
 تاریخچه روابط عمومی

 نویسنده: هادی زمانی

 مقدمه

شاید هیچ علمی به اندازه روابط عمومی از پیشینه قدرتمند و تاارییی بخواوررار نشاشاد  

  زماانی هاه گخرریباازمهای انساانی اولین گخوه یخیگشکلبه  بیشاتیحریشه این علم 

ورند  اولین ساوتارهای رواباط های اولیه رر هنار یکدیگخ زندگی گخوهی را تجخبه نمانسان

 نیتاخبزرگهای تکامال عمومی شکل گخفتند  ارتشاط به عنوان فخایندی قدرتمناد زمیناه

 رست آورر بشخ یعنی زندگی جمعی را تحقق بیشید.

حل آن یعنی هشا  پیاا   پاخرازی پیاا   امخ ز طخیق فخایند ارتشاط و هاربخرانسان اولیه ا

 نه رشد و تعالی وور را فخاهم نمور.آن زمی بازووررانتقال پیا  و 

 بشخیت سه مخحله مهم را پشت سخ گذارر: یاهویپخهاو بخای گذر از تاریخ 

 سازگاری با محیط/مخحله اول: شناوت وور

 ابتدای تکنولوژی  ابزارمندی/مخحله رو : شناوت طشیعت

 فلسفه/مخحله سو : شناوت ماهیت

یعه نهاره شده بور  به هشا  رر وجور او به ورر مخحله اول او با شناوت وور و آنچه هه ر

و... موارری بورناد هاه  رفتن  رستانی بخای بخراشتن اجسا وور پخراوت. پاهایی بخای راه 

الی رروتان او را با محیط وویش سازگار نمورند  فخار به سمت غارها  پناه گخفتن رر البه

 رست آوررهای این روره بشخ بورند. نیتخمهماز شاید 

رسات  نیتاخمهمخامون وور پخراوت هه سان پس از شناوت وور به شناوت محیط پیان

های شکسته اولین ابزارهایی بورند هه او های تیز و استیوانآورری هش  ابزار بور  سنگ

ها به طول انجامیاد و هاخ هخرند. این مخحله تا قخنهایش یاری میهوواست نیتأمرا جهت 

تااریخ  یبندمیتقساینه رشد بشخ فخاهم گخریاد. مورگاان رر روز با هش  ابزار جدیدتخ زم

هش  ابازاری جدیاد ایان   بخر هه رر هخ مخحلهبخبخیت و تمدن نا  می  بشخیت از توحش

بخای نمونه با هش  تیخ و همان مخحلاه بخبخیات  روره  نماید.ه را وارر عخصه جدید میرور

 شور.میمیانی را به پایان رسانیده و وارر مخحله سو  وور 

 پس از گذشت هزاران سال  انسان بیش از پیش به فخایند ارتشاط وابسته گخرید  به طوری

 هه با معطوف هخرن توجه وویش به ماهیت فخایند شناوت وارر عصخ جدید علم گخرید.



و سخیع او حاصال  جانشههمههای رشد و پیشخفت رر این روران با هش  علم فلسفه زمینه

 گخرید.

را فاخاهم  ITهای تحقاق او را به سایشختیک هدایت نمور و ساایشختیک زمیناهعلم فلسفه 

تا جهان به سخعت روران گذشته را پشت سخ گذارره و وارر عصخ فناوری و پیشاخفت نمور 

 ور.ش

آنچه هه او به عنوان جهاان فنااوری اطاعاات و ارتشاطاات باه رسات آورره اسات  هماه 

ابط عمومی با نا  ارتشاط است  فخایندی هه با هاخ های روتکنیک نیتخمهممحصول یکی از 

انتقاال آن زمیناه تعاالی  اشناوت او را به هش  پیامی جدید و پخرازی آن سوق رار تا با

اما آنچه هه رر تما  ایان مخاحال تاارییی او را هاخ  اه ؛ ای را فخاهم نمایدوور و جامعه

ها به انتقال هه او از طخیق آنوسایلی است   بیشتخ با علم روابط عمومی اجین نموره است

های هش  شده پخراوته است. از این میان زبان به عنوان اولین وسایله پیا و این مفاهیم 

هناوز از   پس از گذشت هزاران سال  حتی تا به امخوز  ثخ و هارآمدتخین وسیلهؤارتشاطی م

های بشاخی گاواه دناعتشار و پایایی ارزشمندی رر این علم بخووررار است. تاریخ اولین تم

