارات  نام حاوي ((O'Dwyer Directory of Corporate Communication)   شركتي ارتباطات
   ويژه  به  منبع  عمومي  روابط هاي شركت  اره اوداير درب دفتر راهنماي).  آنها  و كارمندان سازماني

  به)  در سراسر آمريكا  شركت1400 تقريباً  فهرست (ها بنگاه   تمامي  دفتر فهرست در اين.   است سودمندي
، و   تخصصي هاي ، حوزه  مشتريان ، فهرست ، درآمد خالص  كارمندان ، عده شود و نشاني  مي  داده دست
 ها شركت   محلي  با مشخصات  همراه  الفبايي  نظم ها طبق بندي فهرست. شوند  مي معرفي ارشد آنها  مقامات

   بنگاه هاي مشتري   با فهرست آشنايي.   است  گرفته  صورت  و مشتريان  جغرافيايي ، محل  تخصص و بر حسب
  . كنيد  دقيقتر عمل  كار يا مصاحبه  در درخواست دهد كه  مي  امكان  آن  و يا با تخصص  عمومي روابط

   ثبت راهنماي:   از قبيل  معمول  بازرگاني  راهنماهاي ، به»اوداير« بر   بخواهيد عالوه  است ممكن
 و   ، مديران(Standard and por's Register of corporation, Director) ها شركتاستاندارد و محدود 

 Thomas Register of)   توماس  توليدكنندگان ثبت، دفتر  (Directors, and Executives)   عامل مديران

American Manufactures)500   دابل  فورچون   و دفتر راهنماي ،(Fortune Double 500 Directory)   و يا
  ، دفتر راهنماي(Encyclopedia of Associations)  ها انجمن  المعارف دايرة«:  مانند  راهنمايي دفترهاي

 National Trade)»  اي  و حرفه  ملي  تجارت يها انجمن   ، و دفتر راهنماي(Foundation Directory)بنيادها 

and prefessional Association Directory)كنيد  ، نيز مراجعه  .  
كنند   مي  فعاليت  عمومي  روابط  در حوزه  كه  افرادي  درباره  اطالعات  مفيد كسب  ديگر از منابع يكي
   انجمن وسيله به بار   يك  سالي  كه   است(Public Relation Journal)   عمومي  روابط شريه از ن استفاده
 و   جغرافيايي  و نيز محل  انجمن  اين  اعضاي  تمامي شود و فهرست  آمريكا منتشر مي  عمومي روابط
  .كنند  مي  ثبت  الفبايي  صورت  آنها را به هاي شعبه

  هايي  از نامه  اگر بسياري ولي.  كنيد ها را نيز بررسي  روزنامه  استخدام يها  آگهي  نكنيد كه فراموش
   از اين برخي( ماند، دلسرد نشويد  جواب فرستيد بي  مي  استخدام هاي  آگهي  اين  به  در پاسخ كه

ظر را  مورد ن  جاي شوند كه  مي  چاپ  در روزنامه  نيستند و وقتي  و واقعي  اصيل  استخدام هاي آگهي
خواهند وانمود   مي دهند كه  مي  آگهي  آن  براي  دليل  اين  به ، منتهي  است  كرده  اشغال  ديگري شخص

  ، پيش  بر اين عالوه). اند  كرده  پيروي  همگان  برابر به  استخدامي هاي فرصت  ، دادن كنند از دستورالعمل
 يا   است  كرده  چاپ  را خود سازمان  آگهي  آيا اين د كه دهيد ببيني  پاسخ  استخدام  آگهي  يك  به از اينكه

   اميدبخش هاي  آگهي گونه  اين  معموالً با چاپ  كاريابي يها بنگاه.   كاريابي اي  مشاوره  بنگاه يك
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   و تمام  كار اصلي  يك  در يافتن  است  ممكن  ندرت  كنند، اما به  خود جلب  سوي كوشند شما را به مي
  ، اگر به با وجود اين.  باشيد  پايين  سطح  و اداري  كار دفتري  يك  دنبال  كنند، مگر اينكه كتان كم وقت
   حوزه  كاريابي يها بنگاه با   را دارد كه دهيد، ارزشش  رضا مي  يا سوم  دوم تر درجه  كار كوچك يك

 ها بنگاه  اين (  است  امور اجرايي  افراد مستعد براي  يافتن  كارشان  كه ييها بنگاه يا   عمومي روابط
   صاحب  كنيد كه اگر ثابت.  بپردازيد  مشورت به) شوند  مي   خوانده(Headhunters) مغزها  شكارچيان

 شما   را به  كار جديدي  بزنند و امكانات  خود آنها تلفن  حتي  است  هستيد ممكن اي العاده استعداد فوق
  .پيشنهاد كنند
شناسند   مي  كه  كساني  درباره  و آشنايان كنيد، با دوستان  مي  تحقيق  شغلتان  به  راجع  كه اي در دوره

  دهيد در آنها كساني  مي  احتمال  شويد كه هايي  و باشگاهها سازمان، عضو   امكان در صوت.  كنيد مذاكره
   ارتباطي را ايجاد شبكه كار  اين.  خواهيد كرد  دارند مالقات  تماس  عمومي  روابط  با حوزه را كه

(Networking)در سراسر دوران ، كه تان  شغل  به  راجع  تحقيق  تنها در دوران نه (  كه اي نامند، شبكه   مي   
   روابط انجمن.  برسانيد  ياري  آن  كند و شما نيز متقابالً به تان تواند كمك مي)  تان اي  حرفه زندگي
   اين  شروع  براي  مناسبي كند، محل  مي  فعاليت  دانشگاهي  منطقه100 از   در بيش  آمريكا كه عمومي
.)  سي.  بي.  اي.  آي (  تجاري  مبلغان المللي  بين  انجمن  محلي هاي  شعبه توانيد درباره مي.  ها است تماس

(International Association of Business Communication (IABC))تباطات در ار زنان «   و تشكيالت  «
(Women in Communicayions)پيشگام  دارند و اغلب  عمومي  روابط گيري  جهت  كه   دو سازماني   

  . كنيد  هستند تحقيق اي  ويژه هاي  سمينارها و برنامه برگزاري
 آيا   وجو كنيد كه  بگيريد و پرس  آمريكا تماس  عمومي  روابط  انجمن  محلي ، با بخش سرانجام

  . كند يا نه  مي  باشد عرضه  مربوط  امور دانشجويان  به  كه هايي فعاليت  يا خدمات
   تماس تان  دانشگاه  كاريابي  با بخش  نكنيد كه  هستيد فراموش  مناسب  شغل  يافتن  در پي  كه در زماني

شما هستند    در رشته ها و اطالعاتي  پرونده ها داراي ، دانشكدهها دانشگاه از  تعداد زيادي. بگيريد
 از   اي پاره.  شما بدهند  را برايها سازمان   اين  استخدامي  با مسئوالن  مصاحبه توانند ترتيب ومي

   هم  امكانات دهند، از اين  قرار مي  دانشكده  اعالنات  را در تابلوهاي  استخدام هاي ها آگهي دانشكده
 بگيرد در   شما اعتقاد يابد و تصميم  قابليت  به كه   در صورتي  دلسوز كاريابي  مسئول يك.  كنيد استفاده
  تواند موهبتي  بفرستد، مي  مأمور استخدام  براي هاي نام  كند يا معرفي تان  راهنمايي  مناسب  كاري يافتن
  . شمار آيد بها به گران
 كارها  ترين د سختشو  شما واگذار مي  به  عمومي  روابط  ورود به  هنگام  كه  باشيد كاري  ياد داشته به
   مواقع بعضي.  دهيد  خرج  به  و حوصله  يابيد بايد شكيبايي  دست  دلخواهتان  شغل  به  اينكه  و براي است

 ها سازمان از  مثالً بسياري.  خود بكاهيد  از انتظارات  كمي  عمومي  روابط  ورود به  براي  كه  است ضروري
 از خود استعداد و   اگر كسي گمارند، و سپس  مي  يا منشيگري ري دفت  كارهاي وارد را به افراد تازه
   سياست  را بپذيريد، درباره  مقامي  چنين  از اينكه اما پيش. كند  مي  ترقي  سرعت  داد به  نشان سختكوشي

