پنج اصل اساسی
هادی زمانی
عالوه بر اخالق كه مبنا و اساس فعاليت در روابط عمومي است .يك كارشناس روابط عمومي براي دستيابي بهه
كيفيت روابط عمومي بايستي پنج اصل مهم و زيربنايي را در وجود خود تقويت نمايد .پنج اصلي كه برگرفته از
حواس پنجگانه موهبت خدادادي است و به همين دليل توانايي آن در وجود كارگزار روابط عمومي نهاده شهده
تا با ممارست و تمرين تقويت شده و او را براي رسيدن به هدف متعالياش محرز نمايد .اين اصول عبارتند از:
اصل اول :عقالنيت
اصل دوم :خوب ديدن
اصل سوم :خوب شنيدن
اصل چهارم :خوب گفتن
اصل پنجم :خوب نوشتن
-1عقالنیت

عقل به خودي خود يك از بيشمار نعماتي است كه خداوند عزوجل به انسان عطا فرموده است .خود عقل به
تنهايي ابزاري است براي درک مفهومي متعالي كه خداوند در هنگام آفرينش انسان ،با ارائه آن مفهوم به انسان
و پذيرش آن از طرف او ،انسان آدم البشر را اشرف مخلوقات قرار داد ،مهمترين دست آوردي كه از اين ابزار
قدرتمند ميتوان به دست آورد «آگاهي» است .آگاهي ،مفهومي بس متعالي است كه اگر فردي بتواند به آن
دست يابد مسلماً از نوادر روزگار خواهد بود ،اينکه آگاهي چيست؟ و آيا با آنچه در مکاتب فلسفي الهي و
ماترياليستي مطرح شده تفاوتي دارد و چه تفاوتي با اطالعات ،بيداري و مفاهيم مشابه دارد ،مبحثي است كه
خارج از حوصلهي اين نوشتار است اما تنها مسئلهاي كه بايستي هميشه به آن واقف باشيم آن است كه آنچه كه
در روزمره از طريق مجاري ارتباطات به دست ما ميرسد« ،شبه آگاهي» است .در حقيقت همه آنچه كه
ماكس وبر در نظريهي خود تحت عنوان عقالنيت مطرح نموده و فلسفه و جامعهشناسي به خوبي تبيين نموده
است .بدون عنصر هدايت در مسير الي اهلل ،فاقد تعالي به عنوان عامل نهايي تکامل ميباشد .نيچه بيش از
متفکرين يکتاپرست بر اين ديدگاه صحه گذاشته است .او ضمن نقد تفکر ،عقل را به تنهايي ناقص از درک
جهان عنوان مينمايد .آنچه كه غرب به عنوان تعريف عقالنيت موردنظر قرار داده است به سالهاي  1864تا
 1920م برميگردد كه ماكس وبر به طرح نظريه خود درباره فراگرد عقالنيت به بست و توضيح آن پرداخته
است .وبر اين ديدگاه را از نيچه اقتباس نمود .از نظر و بر اين مسئله مهم بود كه چرا نهادهاي اجتماعي در غرب
بيشازپيش عقالنيتر شدهاند .در حالي كه در ديگر نقاط جهان ،موانع نيرومند از يك چنين تحولي جلوگيري
كردهاند .گرچه عقالنيت در آثار وبر به صورتهاي گوناگون به كار رفته است اما در اينجا به فراگردي توجه

داريم كه دربرگيرندهي يکي از چهار نوع عقالنيتي است كه كالبرگ آنها را باز شناخته است يعني :عقالنيت
صوري .عقالنيت صوري برحسب معمول وبر با گزينش وسايل و هدفها از سوي افراد سروكار دارد .وبر
ديوانساالري را نمونهي عالي عقالنيت ميدانست (ريتزر .)1385:34،تاريخ عقالنيت ريشه در كتب آسماني
خصوصاً قرآن دارد ،چرا كه خداوند در جاي جاي معجزهي پيامبرش بارها و بارها انسانها را به تعقل دعوت
نموده است؟ لذا مسلم است كه اولين ابزاري كه يك كارشناس روابط عمومي بايستي توانايي الزم جهت
استفاده از آن را بيابد ،عقل است ،علم روانشناسي در جهت افزايش قدرت درک و فرايندهاي حافظه
كوتاهمدت و بلندمدت و يادگيري و  ...تحقيقات و راهکارهاي مؤثري را ارائه نموده است.
حضرت امير مؤمنان علي عليهالسالم ،نيز در اين خصوص ميفرمايند :انديشيدن همانند ديدن است زيرا گاهي
چشمها دروغ ميگويند اما آنكس كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نميكند (نهجالبالغه ،حکمت،
)280
نبايد فراموش كرد كه درک مسائل و شهودات تنها از طريق عقل و با تکيه بر فرايندهاي ذهني ميسر نبوده و به
راهنما و كمكرسان نيازمند است .يکتاپرستان اين راهنما را پيامبران به عنوان پيامرسانان خداوند ميدانند و
پيروان متعدد مکاتب ماترياليستي نيز چون از درک اين منبع بيكران هراسانند به نيروي جنسي فرويد و  ...پناه
بردهاند.
-2خوب دیدن