هاای علام رواباط عماومی بخواوررار ها به ووبی از فنون و تکنیکآن است هه این تمدن

 اند.بوره

گیخی و رشاد و پیشاخفت ایان تمادن مخهاون وجاور  ناین از منظخی ریگخ حتی شکل

 7000هایی بوره است. ایخان باستان به عنوان اولین تمدن بزرگ جهان با بایش از تکنیک

 شور.تمدن و فخهنگ نمونه بارزی محسوب می هزار سال

 روابط عمومی ایرانی

عنوان ساوتارهای وجوری روابط عمومی  این علم قدرتمند را متجلای به ه هه امخوزه چآن

و تیصص استوار است. رو اصل مهمی هه  ون رو باال  ییگخااواقسازر  بخ رو محور می

 .آورریررمخفت و تعالی به پخواز های پیشعقاب تیزبین  روابط عمومی را به قله

جا مورر اهمیت قخار رارر هه ساال  از این میان مشحث اواق به عنوان اولویت اول تا بدان

توان هه می مهمی و شاید یکی از رالیل اندنموره یگذارنا ن سال اواق را به عنوا 2007

 .استخرر همین امخ گیق باز میتهای روابط عمومی به عهد عبخاساس آن مدعی شد ریشه

اناد. شواهد تارییی گاواه آن اسات هاه جواماع اولیاه از رهشاخان ماذهشی بخواوررار بوره

های یکتاپخستی نیز بخ حضور اولین انسان با نا  حضخت آر  به عناوان اولاین پیاامشخ آیین



و آنچه هه یک انسان را باه عناوان پیاامشخ رر نظاخ ریگاخان متجلای  هنندمی دیتأهالهی 

 اید  اواق نیکو و حسنه است.نممی

روی صحیح اسات  روشای هاه اماخوزه باه و سیخه  امشخ نماینده هامل حسنات اواقی پی

 .1هاسیک آن قخار رارر پخرازانهینظخهمه  دیتأهعنوان مشنای علم روابط عمومی مورر 

 وپیامشخانی هه رر سخاسخ هخه زمین مخر  را باه شایوه و اصاول صاحیح زنادگی هادایت 

اطاعات زیاری به جز آنچاه هاه رر  مخرانبزرگنمورند  ما از سخگذشت این نمایی میراه

 تاوان باهمده است رر رست نداریم اما از این میان میآهتب آسمانی وصوصاً قخآن هخیم 

هاه حضاور ایشاان رر میاان ماخر  ایاخان زماین سپنتمان اشااره نماور  زرتشتحضخت 

قدرتمناد  یهایامپخاتورو  شهخرولتتشکیل اولین  لهی وا -های تحقق تمدن ایخانیزمینه

هاای رواباط عماومی رر ایاخان ای هه باعاث بااروری تکنیکتارییی را فخاهم نمور  زمینه

ایان  وارفهخساتتمادن بشاخی را ایجاار نماور اگاخ بیاواهیم  نیتاخبزرگباستان شده و 

 نماییم: های زیخ بنایی را یارآور شویم به موارر زیخ بایستی اشارهتکنیک

افاخار باا  نیمؤثختخبه عنوان یکی از  نیزمخانیاسپنتمان پیامشخ  زرتشتوجور حضخت  -1

ار می باا شاعبخوورراری از اواق  گفتار و رفتار نیکو به عنوان محور اصلی علم روابط عمو

 )اواق نیک  گفتار نیک  هخرار نیک(

)تکنیک  نتمانسپ زرتشتت هامالاوستا به عنوان هتابی ارزشمند از شهورات و ا  یتأل -2

 (یمستندساز

اجتمااعی و تنظیم روابط  یمندضابطهو  یزیربخنامهو وضع قانون ارته رر جهت   یتأل -3

 )تکنیک ارتشاطات( اعضاء جامعه

 گشتاسب پارشاه سلسله هیانیان و ارائه نقش مشورتی هه امخوزه یکی از راهنمایی هی -4

 گخرر.مدار میوظای  هارشناسان روابط عمومی قل

واحاد رر جهات ایجاار وحادت رویاه  به عنوان تخویج ایدئولوژی یکتاپخستیگستخی  -5

هاای قدرتمناد و هارآماد قاارر باه هاه تنهاا رواباط عمومی یساازفخهنگجامعه  نقاش 

 به آن وواهند بور. یابیرست

 یجمعشااطارتنظاا   هایتین اپارها به عناوان نیسا یاندازراهها و  اپاروانه سیتأس -6

 جهان
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وساایله  نیتخپخسااخعتبخ بااه عنااوان اوت هشااوتخ وانااه و تخبیاات هشااوتخان نامااهساا -7