  در طول معموالً چق  سازمان  افراد در آن  ترفيع  و جو كنيد و ببينيد كه  پرس  سازمان  يك  و تشويق ترفيع
   كردن ، تلف  كار پرداختن  اين  به  باشد، اما دو سال  تحمل ، شايد قابل نويسي  ماشين  ماه شش. كشد مي

  .شود  مي  محسوب وقت
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     (Letters and Resumes)  سوابق  و چكيده درخواستنامه

   مؤسسه  مقام  باالترين براي را مستقيماً   تقاضانامه  كه  است  اين  درست  كار، راه  درخواست  هنگام به
 را مورد   سازمان  اجرايي  يا معاون  بلندپايه  مقام توانيد يك  مي  عمومي  روابط يها بنگاهدر مورد . بفرستيد
   مؤسسه  رئيس  دست  به  باشيد نامه  مطمئن  باشد كه  آنقدر كوچك  بنگاه  قرار دهيد مگر اينكه خطاب

  ، نامهها شركتدر .  بنويسيد  وي  يا معاون  رئيس  به  را خطاب  نامه يرانتفاعي غ در مورد مؤسسات. رسد مي
.  كنيد  ارسال  رئيس  مقام  يا قائم  وي  اجرايي ، معاون  رئيس ، براي  سازمان  و گستردگي  وسعت را بر حسب

   خاطر داشته  نكنيد، اما به سر و كار پيدا  كارگزيني  توانستيد بكوشيد ابتدا با اداره  كه  در صورتي هميشه
  چكيده.  شود  احاله  اداره  آن  به  معمول  روال  طبق تان  نامه  وجود دارد كه  امكان  اين  همواره باشيد كه
   از طرف كند كه  مي  را بازي  پيشنهاد همكاري  نامه  يك  شبيه  نقشي تان  و تقاضانامه  شخصي سوابق

 بايد   طور جدي سازد آيا به  مي  مشخص  را كه  مهمي  برداشت  دو نخستين اين.   است  شده  نوشته خودتان
 با   و معامله  بعدي  مراحل  تمامي  و هواي آورند، و حال  پديد مي  شويد يا نه  در نظر گرفته  پستي براي

  هاي  نامه ثرترين مؤ  تدارك  براي  چندي در اينجا رهنمودهاي. كنند  مي  را تعيين تان  بالقوه كارفرماي
  :شود  مي  ارائه ترغيبي

 در   آن  و شهرت  چيست  آن كند، وسعت  مي چه(نويسيد بشناسيد   مي  نامه  آن  به  را كه  سازماني  ماهيت.1
  ).  است  چگونه  فعاليتش حوزه

  هاي هدفبا )  ه، عالق استعداد، مهارت (  خاصتان هاي  از توانايي  يكي  حداقل  شويد كه  كامالً مطمئن.2
  .  است  هماهنگ  و كارش  كسب  يا نوع  سازمان  آن كلي

  . باشيد  دهيد داشته  انجام  سازمان توانيد در آن  مي  كه  كاري  از نوع  روشني  درك.3
  . كنيد  ارزيابي  روشني  كار به  آن  انجام  خود را براي قابليت. 4

   خيلي  نه  شود كه  نوشته اي  شيوه  و به- نباشد   صفحه  از يك  بيش- باشد   بايد كوتاه تان درخواستنامه
   آگاه  پست  از وجود اين  چگونه  اينكه  درباره  را با توضيح نامه.  باشد  از حد خودماني  بيش  و نه رسمي
  است را درخو اگر كاري (  سازمان يا درباره)  وجود دارد  پستي  چنين  هستيد كه اگر مطمئن(ايد  شده
   توضيح  كوتاهي ، به  دو دليل  با يكي سپس. آغاز كنيد)   هست  در دسترس  بدانيد پستي آنكه كنيد، بي مي

   سازمان  آن هاي فعاليتتوانيد در   كار هستيد و مي  آن  انجام كنيد قادر به  چرا فكر مي دهيد كه
  . دهيد بپردازيد انجامتوانيد   مي  كه  كاري  نوع  توصيف  به آنگاه.  كنيد مشاركت
  اي  مذاكره شود جلسه  آيا مي  كنيد و ببينيد كه  ديگر تلفن  قصد داريد هفته  كه  نكته  را با ذكر اين نامه
  . ببريد  پايان  داد به ترتيب

   مطرح  در نامه  باشد كه فرستيد بايد مؤيد ادعاهايي  مي  پيوست  به  را كه  سوابقي  شرح چكيده
كند   مي  و ثابت تر است  سهل  شده  خالصه  صفحه  در يك  كه  سوابقي  شرح  و فهميدن  خواندن.ايد كرده

   استثناي ، به بنابراين.  دارد  آگاهي  اطالعات  انبوه  كردن  و خالصه  گزينش  از فن  آن  نويسنده كه
.  كنيد  خالصه  صفحه د را در يك خو  داريد، پيشينه  دوم  صفحه  به  رفتن  براي  واقعي  دليل  كه مواردي
   به  هم  كه  آن  متعارف ، در صورت  نوشت  گوناگوني هاي  صورت  به توان  را مي  سوابق  شرح چكيده
  :  قرار زير است  به  است  كار مناسب  مبتدي  جويندگان  براي شود و هم  مي  خوانده آساني
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    نام 
    آدرس
    تلفن

  
   ... وانعن به  شغلي:    موضوع

   مشخص  است  ممكن  بايد تا آنجا كه ، جمله وانگهي.  شود  بيان  جمله  بايد تنها در يك موضوع
  مثالً به.  كند  اشاره  و بيش  هستيد كم  آن  متقاضي  كه  كارهايي  همه  باشد و بتواند به و روشن
 نيز  پراكني  سخن  بخش  يك ي دارا  كه  عمومي  روابط  بزرگ  بنگاه  كار از يك  درخواست هنگام
   يك  كارگزار اجرايي عنوان به  مقامي:  كنيد  تدوين  صورت  اين توانيد به  را مي  هدفتان هست
 و   و گفتاري  نوشتاري هاي مهارت از   با استفاده  در آنجا بتوانم  كه  عمومي  روابط  بزرگ بنگاه

  .  كنم  خود در كارها مشاركت  و توليد فيلم  و ويديويي  فني  دانش همچنين
    ، شهر، ايالت ، دبيرستان  تحصيلي ، مدرك ، شهر، ايالت  يا دانشگاه دانشكده  . تحصيالت

، اگر  با وجود اين.  كنيد ايد شروع  داشته  كه  كاري  را بايد با ذكر آخرين پاسخ(  .  كاري تجربه
 در  توانيد با ذكر آن  دارد، مي  خاصي اهميت  تان  كار مورد درخواست  براي ايد كه  داشته مقامي

 مورد   با شغل  كه  از كارهايي  هريك  درباره  توضيح براي.  كنيد  جلب  آن  را به آغاز، نظر خواننده
 بيشتر دارند   ارتباط  كه  كارهايي  در نظر بگيريد و به  يا دو جمله  دارد، يك  ارتباط تان درخواست

  .) دهيد  اختصاص  بيشتري جاي
   كه ايد، در صورتي  كرده  دريافت  را كه اي  ممتاز يا جايزه  درجه ويژگي( . ممتاز و جوايز درجات 

ايد   داشته  يا سازماني ، باشگاه  در مدرسه  كه هر مقامي.  دهيد  شرح  كوتاهي  نباشد، به خود نمايي
  .)تواند در اينجا ذكر شود نيز مي

  ). در آنها عضو هستيد بنويسيد  را كه يهاي سازمان، بنيادها وديگر اه انجمن  فهرست(:   عضويت 
   اطالعات  است  آمده  سوابق  شرح  در چكيده  كه  معرفهايي  و نشاني  نام  كردن رديف( .ها معرف 

  تنها يادآور شويد كه. كند  مي  را اشغال  بسيار زيادي  جاي  كه دهد، در حالي  نمي  ارائه چنداني
  اي  دانشكده  دفتر كاريابي  نشاني ، يا اينكه» خواهد شد  نياز ارائه ها در صورت  معرف  نام ستفهر«