يکي ديگر از مواهب خداوند به انسان قدرت بينايي است .بيشتر انسانها دو چشم دارند كه از طريق آن به درک
محيط اطراف خويش ميپردازند .فن مشاهده امروزه يکي از مهمترين و اصليترين فنون تحقيق در علوم
اجتماعي خصوصاً روابط عمومي محسوب ميشود .به طوري كه پروفسور رفيعپور در كتاب تکنيكهاي خاص
تحقيق خويش يك فصل  50صفحهاي را به آن اختصاص داده است .اهميت تکنيك مشاهده تا بدان جا است
كه همهي دستآوردهاي بشر محصول كاربرد اين فن گرانمايه است چرا كه در مواقعي كه يك محقق درباره
مسئلهاي تحقيق ميكند كه تاكنون اطالعاتي درباره آن وجود نداشته است ،نظير تحقيقات اكتشافي ،تکنيك
مشاهده تنها فن كسب اطالعات و انجام تحقيق محسوب ميشود .لذا ميتوان به صراحت عنوان نمود كه
تکنيك مشاهده مادر تکنيكهاي اجتماعي است.
تعریف مشاهده:

«آقاي رنه كيونيگ مينويسد كه رابطه ما با جهان به وسيله حواس پنجگانه به وجود ميآيد و ما با كمك
آن حواس تجربيات خود را مياندوزيم .بدين معنا «مشاهده» نوعي كسب تجربه از جهان است كه از طرق
ساده تا طرق علمي بهوسيلهي جال دادن و تيز كردن حسابشدهي ادراک و حواس انجام ميگيرد» (رفيعپور:
 )58 ،1384تکنيك مشاهده ميتواند به تناسب موضوع و اقتضاي شرايط به شيوههاي گوناگون انجام گيرد كه
عبارتاند از:

 «مشاهده سيستماتيك و مشاهده غير سيستماتيك مشاهده با ساخت و بدون ساخت مشاهده آشکار و مشاهده پنهاني مشاهده غير مشاركتي و مشاهده مشاركتياين شيوهها را ميتوان در هم ادغام نمود ،مثالً ما ميتوانيم تحت شرايطي يك مشاهده سيستماتيك با ساخت به
طور پنهاني و مشاركتي انجام دهيم» (همان)59 :
يك كارشناس روابط عمومي با احاطه به تکنيك مشاهده ،چشمهايي به مثابه چشمهاي عقاب دارد چرا كه در
اولين نگاه به جزئيات نيز توجهي همانند كل قضيه دارد .او با يك نگاه مسائلي را ميبيند كه ديگران حتماً
بايستي چندين بار آن منظره و چشمانداز را مشاهده كنند تا به آن جزئيات پي ببرند .دوستي ميگفت :كه به
همراه يکي از مسئولين براي بازديد از ساختمانهاي تازه تأسيس يکي از ادارات ،به محل ساختمان در دست
ساخت آن اداره مراجعه كرده بود .در هنگام بازديد از قسمتهاي مختلف براي چند لحظه به سرويسهاي
بهداشتي نيز سر زده بود ،هنگام خروج خيلي بيتفاوت به مسئولين اشاره كرده بود كه چرا سرويسهاي
بهداشتي رو به قبله ،كار گذاشته شدهاند .با اشاره ايشان ،مسئولين همراه سريعاً به محل بازگشته و  30دقيقه به
بررسي پرداخته بودند .در اينجا است كه فنون روابط عمومي ،كارشناس روابط عمومي را هنرمندانه توانمند
مينمايد.
-3خوب شنیدن