 باستانروران  یجمعارتشاط

 یرساناطاعبیلشوررهای  نیتخبزرگبه عنوان نیستین و  هاهوهبخ باالی  هانوشتهسنگ -8

 تاریخ

 ش  وط و توسعه هتابت و آغاز تاریخ مکتوبه -9

 ریشان و اندیشمندانا توسط ه به پارشاهان و حکا ارائه مشاور -10

وری هیامنشی رر تیات جمشاید باخ مپخاتای سوابق اقدامات انجا  شده وجور بایگان -11

 های وشتیروی لوح

 ار یان محلیجیان و رمنا -12

 تخین تکنیک ارتشاطی باستانمندهای وشخ به عنوان قدرتپهت -13

 ( روابط عمومی اسالمی2

ن رسات آورر بازرگ ایشاان باه عناوان اولای و پیامشخان الهی  حضخت وااتم از بین همه

 حکومت اسامی از جایگاهی رفیع بخووررار است.

با بخوورراری از اواقی نیکو هه وداوند به عنوان اولین ابازار  علیه و آلاه( اهللیصل)حضخت رسول 

اندیشااه واالی های تحقااق   زمینااهقااخار رارناادهارآمااد ارتشاااطی رر وجااور مشارهشااان 

 .2  تشکل و ایجار حکومت اسامی را فخاهم نمورندیرهسازمان

ان را هاه رشامن گذاشته اساتثیخ أجا بخ اعضا جامعه ت و عملی ایشان تا بدان سیخه فکخی

د باخای   به ررستی اگخ وواسته باشیم الگاویی جاامع و هارآماآورریررمرر زمخه روستان 

  سایخه و میینمااز ارهان مهم علم روابط عمومی تعخی  به عنوان یکی ا ییگخااواقمحور 

 .شورمحسوب میسنت حضخت رسول اهخ  )ص( نمونه بارز و هاملی 

 نهااه و تشیوه و سنتی هه تزهیه را به عنوان رشد اواقی مقد  بخ تعلیم و آموزی رانسات

 راند.م و علم میلتحقق آن را گذر از منزلگاه عقل  ح مسیخ

های حکومت محمادی باخ سااوتارهای ل اهخ  )ص( به مدینه  پایهبا هجخت حضخت رسو

پایداری هه  و مؤثخبا بخقخاری ارتشاط   رر بدو ورور هه یطوربه .روابط عمومی شکل گخفت

ی را باه ایشان با همه اقشار جامعه رر طشقات میتل  ایجار نمورند  عدل و قساط و بخاباخ

ایان  بخ اساسلماً تنظیم روابط اجتماعی عنوان مشنای حکومت وویش استوار نمورند. مس

 شور.های علم روابط عمومی رر زمان حاضخ محسوب میاز شاوص هامؤلفه

                                                 
 عمرانآلسوره  159آیه  - 2



ساوت   بخقخاری عقد اووت بین انصار و مجاهدین به عنوان رو قشخ مسلط جامعه اسامی

اعازا    اذان و نماز جماعت  اقدامات انجا  گخفته توسط هاتشاان وحای یخیگشکلمسجد  

هاا و و مکاتشه باا رولت ینگارنامه ،شلغین آشنا به فخهنگ جوامع بخای تشلیغ آیین اسا م

اقاداماتی اسات  نیتخمهمتخویج روحیه مشارهت و اقدا  جمعی از و جهان  یهایامپخاتور

وجور نهار قدرتمند روابط عمومی را باخای حکومات اساامی حضاخت   هه رر ررون وور

 ماید.نتی تشیین میرسواتم به ر

 ( روابط عمومی مدرن3

شکل گخفتاه و باا وحادانیت ارتشااط  هایائیآرهای روابط عمومی از سخزمین ریشه هخ ند

اما آنچه هه رر قخن حاضخ به عنوان علم روابط عمومی مطخح شده است  از رارر تنگاتنگی 

 شت انگیز سخ شمه گخفته است.های رواقعه

را  های آراری رر غاخب و نماور عملای اندیشاهایهشد ساخمر ماجخا از آنجا آغاز شد هه با

واویش قاخار هاار غخبی سور بیشتخ را از هخ طخیق به عنوان مشنای  رارانهیسخمات  میسا

و بخای رسیدن به این هدف شو  از هیچ هاری فخوگذار نکخرند  وضاعیت بهداشاتی   ندرار

انگیاز شاده  رقّاتبسیار  ،شغلی  شیصی  وانوارگی  هارگخان به عنوان عامان این هدف

 .شادیافات و ساطح رساتمزرها همتاخ از گذشاته میبور  هخ روز ساعات هار افازایش می

رسید  هارگخان تنها راه نجاات واویش وور یشخالیسم به نقطه بحخانی لسخانجا  زمانی هه 

 را رر اعتخاض یافتند.