   كارگزار مهم  يك  از معرفهايتان اگر يكي.   است  شده  بايگاني  شما در آن  پرونده را بدهيد كه
 ذكر  تان ند در تقاضانامهك  كار مي  در آن  را كه  و سازماني  وي  نام  بود، بهتر است  عمومي روابط
  ).كنيد

  

   اجراي  در زمينه  كه  كارهايي ، همه تان  گذشته  كاري هاي  تجربه  عمومي  روابط هاي ارزش   سنجش براي
  اند، تجزيه  در شما پديد آورده  وظايف  اين  را كه يهاي مهارت  ايد و نوع  داده  خودانجام  محوله وظايف
،  ، ويراستاري  نگارش توانايي:  عبارتند از  عمومي  در روابط  عمومي هاي مهارت  نتري مهم.  كنيد و تحليل
.   منابع  و اداره ، سازماندهي  با مردم  مطلوب  متقابل ، ارتباط  انتقادي  و سنجش ، داوري ريزي ، برنامه تحقيق

   كامپيوتر، مطبوعات ز قبيل ا هايي  در زمينه  خاص  فعاليت  به  هستيد كه  كار در شركتي اگر متقاضي
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پردازد،  ، هنرها و مد مي ، امور مالي ، فرهنگ  خارجي هاي ، زبان ، گرافيك  و توليد آن  و تصويري صوتي
 بخواهيد   كه ورتيصدر. تواند سودمند باشد ها نيز مي  حوزه  در اين  ويژه هاي مهارت از  برخورداري

و شايد باال و »  موضوع« با تغيير   كنيد كه  تهيه  سوابقي ، بايد شرح بگيريد  كار خود را جدي  درباره تحقيق
ايد با هر   داده  دست به»   كاري تجربه «  عنوان  تحت  كه  كاري  يا تأكيد بر نوع  آن  جمالت  كردن پائين
  . باشد  داشته  هستيد هماهنگي  آن  متقاضي  كه شغلي

  
   مصاحبه

  »مند هستيد؟  عالقه  عمومي  روابط چرا به«
  »مند هستيد؟  ما عالقه  سازمان چرا به«
  »ايد؟  اندوخته  عمومي  روابط  عملي هاي فعاليت در   تا كنون اي  تجربه چه«
  » خواهيد شد؟  كار موفق  در اين كنيد كه  فكر مي  دليل  چه به«

   در ميان  عمومي  روابط وزه كار در ح  متقاضي  با يك  هستند كه هايي  پرسش ترين ها احتماالً رايج اين
 نظير   غير عادي هايي  دهيد، اما اگر با پرسش  آنها پاسخ  كنيد تا به خود را آماده.  خواهد شد گذاشته

  به«، » داريد بخوانيد  را دوست اي  و مجله  روزنامه چه«، »  بود؟  خوانديد چه  كه  كتابي آخرين«
.  نشويد زده روبرو شديد، حيرت» منديد و چرا؟  عالقه محلي   راديوهاي  خبري هاي بخش از  كداميك

  . دهيد  پاسخ  خودتان  به  راجع  هم هايي  سؤال  به  كنيد كه خود را آماده
   روابط  دارد، اما در حوزه  زيادي  اهميت  كاريابي هاي كوشش   در تمام  شخصي هرچند مصاحبه

 هستند از   قايل  زيادي  ارزش  با ديگران  متقابل  روابط قراري ابراز وجود و بر  توانايي  براي  كه عمومي
   و شنودي  را گفت  آن  كه  است  اين  در مصاحبه  موفقيت  راه بهترين.   برخوردار است اي  ويژه جايگاه
ها  ال سؤ  همه  به  كه اي  شونده مصاحبه.  بگيريد  عهده  را به  فعالي  نقش  خودتان  در آن  كنيد كه تلقي
  . نخواهد شد  نصيبش  كاري  عمومي  بسيار زياد در روابط  احتمال  نكند، به  بدهد اما پرسشي پاسخ

   و كار به  سازمان  درباره  را كه هايي  يادداشت  كنيد، نخست  مصاحبه  خود را آماده  اينكه براي
 هر دو را   به  مربوط هاي از سؤال   فهرستي سپس. ايد مرور كنيد  كرده  هستيد تهيه  دنبالش  كه خصوصي

   جوياي  كه  كاري هر قدر درباره: شوند  بنا مي  و آگاهي  دانش ها بر اساس  سؤال بهترين.  آوريد فراهم
. تر خواهد بود تر و پيچيده  ظريف هايتان  نيز پرسش  پايه  همان  باشيد، به  داشته  بيشتري  هستيد آگاهي آن

در » پردازد  مي  مشترياني  كار چه  به  عمومي  روابط  بنگاه يك« بپرسد  گري به اگر مصاح  ترتيب بدين
تأثير » دهد  مي  خود انجام  مشتريان  براي  كاري  نوع  چه  بنگاه يك«كنيد   مي  سؤال  كه  با زماني قياس

  .  خواهد داشت  كمتري  و ابهت گذاري
،   شخصي  تجربه  مايليد درباره  را نيز كه  از نكاتي تيتوانيد فهرس  خود مي  مصاحبه  مقدمات در تدارك

   شما كمك  به  از مصاحبه  پيش  نكات  اين  ياد سپردن به.  سازيد  كنيد فراهم  بيان  وعاليقتانها هدف
   پاسخ  نكنيد كه فراموش.  كنيد  استفاده  مناسب  و شنود، از آنها در جاي  گفت  ضمن خواهد كرد كه

   مباحث  و موقرانه  ظريف انتقال.  راهبر شود  ديگري هاي  نكته  شما را به  است  ممكن  سؤال يك   به دادن
   است  مهارتي  همان اين.  كنيد  را هدايت  مصاحبه  جريان دهد كه  قرار مي  را در اختيارتان  امكان اين
   در جلسات  شركت  براي  قرار است  خود كه  مشتريان  را به كوشند آن  مي  عمومي  روابط  كارگزاران كه

  . شوند بياموزند  آماده  و پاسخ پرسش
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   بدان  اين البته.  دهيد  تطبيق  كنيد و خود را با وي گر توجه  مصاحبه  و شخصيت  روش  به سرانجام
  دروغ خود  هاي  و توانايي  عاليق  كنيد يا درباره  را مسخ  خودتان  شخصيت بايستي  مي  كه معنا نيست

وجود   به  تفاهم  با حسن  توام اي  كنيد رابطه  و دلسوز باشيد وسعي  حساس  ديگري  به نسبت. بگوييد
 شاد و   روحيه  و يك  دست  صميمانه  دادن  تكان ، يك  در نگاه  رو در رو و نگاه  مستقيم  ارتباط يك. بياوريد
گر  ، اگر از مصاحبهوگو گفت   از جاهاي  برخيدر.  را هموار خواهد كرد  راهتان  تقريباً هميشه شوخ

   كند، كامالً به  را وصف  كارش  معمول  از روزهاي  بزند يا يكي  حرف  برايتان  كارش  به  راجع بخواهيد كه
  . كند  كمك  مصاحبه  و غير صميمانه  رسمي  فضاي  بردن  از ميان تواند به  و مي جا است

  
    كارآموزي دوره
   نيمسال  و يا يك  تابستان معموالً يك (  است  كوتاهي  استخدامي  دوره  عمومي  روابط موزي كارآ دوره

  شود يا بسيار ناچيز پرداخت  نمي  پرداخت  حقوقي  آن  در ازاي  اگر چه كه) كشد  درازا مي  به تحصيلي
   سازمان  يك هاي فعاليت   با نحوه  اول  دست  و آشنايي  عملي هاي  آموزش شود، اما از نظر ارائه مي

   تدريس  عمومي  عمدتًا روابط ها كه  آن  ويژه ها، به  از دانشكده در بسياري.  دارد بديل  بي ، ارزشي خاص
 نيز   دانشجويان  كارآموزي دوره.   است  شده  گنجانده  تدريس  در برنامه  كارآموزي كنند، دوره مي
 را   كنند دانشجويان  كوشش  كه  راهنما است شود و بر استادان  مي  محسوب  واحد درسي  يك عنوان به