حکما معتقدند كه وجود دو گوش و يك زبان براي هر فرد به مثابه آن است كه دوچندان بشنوي و يك برابر
بگويي .فن استماع كه مبتني بر ابزار قدرتمند گوشها است ،كارشناسان روابط عمومي را قادر ميسازد تا به
طور غيرمستقيم به كسب اطالعات بپردازند .براي افراد معمولي گوشها به منزل در و دروازه عمل ميكنند؛
يعني يکي در است و ديگري دروازه ،اما براي يك كارشناس روابط عمومي هر دو گوش ،در است،
كوچكترين نجوايي ميتواند بيانگر رخداد و حادثهاي عظيم باشد كه اگر به موقع شنيده شود ،قدرت
تصميمگيري را افزايش ميدهد .كارشناس روابط عمومي با چشمهايش از جهان اطرافش كسب اطالعات
ميكند و با گوشهايش از پشت سرش نيز مطلع ميشود .هنر يك كارشناس روابط عمومي در استفاده از ابزار
گوش ها ،آن است كه با تمرين و مهارتش بيش از سايرين از طريق فن استماع كسب اطالع نمايد .براي مثال:
سخنراني را در نظر بگيريد كه در تلويزيون به مدت  60دقيقه صحبت ميكند .در پايان هر فردي بسته به
عالقهمندي و گنجينه مفاهيم ذهن ادراک مشخص از آنچه ارائه شده است ،دارد .اگر تعداد مفاهيم و جمالت
مطرح شده و ادراک شده را سنجش كنيم ،درخواهيم يافت كه در يك ترتيب مشخص از مفهوم كلي تا
جزئيات ريز ،درکهاي متفاوتي از سخنراني انجام شده است .تفاوت كارشناس روابط عمومي با سايرين در آن
است كه اوالً طبقه بندي شده و گزينشي ،استماع ميكند .بدين مفهوم كه آنچه را براي او از اولويت بيشتري

برخوردار است ،به طور كامل استماع و مطالب جانبي را به طور جنبي ميشنود .او قدرتمندانه بر روي مطلبي كه
ميشنود تمركز كرده و توانمندانه آنچه را كه از سخنراني براي او ارزشمند است به گنجينهي مفاهيم ذهن خود
اضافه مينمايد .در پايان سخنراني به مدت  30دقيقه مروري بر آنچه كه فرا گرفته انجام ميدهد تا ذخاير ذهني
خود را با كليد واژههاي دست نوشتههايش تست نمايد .سپس مطلب فرا گرفته را كدبندي كرده و با ارائه
سرنخهاي در دسترس به حافظهي بلندمدت خود ميسپارد تا هر زمان به آن نياز داشت تنها با يك اشاره آن را به
خاطر بياورد و از آن جهت تحقق اهدافش استفاده نمايد.
-4خوب گفتن

«ويليام باتلريتيس» ميگويد :مثل يك انسان حکيم بينديشيد اما با زبان مردم صحبت كنيد .آنچه وي بيان نموده
به راستي سرفصل اصلي فن بيان است ،بيشك روابط عمومي زبان گوياي سازمان خود است ،جامعه پيرامون
سازمان ها ،همه آنچه كه از اين سازمان در حافظه خود نگه داشته است ،تنها آن چيزي است كه روابط عمومي
بيان نموده است .فن بيان ،براي كارشناسان روابط عمومي در حقيقت فن گفتگو ،بحث و پرسوجو است،
كارشناسان روابط عمومي با آشنايي به تکنيكهاي اين فن عالوه بر اينکه چهرهاي جامع و صحيح از سازمان
خود به مخاطبين ارائه مينمايند ،در ارتباطي دوسويه كه خصلت ساختاري علم روابط عمومي است .اطالعات
الزم خود را نيز كسب ميكنند .هرجا الزم باشد كه در استراتژي اطالعرساني خود از تکنيك سخنراني و مباحثه
گروهي استفاده كنند آن را در اولويت الزم قرار ميدهند و هر جا الزم باشد تا كسب اطالعات كنند از تکنيك
پرسوجو و مصاحبه استفاده مينمايند .فن بيان ،عالوه بر تسريع در فرايند ارتباط در سطوح مختلف ،ايجازگونه
و هنرمندانه به تداوم و پايداري اين ارتباط نيز كمك ميكند .براي مثال معجزهي كلمه «معذرت ميخواهم» بر
هيچكس پوشيده نيست .فرهنگ غني ايراني و اسالمي ما ضمن تأكيد بر وجود و كاربردهاي اين موهبت الهي
راهکارهاي برخورداري صحيح از آن را نيز به ما آموزش داده است كه آموزش اين دستورالعملها جامعترين
الگو را در اختيار عالقهمندان قرار ميدهد.
«كمگوي و گزيده گوي چون در»« ،اگر سخن گفتن نقره است ،سکوت به جا ،طالست» و حکايت
معروف حضرت لقمان كه در پاسخ پادشاهي كه از او بهترين و بدترين عضو بدن را سؤال نموده بود ،فرموده
بودند :زبان.
اما آنچه يك كارشناس روابط عمومي در برخورداري از اين فن بايستي بدان توجه كند ،آن است كه
براي هر مخاطب بر اساس مشخصات سن ،جنس ،طبقه و فرهنگ بايستي زبان ويژه خود را استفاده نمود.
-5خوب نوشتن