یسم به عنوان اولاین نهضت  ارت .ها نیز بیشتخ شدیها و هارشکنبا رشد اعتخاضات  آشوب

های روابط عمومی از جملاه انتشاار و هدفمند با بخوورراری از تکنیک افتهیسازمانتشکل 

نامه رر اروپا هار وور را آغاز نمور و پاس از  تشکیل جلسات  تعیین اهداف و نظا   نشخیه

 ریگخ وجور نداشت.وور  هخ ند ،گذشت سه رهه هارگخان را به اهداف وور نزریک نمور

یگخی به وور گخفت  رر آنجا اعتخاضات هاارگخی هخگاز شاکل راما رر آمخیکا وضع شکل 

هاای رواباط راران باه واوبی از تکنیکبه وور نگخفت اما رر عاوض ساخمایه افتهیسازمان

 عمومی به نفع منافع وور استفاره نمورند.

بسیاری از شهخها راران اعتخاضات را سخهوب نمور. ارتش به نفع سخمایه ،با رشد اعتخاضات

گخ روز هاارگخ هه تاداعی شیکاگوهای وونین گخرید  از جمله میدان اصلی قیا  رستیوی

باور.  وواقعاه هلاخار ارر زگخف باخ علام رواباط عماومی گاشا یثیخأای هه تاما واقعه؛ شد



با روالت  .زندگی رست به تظاهخات زرند دوابسته به معارن راهفلخ از وضعیت ب انیمعدنچ

 وون هشیده شدند.واک و هایشان به عداری از معدنچیان و وانوارهپلیس  ت

ر را تشاار واواع  نادوانواره راهفلخها هه از اعتشار معنوی زیاری رر بین مخر  بخووررار بور

و ان مشااور از به عنوا  لذا با رعوت از فخری به نا  ایوی لدبتخلی ندریدمی ض وطخرر معخ

 هند. یشیاند اره  عضلموواسته شد تا رر جهت رفع این 

رر آن زمان انجا  رار  باعث شد تا روابط عمومی ساخ از الک نهفتاه  «3ایوی لی»هاری هه 

 و مقلوب وور به رر آورره و وور را رر عصخ لیشخالیسم تنها منجی بیابد.

باا  های قخبانیان باخور وجان ری راهفلخ هو ک را راضی نمور تا به میان وانواره  لی ویای

وان حضاور راهفلاخ جا .آن روز موضاوعیت نداشاتهاری هه تا  .رو مذاهخه هندرن رورایشا

وح ریگخی را رر سط یسازشفافباعث شد تا از نزریک با مشکات هارگخان آشنا شور. لی 

 های هاری او بور.نیز رنشال نمور  هش  و ارائه اطاعات صحیح و سالم از اولویت

ر را رر هخ تشاکیل رار  مواضاع واوررا با همکاری پاا هاری وورخ تاو بعد از آنکه وور رف

 به ووبی تشخیح نمور.« اعامیه اصول»

یح و هارآماد و هساب اطاعاات صاح  مؤثخهه او رر جهت بخقخاری ارتشاط  الگوییشیوه و 

 .نمورشفاف ایجار نمور  او را بخای همیشه پدر روابط عمومی مدرن 

 ز باخارر ووانادهیاشاور. بخنز شاخیک محساوب مییاعنوان باا اروارر بخن اوذ ایناما او رر 

ا باوابط عمومی رساند او راسی اجتماعی او را به نای به روانشفخوید بور هه عاقهزیکموند 

انی جهابه عناوان اولاین هتااب رواباط عماومی « تشلور افکار عمومی»اثخ ارزشمند   یتأل

 رر این زمینه را فخاهم نمور.  زمینه رشد آثار مکتوب

یاورک رر رانشگاه نیوولین روره آموزشی روابط عمومی ز رر جهت ایجار انیاتی هه بخاقدام