ها،  در ديگر دانشكده.  بگمارند  كارآموزي  به  آنهاست  و عاليق  آموزشي  در خور دوره  كه در جايي
   بگردند و براي  جايي  بپردازند ناگزيرند خود در پي  كارآموزي خواهند به  مي  كه دانشجوياني
 كار   به  واحد درسي  دريافت ، بدون  تحصيلي سال  نيم ، و يا در يك  تابستاني  يا در تعطيالت،  آن گذراندن
 نياورد،   همراه  با خود به  هم  يا دستمزدي ، واحد درسي  كارآموزي  اگر دوران اما حتي.  شوند مشغول

. برند يم  پي  دانشگاهي  نظري صيالت تح  در دوران  قبيل  از اين هايي  تجربه  مزاياي  به  بيشتري دانشجويان
 روبرو خواهند شد   در بازار كار با آن  دانشكده  دوران  بعد از طي  كه  شديدي  رقابت  به  با توجه آنان
   را در وضعيت گذارد آنان  مي  در اختيارشان  كارآموزي  كه اي تجربه»   واقعي دنياي « دانند كه مي

گذارد   مي  را در اختيارشان  شانس  اين  كارآموزي دانند كه  مي  همچنين انآن.  قرار خواهد داد ممتازي
.  دارند  خود دريافت  بعد از تحصيل  كار در دوران  براي  عمومي  روابط  از كارگزاران هاي نام  معرفي كه

 از   پس هند كه د  از خود نشان  لياقتي  چنان  كارآموزي  در دوران  اميدوارند كه  از دانشجويان بسياري
  . شود  آنها تفويض  به  وقت  كار تمام  يك  ليسانس دريافت

 حاضر   امتياز را دارد كه  كار اين  معمولي  با جوينده  در قياس  كارآموزي  مشتاق  داوطلب اگر چه
   بدون  حتيــ   گروه  را از اين  حاضرند فرد جديدي  ندرت  بهها سازمان نكند، اما   دريافت  حقوق است

   محلي جويو ، در جست  روي از اين.  پايدار بكنند  بتوانند كمكي  گروه  اين  بپذيرند، مگر اينكهــ  حقوق
   شويد كه  متوسل  سازمان  و ترغيب  در تحقيق  اطالعاتي  نوع  همان  ناچار بايد بيشتر به  كارآموزي براي
  هاي  برنامه  دارايها سازمان از  برخي. بريد  كار مي  بهگرديد نيز آنها را  مي  كار منظم  يك  دنبال وقتي
   كارآموز در اين  استخدام هاي نامه آئين.  كار هستند  درخواست  براي هايي نامه  با آئين  كارآموزي رسمي
د  از كارآموز را مور  نيستند استفاده  هرگز مايلها سازمانديگر .  آميز است  و رقابت  بسيار سختها سازمان

  توانند به  آنها مي  كه  بالقوه  كارفرمايان متقاعد ساختن. نظر قرار دهند و بايد آنها را متقاعد كرد
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 قبالً هرگز   كه  در سازماني  جايي  يافتن  براي جويتانو  جست تواند به  كنند مي  كمك آموزشتان
   روابط  امكانات  كمك  اين  الزم  شرط  كه  است بديهي.  رساند  ياري  است  نكرده  استخدام كارآموزي

  .  است  شهروندي  موازين  آنها به هاي بندي  و پايها شركت  عمومي
   با نحوه  دانشجويان  منظور كه  اين  هستند به  كارآموزي  رسمي  برنامه  داراي  كهها سازمان از  برخي

در . كنند  آنهاواگذار مي  به دودي مح هاي  آشنا شوند مسئوليت  طور واقعي  و به كار آنها از نزديك
 در   است  ممكن  هستند كارآموزان  كمي  كارمندان  داراي  كه يهاي سازمان، يا   كوچك هاي سازمان
   در دوره  كه  است تر اين  شوند، اما معمول  مواجه  دشوار و جالب  از كارهاي  با انبوهي  كوتاهي مدت

 شمار   به  ناآزموده  فردي  كارآموز، چون عنوان به.  نشود  سپرده  كسي  به  زيادي هاي  مسئوليت كارآموزي
 شما بسپارند،   دست  به  مهمي  حاضر نخواهند بود خطر كنند و مسئوليت  كارفرمايان آييد و اغلب مي

 نظير   كارهايي  به  پرداختن از طريق.  در دهيد  تن  پائيني  سطح  وظايف  ناچار شويد به  است ممكن
 تنها ناظر   كنيد كه  استفاده  فرصت ، از اين  ميز اطالعات  پشت  يا نشستن ، پادويي  فتوكپي گرفتن
   انجام  چگونگي توانيد درباره  خود را باز نگهداريد، مي  و گوش اگر چشم.  باشيد  سازمان هاي فعاليت

   به هايي  در كار، تجربه  پيشرفت يها فرصت و  ، ساختار سازماني  كارمندان  كارها، مراودات كارها، حجم
 كرديد و در صدد   را تمام تان  تحصيالت  وقتي  هستند كه  مهمي ها اطالعات  تجربه اين.  آوريد دست
  . كند  كمكها سازمان ديگر  تواند شما را در ارزيابي  برآمديد مي  وقت  تمام  كاري يافتن
  

    اشتغال  هنگام به
از . كشد  را مي  انتظارتان  كارهايي  چه  بوديد يافتيد، بايد بدانيد كه  آن  در پي ه را ك  شغلي  كه هنگامي
   وجود دارد، احتماالً به  در آن  كه  است  وظايفي  تنوع  عمومي  كار روابط  بزرگ  از مزاياي  يكي آنجا كه
   ديگري نيز مانند هر شغل   عمومي ، روابط با وجود اين.  آور نخواهيد پرداخت  و مالل  يكنواخت كاري

   نحوه  آموختن  را صرف  دانشگاه  تحصيل هاي سال   كه آنهايي.  خود را دارد  مقدماتي قواعد و آداب
  بينند كه  مي اند چون  كرده  عمومي  روابط مسئله   يك هاي  جنبه  تمامي  و فصل  و حل  و تحليل تجزيه

   كنند، با مشتري  را تدوين يا مهنا بپردازند، بر  كارگزاري يك كار   نشد به  خواسته  از آنان درنگ بي
  . شوند  مأيوس  است ها بنويسند، ممكن  رسانه  براي  خبري  پيش  كنند، يا حتي مالقات

 و   وسعت  به شود تا حد زيادي وارد واگذار مي  تازه  يك  معموالً به  كه هايي  مسئوليت  سطح اگر چه
 محدود  ، اما در سطحي  گوناگون  وظايف ها شامل  مسئوليت  اين  دارد، اغلب گي بست  سازمان ويژگي
  :يابد  مي  زير افزايش  شكل  به  كار عملي  هر سال ها معموالً در ازاي  مسئوليت سطح.  است

  
    و اداري  تداركاتي  كارهايـ   نخست سال

  .ها  رسانه  فهرست  و بازنگري گردآوري
  . آنها  ترتيبات  و پيگيري  عمومي  روابط رويدادهاي   برپايي  به كمك
  .  سرپرست  يك  براي  مكمل  اطالعات آوري  و جمع تحقيق

  
    و روزمره  عادي  كارهاي  اجرايـ   دوم سال 

  . شد  قبالً بيان  كه هايي  مسئوليت ادامه
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  .ها  تلفن  به پاسخ
  .  مطبوعاتي هاي  اطالعيه نويس  پيش تهيه

  
    و ابتكاري  خالق  كارهاي  اجرايـ  م سو سال

  . شد  قبالً بيان  كه هايي  مسئوليت ادامه
  .  ترغيبي هاي  تلفن  به مبادرت
  ) در بنگاه (ها مشتري از   با بعضي تماس

  . جديد هاي طرح  ها و اجراي  برنامه  و تكميل  طرح  منظور تهيه  به  با سرپرست  خالقه  جلسات تشكيل
  .  و ساير مطالب  ساالنه ، گزارش ، سخنراني  استداللي ، بيانيه  اطالعات  حاوي ايه  برگه تهيه

