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ﭼﻜﻴﺪه
روابط عمومی نھادی است که به جوامع نوﯾن تعلق دارد و در روند پيداﯾش و رشد سازمانھای نوﯾن برای تسھيل
ارتباط ميان سازمانھا با محيط درونی و بيرونی ،مخاطبان ،گروهھای تأثيرگذار و تأثيرپذﯾر از سازمان ،افکار عمومی،
رسانهھا و سازمانھای دﯾگر اﯾجاد شده است .روابط عمومی با اﯾفای کارکردھای اطالعرسانی و اطالعﯾابی،
اﯾجاد و حفظ ارتباطات دوسوﯾه و تفاھم متقابل بين سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به
سازمان ،کمک به مدﯾرﯾت برای ھمگام شدن با تغييرات محيطی ،نزدﯾک کردن نگرشھای مخاطبان با سازمان و
متقابال ً نزدﯾک کردن اقدامات و نگرشھایسازمان با مخاطبان به پوﯾاﯾی و رشد و توسعه سازمان در محيط و در
راه رسيدن به اھداف و استراتژیھای آن کمک میکند.
با اﯾن وجود روابط عمومی ،مانند ساﯾر رشته ھای علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون
ارتباط و اطالعات در کشور ھا ،نتوانسته در آن تأثيری داشته باشد .حتی کشور در حال توسعه ما نيز چنين
وضعی دارد.
چرا که در عصر ارتباطات و اطالعات و در موقعيتی که جامعه متحول ما رو به سوی تکامل دارد و مدنيت را جست
وجو می کند ،روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در اﯾجاد بستر ھای مشارکت ذھنی و عينی
نقش نھادی و بنيادی دارد،
نقش عمده روابط عمومی ،کاھش و نزدﯾک کردن اذھان عمومی به واقعيت در سازمان ھاست.
به عبارت دﯾگر ھراندازه ارتباط در روابط عمومی ،بطور مفيد ،مستقر و به نحو تاثير گذار گسترش ﯾافته باشد،
ھمان اندازه آن فرد ،گروه و مؤسسه در دستيابی به اھداف خود موفق تر می شوند .امروزه ،دستگاه ھای
دولتی روز به روز وسيع تر ،وظاﯾف آنھا سنگين تر و پيچيده تر می شود ،اﯾن روند فعاليت گوناگون آنھا را متحول
کرده و ميان مردم و دولت و نيز ارکان دولتی روابط نزدﯾکتر برقرار می شود .با توجه به وظاﯾف کلی روابط عمومی
در حقيقت می تواند ،در حکم واسطه ميان دولت و مردم نقش قابل قبولی اﯾفا کند.
اﯾن مھم زمانی محقق خواھد شد که بدانيم با وجودگذشت بيش از  ۵٠سال از روابط عمومی در سازمان ھای
دولتی اﯾران ،ھنوز کارکردھاﯾش با فلسف ٔه واقعی آن در سازمان ھا فاصله دارد و نتوانسته به جاﯾگاه مناسب خود
در سازمان ھا دست ﯾابد و نقشھای مؤثر خود را در عرصه درون و برونسازمانی اﯾفا کند و راه حل اﯾن است که
از راه مطالعه و پژوھش چالشھا ،مشکالت و موانع موجود روابط عمومی را دراجرای وظاﯾف رسانهای و
مدﯾرﯾتیاش در درون و برون سازمان شناساﯾی و مورد بررسی قرار داده تا بتوانيم با آگاھی از محدودﯾتھا و
مشکالت سازمانھا در ارتباط با محيط ،راھکارھھای عملی بھبود وضع موجود و رفع مشکالت فراروی را ارئه داد.
که در اﯾن مقاله سعی می شود به مھمترﯾن آنھا اشاره شود.
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