 ماوره باور سخانجا  باعث شد تا نامی هه او بخای این علم انتیاب ن  انجا  رار 1923سال 

شاوت و هیناگ باه ث یل  انجا  شده توسط او یهاتایشایستگی ووری را بخای نامیدن 

 خر.رساند و روابط عمومی نا  گی

ای های گساتخره  سا  بلک نیز رر انگلستان تاینیزهینگ و بخ  های لیهمزمان با تای

جلد هتااب  10بیش از   یتألنمور  بلک با را رر جهت معخفی این علم هاربخری رنشال می

نقاش رواباط عماومی رر »  «عملای رواباط عماومی»هاای رر زمینه روابط عمومی با نا 

پیششخر و تخویج آموزی روابط عمومی رر بخیتانیا  و...« رر عمل روابط عمومی»  «یتمدیخ
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آفخیقا و آسیا باه عناوان اولاین  افتهیتوسعهو سایخ هشورهای جهان وصوصاً مناطق همتخ 

استار و مدرس روابط عمومی انگلستان  این حخفه را عاوه بخ موطن وویش رر بسیاری از 

 نمور. یگذارهیپاهشورها 

ریگخی همچون اسکات ا .هاتلیپ به عنوان پدر آماوزی رواباط عماومی  پس از او بزرگان

تخین شاخهت و موفق نیتخبزرگ گذارانیبنآمخیکا  جان وایلی هیل به عنوان  متحدهاالتیا

زیاری را رر جهت رشاد و توساعه ایان علام باه  یهاتایروابط عمومی تاریخ و سایخین 

 ظهور رساندند.

 ران( روابط عمومی مدرن در ای4

و مدرن باه واور  افتهیسازمانرر اروپا شکل  یاریم 1929روابط عمومی از سال  هخ ند

گخفته و نقش و جایگاه وور را به ووبی به ثشوت رساانیده باور اماا رر ایاخان تاا تشاکیل 

های ایان علام هااربخری باه فخاموشای هنسیخسیو  نفت ایخان و انگلیس همچنان تکنیک

 سپخره شده بورند.

هاای ایان هشاور تشاکیل و  نفت ایخان و انگلیس هخ  ند باخای  پااول ثخوتهنسیخسی

رر آن شااید  تگمخیاولین واحد روابط عمومی به مدیخیت مارشال مون یاندازراهگخرید اما 

 .شدتنها نقطه عط  و رست آورری بور هه نصیب ایخانیان 

 1327ر ساال اولین گخوه رواباط عماومی رر شاخهت نفات ایاخان و انگلایس ر سیتأسبا 

به ایان حخفاه  مندانعاقهجذب و استیدا   رر جهت شناسایی  ییهاتایهجخی قمخی 

 نطقی با این گخوه گخرید. تخصورت پذیخفت هه منجخ به همکاری ره

پخوراناد  رر ات ارتشاطی جامعه را رر ذهان میضقشل رغدغه مع هاسالنطقی هه از  تخره

باخ نقاش راریاو باه « ضخورت ایجار راریاو رر ایاخان»و انتشار مقاله   یتألبا  1317سال 

نمور  ایشان پاس از  دیتأهان بخ توسعه جامعه مآن ز یجمعارتشاطوسیله  نیتخممهعنوان 

پیوستن به گخوه روابط عمومی شخهت نفت ایخان و انگلیس با توجه به احسااس ضاخورت 

سافخی   راهکاار موجاور نیتخیاصلو  نیمؤثختختوسعه این علم از طخیق آموزی به عنوان 

رانشگاه معتشخ هه رر زمینه علام رواباط  10پژوهشی را به آمخیکا انجا  رار  او با بازرید از 

 یگذارهیپاهای ز رر منزلش  زمینهنیهخرند  همچنین ماقات با اروارر بخعمومی تای می

اولاین هتاب   یتألاولین روره آموزشی روابط عمومی رر ایخان را فخاهم نمور. با تخجمه و 

 شد. ایجار آموزی هاسیک این علم فخاهمهای روابط عمومی به زبان فارسی زمینه



  یتاألهای روابط عمومی  سینخانی رر اولین سمینار رواباط عماومی  تدریس اولین روره

و ارائاه نیساتین تعخیا  و  «مدیخیت و رواباط عماومی»هتب معتشخ روابط عمومی  ون 

ی رر ایخان او را به پذیخی ریاست نیستین گخوه آموزشی رواباط الگوی جامع روابط عموم

عمومی رر نظا  عالی آموزی هشور واراشت و ساخانجا  ناا  او را باه عناوان پادر رواباط 

 عمومی مدرن ایخان بخای همیشه جاورانه نمور.