  
    سرپرستي  وظايف  انجامـ و باالتر  ، پنجم  چهارم هاي سال

  . شد  قبالً بيان  كه  سرپرستي هاي استمرار مسئوليت
    سرپرستي هاي مسئوليت
  ها مشتري با  مشورت
   از كارهاي  بخشي  سازماني هاي  و مسئوليت  تداركاتي  امور پايه  به تن پرداخ  باشيد كه  داشته توجه
   كوچكي يها بنگاه در   ويژه  به  قاعده اين. رود  شمار مي  به  ارشد بنگاه  بيشتر كارگزاران  حتي روزمره
 از   حال ين كنند و در ع  كارگزاري  امور يك  به  مأمور رسيدگي  است  را ممكن  فردي  دارد كه مصداق

   متن  تا تدوين  گرفته  مطبوعات  فهرست  از گردآوري  مشتري  آن  كارهاي  همه  باشند به  انتظار داشته وي
 وجود دارد   بيشتري تر، احتمال  بزرگ يها بنگاه و ها سازماندر .  برسد  مدير عامل  براي  سخنراني يك
   انجام  را برايشان  وظايف  اين  باشند كه ر خود داشته در كنا  متخصصي  ارشد، دستياران  كارگزاران كه

   تلفن  روزنامه  به  مهلت  در آخرين  كارگزار ارشد كه  يك ، مشاهدهها سازمان   در اين اما حتي. دهند
  .  نيست  برساند غيرعادي  رسانه  به  موقع  را به  تا آن  است اي  اطالعيه  نهايي  نسخه  تايپ زند يا سرگرم مي

  
  
  ها تمرين 
  . خود را بيازمائيد قضاوت 
   تهيه  است  شده  زير استفاده  از كارهاي  در هر يك  را كه  عمومي  با روابط  مرتبط هاي مهارت  فهرست  .1

،  ، تحقيق ، ويراستاري نگارش (  است  شده  ارائه  فصل  در اين  كه  كلي هاي مهارت  از فهرست. كنيد
  استفاده)   منابع  و مديريت ، سازماندهي  با ديگران  صميمانه  متقابل ، روابط  انتقادي يابي، ارز ريزي برنامه
 شما   عقيده  برخوردارند و به  بيشتري  از ويژگي  را كه يهاي مهارت ديگر   براي  مناسب مشاغل. كنيد
   كه اي  ويژه هاي مثال از  هريك.  كنيد  شوند ارزيابي  مفيد واقع  عمومي توانند در كاربرد روابط مي

  .  استها مهارت   اين  از انواع  از كداميك  استفاده ، مستلزم  شده  داده  دست  به  وظايف  اين براي
   مشاور اردو. الف
    دانشكده  ويراستار خبرنامه. ب
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    رستوران  مستخدم. ج
    دانشگاهي هاي فعاليت  مديريت. د

    دانشجويي هيئت   رئيس.هـ 
   نگاري  روزنامه  در بخش دستيار اداري. ز
  

 از   فهرستي وي.   است  عمومي  روابط  در رشته  استخدام   مشاور مدير و مسئول(Bill Cuntor) كانتور  بيل  .2
   دارد تهيه  عمومي  در روابط اي  ويژه  ارزش  وي  عقيده  به  را كه  شخصيتي  جذاب  خصوصيت10

  :  عبارتند ازها خصوصيت  اين.   است كرده
    پذيري  انعطاف. 6   ها  در برابر تنش  صحيح  واكنش.1 
    ديگران  به  خدمتگزاري.7     ابتكار فردي.2 
    دوستي.8     و آموختن  كنجكاوي.3 
    استعداد چندجانبه.9     و بلندپروازي  غريزي  كوشايي.4 
    نبودن  خجالتي.10    بينانه  طرز تفكر واقع.5 

 10( امتياز بدهيد 10 تا   از يك  خودتان  به  ترتيب  كنيد و به  ارزيابيها ويژگي از  ا هريكخود را ب
 امتيازها   درخور اين  آيا قالبي  آورديد، ببينيد كه  پايان  خود را به  ارزيابي  كه وقتي).   امتياز است باالترين
  امتيازهاي( خود   و ضعف  قوت نقاط)  راگراف دو پا در حدود يكي (  كوتاه  ارزيابي در يك. كنيد پيدا مي

   قبل  تمرين  در اولين  آن  فهرست  كه يهاي مهارت كنيد؛ آنها را با  بندي را جمع)   و زير شش  هفت باالي
كنيد در   فكر مي  را كه  كاري  سازيد، و نوع تر هستيد مرتبط  قوي كنيد در آنها از همه  مي آمد و احساس

 را در   عمومي  روابط بنگاه( كنيد   دارد توصيف  مطابقت تان يها مهارت و   با شخصيت  عمومي روابط
،  ، تخصص ، روش ، و نيز وسعت  غيرانتفاعي  مؤسسه  را در مقابل  انتفاعي ، موسسه  سازماني  درون  اداره مقابل
  .) آوريد  حساب ها به  ارزيابي  را در اين  كار و غيره هاي ساعت

  
  
  

    عمومي  روابط اهكارگ
،   نگارش ، شيوه  مطلب  طرح  در زير خواهد آمد از نظر نحوه  را كه  سوابقي  كار و چكيده  تقاضانامه مسايل
  شد تا به  مي  يا اضافه  در آنها حذف بايستي  مي  نكاتي  چه  كنيد كه  نقد بكشيد و بحث  به  و محتوي قالب
  :د شون  تبديل  مؤثرتري  ترغيبي مطلب

  

   رود  اسكرابل18 
  8033   نيوجرسي  ويلنگتن

     وينستون  جان
  1980   آوريل8

    فالتن  بنگاه
   فيالدلفيا

   عزيز   وينستون  آقاي
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.   دارم  عمومي  روابط  كار در رشته  به  شديدي  و عالقه  هستم  آخر دانشگاه  سال  دانشجوي  يك  من
   را جلب كرد نظرم  مي  نزد شما كارآموزي  پيش  چند سال كه   از دوستانم  يكي  شما از طريق بنگاه
 و  ام  گذرانيده  در دانشگاه  ارتباطات هاي  و نظريه  جمعي  ارتباطات  در زمينه يهاي درس  من. كرد

   مدير تبليغات در مقام.  ام  كرده  را طي  عمومي  روابط  در زمينه  مقدماتي  دوره طور يك همين
.  ام  كرده  كسب  زمينه  در اين  اولي  دست تجارب)   مداوم  دو سال طي ( ام دانشكده  يها نمايش 

   باشد كه  وجود داشته  امكان  اين  و اميدوارم  مفيد باشم تان  شركت  براي  بتوانم  كه كنم فكر مي
  .  كنم  با شما مالقات هايم  صالحيت  به  بيشتر راجع  مذاكره براي

   ارادتمند
   فلد سارا

  
   سارا فلد

   رود  اسكرابل18 
  8033   نيوجرسي  ويلنگتن

  )609 (555-0090 :   تلفن
  
    عمومي  روابط  در رشته  كار جالب يك:   موضوع 

  
  198- تا 198- فيلد   اسپرينگ  از دانشگاه ليسانس:   تحصيالت 

  198- تا 198-   ويلينگتن  دبيرستان
  
  ر كا تجربه 

  .فيالدلفيا، پنسيلوانيا»  ويلج «  مسافرخانه-  وقت  نيمه  اطالعات ل و مسئو  مستخدم198 
ها و   نامه  مطالعه-)   حسابداري  شركت يك( ساير   شركت مددكار امور دفتري)  تابستان( 198 

  .  شركت هاي  خبرنامه  نگارش  به ها، كمك  تلفن  به  آنها، پاسخگويي بايگاني
  . ، در نيويورك  بروك  استاني يمشاور اردو)  تابستان( 198 
  . فيلد  اسپرينگ  دانشگاه  انتشارات-  مدير تبليغات 198 
  

  .ها جايزه
  .198-   افتخار انگليس  ملي انجمن
  .198-   بروك  استاني در اردوگاه»  مشاور تابستان «  نشان دريافت

  
   عاليق 

   ، مسافرت ، اسكي دو استقامت
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  ها معرف 

،   پروفسور ريچارد اشترن  نيوجرسي  درايو، مورستون  اوك ، خيابان4   شماره-   جفريس سوزان
  . فيلد فيالدلفيا، يپيلونياپنسيلوانيا  اسپرينگ  دانشگاه نگاري  روزنامه  آموزش گروه