نويسنده كتاب راهبردهاي عملي روابط عمومي در صفحه  264اين كتاب عنوان مينمايد كه« :از رموز موفقيت
يك كارشناس روابط عمومي ،داشتن توان نويسندگي است و روابط عمومي به عنوان هنر هشتم بايستي هنر

نويسندگي را به خدمت بگيرد تا بتواند از روشهاي مختلف ارتباطي نظير بروشور ،كاتالوگ ،نامه ،نشريه،
كتاب ،مقاله ،سرمقاله ،گزارش و بيانيه هنري براي حصول اهداف خود استفاده كند» نوشتن به عنوان دومين
كهکشان ارتباطي1تاريخ حيات بشر ،باعث شد تا انسان دست آوردهايي فراتر از محفوظات خود به دست آورد.
بشر كهکشان شفاهي ،همهي دست آوردهايش را در ذهن خود انباشته نموده بود اما انسان با دستيابي به قلم و
تکنيك نوشتن ،پا در مرحلهاي گذاشت كه امروزه به عرصهي ظهور علمي شناخته ميشود .با حركت قلم بر
روي پوست حيوانات اهلي و بعدها پاپيروس گنجينه مفاهيم و تجارب انسان از نهانخانه ذهن آزاد گرديد و در
قالب كتاب ،آزادي خود را جشن گرفت .رفته رفته كتاب به عنوان ابزاري قدرتمند ،انسان را قادر ساخت تا از
دنياي پيرامون خود فراتر رود و بازار رواقها در ايران باعث رونق تجارب علم گرديد .انسان با نوشتن ،آموختن
را نظم بخشيد و تجارب و دست آوردهاي خود را به آيندگان انتقال داد ،ابزار قلم و كاغذ و تکنيك نوشتن،
هنرمندانه انسان را از دور تسلسل تجربه به مدار رشد و توسعهي علمي رساند و او را به هدف متعالي اشرف
مخلوقات نزديك نمود .در قرن ارتباطات و فنآوري اطالعات نيز روابط عمومي به عنوان علم ابزارها و
تکنيكهاي تسهيل اجتماعي با بوميسازي تکنيك نوشتن ،در جهت تحقق اصل انتقال سريع ،جامع ،روشن،
صحيح ،متوازن ،منظم و طبقه بندي شده بر اساس وحدت موضوع و سالمت قلم از طريق انتخاب سبكهاي زيبا
و جذاب و اثرگذار بر مخاطب ،سعي نموده است تا ارتباطي پايدار ،سالم و متوازن را با مخاطبين برقرار نمايد .تا
قبل از حضور تکنيكهاي ارتقاي كيفيت در روابط عمومي ،عمالً نوشتن تنها همانگونه كه عنوان نموده شد به
مکاتبات و گزارشهاي اداري ،اخبار و  ...خالصه ميشد اما با ظهور تکنيكهاي ارتقا مستمر كيفيت و
بوميسازي استانداردهاي مديريت كيفيت در روابط عمومي كه به آن اشاره خواهد شد ،عالوه بر خوب نوشتن
گزارش ،خبر ،نامه ،بخشنامه و دستورالعمل و  ...نوشتن در قالب متکاملتر با عنوان تکنيك مستندسازي خود را
نمايان كرده است .مستندسازي در حقيقت مکتوب نمودن همه رويدادها است .هر فکري ،ايدهاي و عملي به هر
صورت و به هر شکل قبل ،در حين و پس از اجرا بايستي مکتوب و مستند گردد .فن نگارش در روابط عمومي
تحت سيطرهي انعطافپذيري روابط عمومي ،سبكهاي گوناگون به خود ميگيرد و اين نيز به نوبهي خود تابع
بعد زماني و مکاني و اصل مخاطب شناسي است .كارشناسان روابط عمومي بايستي توجه كنند كه آشنايي با
فنون نگارش چون گزارشها ،اعم از گزارش دورهاي ،پيشرفته ،آزمايشي ،توصيهاي ،آماري و شکل و محتواي
آنها .مکاتبات اداري اعم از احکام ،فرمانها ،دستورالعمل ،ابالغ ،بخشنامه و آئيننامه آنها را قادر خواهد
ساخت تا در سازمان و ارگانهاي خود قدرتمندتر حضور يابند.
بخشی از کتاب روابط عمومی اثربخش و فراگیر نوشته هادی زمانی
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