 اصل استوار است هه عشارتند از: 8نطقی بخ  تخعناصخ نظخیه روابط عمومی ره

 علم و هنخ -1

 عشق -2

 فلسفه مدیخیت نو -3

 منافع عمومی -4

 یاثخگذار -5

 ییگوراست -6

 تشلیغات -7

 نیاز روابط عمومی به روابط عمومی -8

فه و تعاری  روابط عمومی توسط افخار میتل  لسنطقی آنچه هه پس از او رر مورر ف تخره

 نموره است. یزیرقالبمطخح شده است را به ووبی رر نظخیه وور 

منظخ آنچه هه رر قالب تعااری  رواباط عماومی و هارهخرهاای آن پاس از ایشاان از یک 

هاه از رروات تنومناد نظخیاه ایشاان زره شاده  ه استهایی بورمههمچون قل  مطخح شد

 است.

نطقی بخ  هار مشیصه اساسی استوار است  ایشان معتقدند هه  تخالگوی روابط عمومی ره

 ستی:بای آل دهیا یک روابط عمومی هارآمد و

 ی مستقلفکخ( مشتنی بخ یک رستگاه 1

 ( متکی بخ فخهنگ ووری و آثار نیاهان2

 ( مشتنی بخ شناوت علمی3

 عمومی باشد. متضمن منافعو  (4

و هارشناساان رواباط  «فلسفه وجوری این علام بقااء آن اسات»بایستی توجه راشت هه 

بحخان مشارهت مساتمخ  ریزی  پاسیگویی و اجتناب ازبخنامه»همین ریدگاه رر  اعمومی ب

اجتمااعی  تیصاص را رر ساخلوحه  یخیپذتیمساوولمحوریت اواق و  بخ اساسو  «رارند



های هاربخری این علم پویا فنون و تکنیک به آوخینهار وویش قخار راره و بخای رستیابی 

 هنند.هموار می بخ وورهای آموزی و فخاگیخی این رانش را سیتی

علم و پذیخی تعاری  بسایار  های حخفه  هنخ ه بخگذر از رورانوروابط عمومی رر ایخان عا

های پخ مشقت تارییی را نیز پشت سخ گذارره است رر روران پس از هورتاای زیار  روران

ناریاده انگاشاتن مناافع  و با نقض اواق به عنوان محور اصلی بقاء وور 1332مخرار  28

 ی قخار رار.عمومی  تیصص گخایی را رر اوتیار عمال حکومت

تا مادتی روران محجوریات را از ساخ گذراناد و ایان علام پویاا و  با ظهور انقاب اسامی

یش از واور آناان متحمال باگذشته واور را  اندرهارانرستانی و جهل رمحخک  وب نا

 گخرید.

هاای رواباط عماومی با تشکیل اراره هل تشلیغات رولت و آغااز جشانواره انتیااب بختخین

رت فخهنگ و ارشار اسامی عصخی نو بخای توسعه این علم فخاهم گخریاد هشور توسط وزا

 هاوصوصاً باخوز توانمنادی هارستگاهثخ آن بخای مدیخان ؤتا جایی هه با بخوز هارهخرهای م

 توجه هخ  ه بیشتخ به آن معطوف گخرید. 70رهه  یهاسالوور رر 

تیصصای -ندین نشخیه علمایعلم روابط عمومی با بخوورراری از   هفتمرر روران رولت 

می و... و  نادین گزار رواباط عماور ون هنخ هشتم  تحقیقات روابط عمومی  رساانه  هاا

 تیصصی شکوفا گخرید.-های علمیو تشکیل انجمن یالمللنیب همایش و هنفخانس

لیفات  تحقیقات و أت اتسال انقاب از تعدار انتشار نیامیسو  80رهه  رر انتهایهخ  ند 

هاساته شاده اسات اماا ایان اماخ را  70ی روابط عمومی نسشت به اواسط رهاه هاهمایش

و ظهاور  یارشاتهنیبجدیاد  یهاسخفصالبایستی سوق یافتن محققان گذشته به سمت 

 محققان و اندیشمندان جدید رر این عخصه عنوان نمور.

 منبع: کتاب روابط عمومی اثربخش و فراگیر