  
    عمومي  روابط  موارد برگزيده مطالعات 

 و  عمليات2 از  اي  فشرده شرح. نيد ك منديد تحقيق  عالقه  كار در آن  به  كه اي  مؤسسه3   درباره.1
 اگر   كنيد كه  را ضميمه هايي  سؤال  از آنها فهرست  هريك  را بنويسيد و به  هر سازمان گيري جهت
  . سازيد  داشتيد مطرح شديد، دوست  مي  مصاحبه  سازمان  كار در اين براي

  بنگاه (  شما است  مورد عالقه  از همه  بيش هكنند ك  كار مي  عمومي  از روابط اي  در حوزه  كه  تن  با سه.2
   سازمان  يك  عمومي  روابط ، اداره  خصوصي  شركت  يك  عمومي  روابط ، اداره  عمومي روابط

 افراد   يافتن براي. ( كنيد اند، مصاحبه  كار خود را آغاز كرده  گذشته  سال2  و در خالل)  غيرانتفاعي
   به  آوريد كه  دست  را به  افرادي  بگيريد يا نام  تماس تان  دانشگاه اريابيتوانيد با دفتر ك  مي مناسب
 افراد   از اين از هر يك.) اند  شده  آمريكا پذيرفته  عمومي  روابط  محلي  انجمن  عضويت  به تازگي

  ر مقايسهها را با يكديگ  پاسخ  اين سپس.  كنند  شما وصف  را براي  كارشان  روز معمولي بخواهيد يك
   عمومي  روابط  كارگزار مبتدي  كار يك  متوسط  از روزهاي ها، يكي  گزارش  اين كنيد و با آميختن

  . دهيد  خود را شرح  مورد عالقه در حوزه
   در يك  دلخواه  شغلي  براي  كار نمونه  تقاضانامه  خود را مجدداً بنويسيد و يك  سوابق  شرح  چكيده.3

 از  يكي.)  باشد  يا فرضي تواند واقعي  مي  شغل اين. ( كنيد  تدوين عمومي   روابط سازمان
، با  بعد از مصاحبه.  كند  گيرد و با شما مصاحبه  را بر عهده  سازمان  نماينده  بايد نقش هايتان همكالسي
   را به حبه كار و مصا ، تقاضانامه  سوابق  شرح  چكيده  و ضعف  قوت  بنشينيد و نقاط هايتان همكالسي
  .نقد بكشيد

   
  

   منابع
  

1. George N. Kahn and Abraham Shuchman, ``Specialize Your Salesmen,'' Salesmanship and 

sales Force Management,  ed.Edward C. Bursk and G.Scott Hutchinson (Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 1971), PP .26-34.  
 2. Jay Diamond and Gerald Pintel, Successful Selling  (Reston, Va.: Reston  Publishing Co., a 

Prentice - Hall Co., 1982), P.130. 
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   نامه واژه
 account team  در بنگاه  كارگزاري  يك  مأمور اداره  كه  كارشناساني گروه:   كارگزاري گروه   

  .  است  عمومي روابط
 accreditation  موفقيت  مستلزم  آن دريافت:   عمومي  روابط  اعتبارنامهـ   عمومي  روابط پروانه   

.   آمريكا است  عمومي  روابط  انجمن  و شفاهي  كتبي  تخصصي در امتحان
  اند از شرايط  كار كرده  حوزه  در اين  وقت  تمام  سال  پنج  كه كارشناساني

  .ردارند برخو  امتحان  در اين شركت
 ad hoc committee  بهها طرح   يا تكميل  ويژه  مسائل  و فصل  منظور حل  به  كه گروهي:   ويژه كميته ،  

  .نشينند  مي  و مشورت بحث
 advertorials  آن  يا صوتي  چاپي  رسانه  در يك  جايي  با خريدن  كه اي مقاله:  رپرتاژ آگهي ،  

  .»دهند  مي جاي «  رسانه  در آن را مانند آگهي
 agenda  در يك  كه  مهمي  مطالب  از رئوس اي خالصه:   دستور مذاكراتـ  دستورجلسه   

   از تشكيل  معموالً پيش دستور مذاكرات.  قرار گيرد  مورد بحث بايستي  مي جلسه
  .شود  مي  آنها توزيع  بين  كنندگان  شركت  اطالع  براي جلسه

 annual report  مالي  اطالعات  به  راجع  ساالنه  سازمان  يك  كه  تحقيقي گزارش:  النه سا گزارش   
   اوراق  كميسيون  با رهنمودهاي بايستي  مي  گزارش اين. دهد  مي خود ارائه

  . باشد  داشته  مطابقت بهادار و بورس
 assignment editor  كه  است  گروهي يين تع  مسئول  كه  خبر تلويزيون سردبير برنامه:  سردبير مسئول   

  . كند  را تهيه بايد گزارش
 backgrounder (position paper(  استداللي  بيانيه  ) منطقي  داليل  كه  است مطلبي):   وضعيت شرح   

   استداللي بيانيه. كند  مي  عرضه  خاص مسئله   يك  را درباره  مشتري  يك ديدگاه
 در  تري  بيشتر و كامل  اطالعات توان  مي آن   از طريق شود كه  مي  تلقي اي وسيله

  . قرار داد  مطلوب ها و مخاطبان اختيار رسانه
 brainstorming sessions  هاي نشست:   ابتكاري هاي طرح   درباره  بحث  جلسات-   خالقه جلسات  

  .ها طرح   و تكميل  بكر و گسترش هاي  افكار و انديشه  منظور خلق  به گروهي
 brochure   مسئله رويداد،   يك  درباره  اطالعات  حاوي اي جزوه:  راهنما  دفترچه-بروشور  ،

  تواند اطالعات  راهنما مي ، دفترچه  بر اين عالوه.   شخصيت  يا يك فرآورده
  . كند  عرضه  سازمان  يك  را درباره  مكملي عمومي

 by - line article باشد   ذكر شده  مطلب  در باال يا پايين  آن نويسنده   نام  كه اي مقاله:  با امضا مقاله 
   چاپ  ويژه  تخصصي هاي  يا ديگر نشريه ، بازرگاني  فني  نشريه و معموالً در يك

  .شود مي
 caption شود  مي  آورده  عكس  در معرفي  كه مطالبي:   عكس شرح.  
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 chief executive officer (CEO( مقام  باالترين معموالً به:   اجرايي ايه بلند پ  يا مقام  مدير عامل   
  .شود  مي  اطالق  سهامي  شركت  در يك گيرنده تصميم

 Code of Professional Standards  روابط  انجمن نامه آئين:  اي  حرفه  معيارهاي نامه آئين   
   اين  عمومي  روابط  كارگزاران  اخالقي  ناظر بر رفتارهاي  آمريكا كه عمومي

   با مراعات  بر موافقت  مبتني  را كه اي  بيانيه بايستي  جديد مي اعضاي.  ور استكش
  . امضا كنند  است  نامه  آئين اين

 communications audit (public relations opinion audit( ارتباطات  سنجش  ) كيفيت سنجش   
   داخلي يزير  منظور برنامه  به  علمي پژوهشي):   عمومي  روابط ارتباطات

   سنجش اصطالح.  اجرا شود  عمومي  روابط  در زمينه  قرار است  كه يهاي طرح
 responsibility     اجتماعي  مسئوليت   و سنجشidentity audit   همساني

audit Socialهستند  ارتباطات  سنجش  ويژه هاي  گونه .  
 contact  گرفت  تماس  بيشتر با وي ات اطالع  كسب  براي توان  مي  كه فردي:  رابط  .  
 content analysis  مشخص  بستر ارتباطي  در يك  كه ييها پيام   انواع ارزيابي:   محتوي تحليل   

  .اند  شده منتقل
 controlled messages  شوند   مي  منتقل  مطلوب  مخاطبان  به  كه ييها پيام:   كنترل  تحت يها پيام

  . تغيير يا تفسير قرار گيرند ها دستخوش  رسانه  از سوي آنكه بي
 crisis managment  يك  يافته  و سازمان  منظم  و فصل  منظور حل  به كوشش:   بحران مديريت   

  .  يا مورد اختالف  غير منتظره وضعيت
 date line  اطالعيه  اول  از پاراگراف  پيش  كه سطري:  و شهر  ذكر تاريخ سطر مخصوص   

  .شود  مي  شهر در نظر گرفته  و نام  تاريخ  نوشتن براي  مطبوعاتي
 depth tools  مسائل  و فصل  حل  براي  ويژه  به  كه  ارتباطاتي ابزارهاي:   ژرفايي ابزارهاي   

  .بسيار مناسبند
 fact sheet  شود و به  مي  مربوط  معين اي مسئله   به  كه  واقعياتي مجموعه:   اطالعات هاي برگه  

ها و   رسانه  مورد استفاده  مرجعي عنوان به   كه  است  شده  فراهم  نيت ينا
  . قرار گيرد  مطلوب مخاطبان

 finder fee  كارگزار   يك  جديد به  مشتري  يك  جلب  بابت  كه پاداشي:  يابي  مشتري پاداش 
   به  مشتري  پرداخت  درصد پيش10   اغلب  آن و ميزان(شود   مي  پرداخت بنگاه
  ).  است بنگاه

 flip charts  مطلبي  توضيح  براي  كه دار بزرگي  اليه نمودارهاي:   گردان  رنگي نمودارهاي   
  .شود  مي  محدود از آنها استفاده  مخاطبان به

 focus groups  درباره  بحث  براي  كه  پژوهشگري هاي گروه:  متمركز  پژوهش هاي گروه   
  .آيند  مي ها گرد هم  آن ديد و ارزيابي ج  يا توليداتها طرح

 galleys  است  نشده گيري  هنوز غلط  كه  چاپي نسخه:   چاپي هاي  نمونه نسخه  .  
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 headhunters  افراد مستعد و قابل  و استخدام  يافتن  در پي  كه مسئوالني:  مغزها شكارچيان   
  .هستند

 hook  بكشاند  گزارش  خواندن  را به  خواننده ه ك اي  تازه فكر يا ديدگاه:  خبر منادي .  
 house organ  سازمان  داخلي خبرنامه:   سازماني  درون ارگان  .  
 identity  موارد، مراد  اي ؛ در پاره  سازمان  يك  اصلي هويت:   تشخّص-   هويت-  همساني 

  .  است  سازمان  يك شهرت
 in - house public relations  يك  در داخل  عمومي  روابط وظيفه:   سازماني  درون  عمومي روابط   

  . سازمان
 internship  با   دستمزد يا در نهايت  بدون  اغلب  كه  يا تابستاني وقت كار پاره:  كارآموزي 

 يا   دانشجويان  كارها به اين. شود  مي  عرضه  دانشجويان  به  ناچيزي پاداش
   معيني دهد تا در حوزه  مي اند فرصت شده  التحصيل  فارغ  تازه  كه افرادي
  . كنند  كسب تجربه

 issues management  يك  احتماالً بر روي  كه  مسائلي  و فصل  حل  سيستماتيك روش:   مسائل اداره   
  .  تأثيرگذار است مشتري

 issues statement  استداللي  بيانيه  يك  بخش  سازمان انديشه:  مسئله  حكم  .  
 layout  تصاوير و عكس  ويژه آرايش:  آرايي صفحه    
 media directoriy  ها،   روزنامه  درباره  مهم  اطالعات  كه  راهنمايي هاي كتاب:   مطبوعات راهنماي

   كارگزاران گذارد و به  در اختيار مي  و تلويزيوني  راديويي هاي ها، ايستگاه مجله
ها و نزد افراد   مكان  خود را به  ترغيبي هاي كند نامه  مي  كمك  عمومي روابط
  . بفرستند مناسب

 media kit  اطالعيه (  مختلف  مطالب  حاوي اي پوشه: ها  رسانه  كيف-ها   رسانه پوشه  
  ها فراهم  رسانه  براي كه)   وغيره ، عكس  سخنراني ، متن  اطالعات ، برگه مطبوعاتي

 يا رويداد در   مهم  موضوع  يك  درباره در خور را  مكمل  و اطالعات  است شده
  .گذارد اختيار مي

 media training  مشتري  نماينده  آن  ضمن  كه  تمريني جلسه: ها  با رسانهوگو گفت  تمرين   
   كمك  وي كند و به  مي ها دريافت  با رسانه  مصاحبه  را براي  الزم هاي آموزش

  . دهد  از خود نشان  بيشتري ها مهارت شود تا در رفتار با رسانه مي
 ) or news clips ] s mini - docs (video news relations [VNR   مستند كوتاه  ) هاي اطالعيه  

 يا  اي  دقيقه  و نيم  تا سه  يك  مستند گونة فيلم):  اخبار ، يا بريده  ويديويي خبري
   يا راديو تهيه يون از تلويز  پخش  براي  مشتري  از طرف  كه  نوار صدايي بريدة
  .  است شده

 mock - up(dummy(  آزمايشي  نمونه  ) ها و  دهد عكس  مي  نشان  كه  مستندي  ابتدايي نسخه): الگو
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  .  در كجا قرار خواهند گرفت  نهايي  در متن  چاپي مطالب
 news  و  ري خب هاي  اطالعيه ، محتواي  است  و مهم ، تازه  عين  واقعاً و به آنچه: خبر 

  newsworthy.  كنيد  نيز نگاه  خبري  ارزش به.   مطبوعاتي هاي كنفرانس
 news conference  ها  رسانه  به  مهم اطالعات»  زنده« و   رسمي اعالم:   خبري كنفرانس.  
 newsroom  منظور گردآوري  به  رسانه  جا دادن  براي  كه محلي:   تحريريه هيئت ـ خبر اطاق   

  .  است  شده  طراحي  گزارش و نوشتن  اطالعات
 newsworthy  تحقيقي هاي  اطالعيه  محتواي  است  جالب  طور ذهني  به آنچه:   خبري ارزش   ،

  به. اند  گونه خبر معموالً از اين  يا پيش  ترغيبي هاي ، نامه  تحقيقي هاي گزارش
  . كنيد  نگاه   همnewsخبر  

omnibus questions (caravan questions(  جامع هاي  پرسش  ) ضميمه هاي پرسش   :(
  .شود  مي  افزوده  سراسري  تحقيقات  به  كه هايي پرسش

on - line data retrieval  گردآوري  كامپيوتري روش:   متصل  اطالعات  مستقيم  بازيابي سيستم   
  . اطالعات

op-ed article  چاپ  براي  كه  شخصي  ديدگاهي ي حاو اي مقاله:   آزاد مطبوعاتي  ستون مقاله   
  .شود  مي  در نظر گرفته  سرمقاله  مقابل در صفحه

pert diagram  را با يكديگر   وظايف  ارتباط  نحوه  كه نموداري:   پرت  شبكه-  نمودار پرت 
 در   مطلوب هاي هدف   به تواند رسيدن  مي  آن كند و اجراي  مي مشخص

  . كند  تسهيل  وجه ترين به  را به  معيني چارچوب
Pitch  رسانه  به  گزارش  فكر يك آميز ارائه  ترغيب عمل:   رسانه  عالقه جلب  .  

pitch letter  در آن  گزارش  فكر يك  كه  رسانه  به هاي نام  ارسال:   ترغيبي  نامه- خبر  پيش   
  . باشد پيشنهاد شده

press party  بر   آن  اجتماعي  و هواي  حال  كه  خبري س از كنفران نوعي:   خبري ميهماني 
  . بچربد خبرش

press proof  سر   را پشت  چاپي گيري  غلط  مرحله  كه  مطلبي نمونه:   چاپي  نمونه آخرين 
  .  است  شده  بار چاپ  آخرين  و براي نهاده

public affairs  بنگاه يا يك   بزرگ  سهامي  شركت  در يك  اغلب  كه عنواني:  امور عمومي   
  .شود  مي  اطالق  عمومي  عملكرد روابط  به دولتي

public information  عملكرد   به  غيرانتفاعي  سازمان  در يك  اغلب  كه عنواني:   عمومي اطالعات 
  .شود  مي  اطالق  عمومي روابط

publicity  در صورت ها كه نه در رسا  تبليغاتي هاي فعاليت:   تبليغ-   پيام  تبليغ-  آوازگري   
  .كند  مي  ياري اش  عمومي  روابط هاي هدف   را در تحقق  مشتري  بودن مثبت

publicity outlets  مخاطبان  به  آنها سازماني  از طريق  كه اي  رسانه مجراهاي:   پيام  تبليغ مجراهاي   
  .يابد  مي  دسترسي مطلوبش
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publicity tracking method    برآورد و بازيابي  كامپيوتري سيستم:   پيام  تبليغ  رديابي  روش   
   مورد استفاده  در رسانه  مشتري شوندگي ديده»  نماية «  محاسبه  براي  كه اطالعات
  .گيرد قرار مي

public relations message  انديشه اين.   برنامه  يك بخش  سازمان انديشه:   عمومي  روابط پيام   
  .شود  مي  مشتق  مطلوب  و مخاطبان  عمومي  روابط هاي هدفاز 

 public relations program  پيشنهادي  عمليات  و منطقي  عملي نقشه:   عمومي  روابط برنامه   
  . اجرا شود  مشتري  بايد براي  كه  عمومي روابط

 Public Relations Society of America (PRSA(  آمريكا   عمومي  روابط  انجمن )اس. رآ.  پي  .
  انجمن « تر آن  كوچك همتاي.   عمومي  روابط  حوزه  متخصصان انجمن):  اي

 Public Relations Student Society»   آمريكا  دانشجويان  عمومي روابط

of America  است .  
 public service announcements  هاي سازمان   كه ييها پيام:   عمومي  خدمات هاي اعالن  

  . شود ها پخش پراكني  از سخن  طور رايگان كنند تا به  مي  تهيه يغيرانتفاع
 qualitative information  و متمركز به  عمقي  تحليل  بيشتر از طريق  كه اطالعاتي:   كيفي اطالعات   

  .  آماري آيد تا سنجش  مي دست
 quantitative information  و سنجش  رسمي هاي وهشپژ   از طريق  كه اطالعاتي:   كمي اطالعات   

  .آيد  مي  فراهم آماري
 readability        پيام  منطقي  و نظم روشني:  خوانايي  .  
 release date       تواند مورد استفاده  مي  مطبوعاتي  اطالعيه  يك  كه تاريخي:  انتشار تاريخ  

  . قرار گيرد رسانه
 Rifle shot prospect  به  آينده  بالقوه  مشتري  يك عنوان به   كه زمانيسا:   جنگي انداز تفنگ چشم   

  . باشد  و مشخصاً در مد نظر قرار گرفته تنهايي
 Sample   مخاطبان  درباره  اتكايي  قابل  اطالعات  كننده  تأمين  كه گروهي:  نمونه   

  .شود  مي  محسوب مطلوب
 Shotgun prospect    از   تمايزي  غير قابل  گروه  در زمره  كه سازماني:  اي  ساچمه انداز تفنگ چشم 

  .  جديد است  بالقوه مشتريان
 Silver Anvil Awards  بهترين  آمريكا به  عمومي  روابط  انجمن  كه اي جايزه:  اي  نقره  سندان جايزه   

  .كند  اعطا مي  عمومي  روابط برنامه
 Slugline  بعدي  صفحات  در باالي  كه طبوعاتي م  اطالعيه  از عنوان جزيي:   مسلسل عنوان   

  .آيد نيز مي
 Speakers bureau   بر كار نگارش  كه سازماني  درون  بخش يك:   دفتر سخنرانانـ  دفتر سخنگويان   
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  هاي  برنامه ، تدارك  سخنراني  جلسات ريزي ، برنامه  سخنرانان ، گزينش سخنراني
 و بعد   پيش  تبليغاتي  انتشار مطالب نين و همچ  مختلف  شهرهاي  به سفر سخنرانان

  .پردازد  مي  برنامه از اجراي
 Special event   به  سازماني  از سوي  كه مراسمي:   ويژه  مراسمـ   ويژه  مناسبت-  رويداد ويژه   

  .شود  و اجرا مي ريزي ها طرح  و رسانه  مطلوب  نظر مخاطبان منظور جلب
 Spin - off    از يك  كه  يا مطلبي رويداد، فعاليت:  اي  حاشيه هاي  برنامهـ  مكمل  هاي برنامه   

   بيشتري  دوام  آن  تبليغاتي  ارزش شود و به  مي  ديگر مشتق رويداد ويژه
  .بخشد مي

 Spoke person   كند   مي  سخنراني  سازمان  يك  نماينده  در مقام  كه فردي:  سخنگوـ  سخنران
شود   مي  مطرح  سازمان  آن  به  مربوط  مهم  مسائل  درباره  كه هايي  پرسش و به
  .گويد  مي پاسخ

 Spoke person tour  در نقاط  اغلب  كه  ايراد سخنراني  سفر براي برنامه:   سيار سخنران هاي برنامه   
   مطلوب  مخاطبان  براي  سخنران  آن گيرد و طي  مي  صورت  مختلف جغرافيايي

  .كند  مي  سخنراني  سازمان  يك  به  مربوط  مهم هاي موضوع  درباره
 Standing commitees  بر امور نظارت  جاري  اصول  بر اساس  كه هايي كميته:   دايمي هاي كميته   

  .پردازند  موجود مي  مسائل  و فصل  حل كنند و يا به مي
 Story boards  نمايش ريزي  برنامه ملي ع روش:   تصويري  گزارش ريزي  برنامه هاي كارت   

 گفتار و   ساختن  با هماهنگ كه)   و بصري  سمعي هاي طرحو ديگر  ( اساليدي
  .گيرد  مي  صورت  مقوايي  صفحه تصوير بر روي

 Talking head  شد   مي  گفته  از فيلم هايي  قسمت  به  تلويزيون  اهل در اصطالح:  سخنگو سرهاي
   است  گفتاري  را كه هاي نام با يكديگر، يا بروگو گفت   را سرگرم  افرادي كه

  .  نيست  و جذاب  جالب هايي  برنامه  چنين  كه  است  معني دهد و بدين  مي نشان
 Target publics  آنها   به مند است  عالقه  سازمان  يك  كه  خاصي مخاطبان:   مطلوب مخاطبان 

  . دارد  زيادي  اهميت  سازمان  آن  موفقيت  براي  يابد و عقايدشان دسترسي
 Task timetable  يك  به  كه  وظايفي ريزي  برنامه  براي هاي نقش:   وظايف بندي  زمان جدول   

  .شود  مي  مربوط  طرح  يك  يا اجراي  عمومي رويداد روابط
 Teleconferencing  جغرافيايي  مختلف  نقاط  رويداد به  يك اي  ماهواره پخش:  دور  راه كنفرانس  .  
 tie - in  گيرد و با اين  مي  صورت  رويداد اصلي  يك  در جنب  كه فعاليتي:   الحاقي برنامه  

  . دارد رويداد ارتباط
 Tow - way communication  و   مشتري  سازمان  از جانب ، يكي  ارتباطات دو نوع:   دوسويه ارتباط 

   مشتري  سازمان ارتباطات. شود  مي  را شامل  مطلوب  مخاطبان  از جانب ديگري
  .   است(feedback)رو   درون  مطلوب  مخاطبان    و ارتباطات(outgoing)رو برون
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 Uncontrolled messages  تفسير و تغيير   دستخوش  كه ييها پيام:   كنترل  غير قابل يها پيام 
  .گيرند ها قرار مي رسانه

 Visibility  شناخته سخت»  اي چهره« و از   قرار داشتن  ديد مردم در معرض:  مشهود بودن   
  . برخوردار بودن

 )Visibility study (Public issue study(  در مشهودات  پژوهش  ) عمومي  مسائل پژوهش   :(
   خبري  بسيار با ارزش  توليد اطالعات  براي  سازمان  ابتكار يك  به  كه پژوهشي
  .گيرد  مي  صورت  است  شده  مشخص پيش از   كه هايي موضوع  درباره

 Voice - over  دهد يا صدا   مي  را توضيح  فيلمي  داستان  فردي  كه زماني:  تصوير  روي صداي
  .شود  مي  شنيده  تلويزيون  صفحه  سينماي  پرده از پس

 White paper  ك ي  درباره  رسمي  تحقيقي  حاصل  كه گزارشي:  سند سفيد- سفيد  گزارش  
  .كند  مي  را عرضه انگيز يا اجتماعي  بحث  بسيار مهم موضوع
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