
 
 

 :دکتر رضا اسماعیلی
سازی گذاری خود سرمایهبایست در محدودیت سیاستاثربخش می روابط عمومی

 ساز داشته باشدیک نهاد سرمایه ،اجتماعی را هسته اصلی ارتباطات بداند تا سازمان
 

 هاآنهایی که هنر خالقیت و نوآوری یکی از فاکتورهای مهم و در خور توجه روابط عمومی
باشد در نگرش خود به می شاندرون سازمانیاندازهای ها و چشمبرای ترسیم برنامه

تر عمل سازمانی خود موفقهای اجتماعی توجه بیشتری نموده و در چارت درونسرمایه
 کنند.می

دکتر رضا اسماعیلی یکی از سخنرانان کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران 
به  در این کنفرانس اجتماعی یسرمایهدر  عمومیب موضوع نقش روابطاست که با انتخا

چنین بیان این مانگار خواهد پرداخت. دکتر رضا اسماعیلی در گفتگو با خبر سخنرانی
 نمود:

به ها و تحوالتی که در این زمینه و اقتصادیبا تغییرات اجتماعی  حاضر جامعهدر حال 
به همین رود، می پیشبه  خواهد بود بینیپیش غیرقابلبرای آینده نیز  وجود آمده و

تحوالتی  و کارکردی بازنگری بهنیازمند  ،با این حرکت چشمگیرحوزه روابط عمومی دلیل 
 .شودمی اساسی

 یک سازمان با مخاطبان درونی و اطالعاتمدیریت ارتباطات  به عنوان هاروابط عمومی 
که در ارتقا سطح کیفیت روابط آن سازمان فعالیت د نبایست این قابلیت را داشته باشمی
 د.نکن
ها اخیر برای روابط عمومی و تحوالتها که در دوره کارکردهایی ترینبزرگیکی از  

 هایسرمایهو ارتقا  بط عمومیادر رو کارکرد سرمایه سازیر بگیریم ظتوانیم در نمی
دارد تا بتواند در ایجاد ارتباط با  ایگستردهاجتماعی است که نیاز به مباحث مفصل و 



تعبیر عام که مدیریت اجرایی و اداره امور را بر عهده دارند و  نهادهاییو ها دیگر سازمان
و روابط عمومی » ، به همین دلیل موضوع:راهگشا باشد هستند« دولت و حکومت»

 .یمرا برای این کنفرانس در نظر گرفت« اجتماعی هایسرمایهآن در ارتقا  نقش
آنچه که ما از تعریف روابط افزود:  روابط عمومیدکتر اسماعیلی در خصوص تعریف 

 ،عمومی داریم هم از کارکردها وهم از تغییرات بازنگری شده این است که اگر روابط عمومی
مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمان با مخاطبان باشد و پنج قلمرو اصلی که در حوزه 

بسیج  و همچنین و رهبری هدایت ،ریزیبرنامه وظایف یک مدیراست و شامل )مدیریت،
 به خوبی ،را داشته باشد (مدیریتی هایارزیابیدر  و کنترلنظارت  امور درمنابع و رهبری 

 ن با مخاطبان را برقرار نماید.تواند ارتباط سازمامی
به مثابه چشم نه تنها  خواهیم دید که این حوزه اگر با این دیدگاه به روابط عمومی بنگریم،

 هایروزرسانیبهشود بلکه گوش شنوایی برای تحوالت و می تلقیبینای یک سازمان 
 هدایت بخش آن سازمان خواهد بود.

 اساسا   عمومی، مدیر روابطگستردگی حوزه فعالیت یک  رب که بنا ذکر استقابل البته
با توجه به بروز . تری را درون یک سازمان پیدا کندمحکم بایست جایگاهی واالتر ومی

نیاز به  ،برای پیشبرد امور ،مشکالت اجتماعی که در سطح جامعه جهانی بروز کرده
 .الزم و ضروری است و آگاهیتی تازه در جهان علم تحوال

ها روابط عمومی توان گفت:می وظیفه روابط عمومی را مدیریت ارتباطات بدانیم، چنانچه
 .یک عنصر سرمایه ساز اجتماعی مطرح شوندتوانند به عنوان می
و سیستم اجتماعات  داشتننگهعنصری برای یکپارچه  به تعبیریرا  روابط عمومیوی 

تحقق یک جامعه مدنی  کمک به همچنینو پیوستگی و انسجام اعتماد اجتماعی  جوامع
 همین اساس هبخواند و گفت:  اجتماعی هایشبکه و گسترش و اندیشهمبتنی بر فضیلت 

بتوانند نقش ها شود که افراد در عین تفاوتمی برقرار در جامعهالگوها و هنجارهایی که 
 مهمی در تحقق اهداف داشته باشند.

خواهان روابط  ومی کارآمد پیشنهاد کرد چنانچه مااین استاد دانشگاه برای یک روابط عم
و  ریزیبرنامهو  گذاریسیاستدر محوریت  بایستی هستیم، و کارآمد اثربخشعمومی 
به عنوان هسته اصلی روابط  را سازی اجتماعی سرمایه اجرایی روابط عمومی، هایپروژه



م تا سازمان بتواند یک نهاد سرمایه ساز داشته باشد که همین امر نشانگر بدانیعمومی 
 .آن استنقش مهم 

 :افزودکرده و  به مثابه مغز یک سازمان قلمداد را روابط عمومیدکتر رضا اسماعیلی 
تا به د کر ریزیبرنامهرا برای سازمان  ایهوشمندانهتوان یک هوش و نظام مدیریتی می

و  کردکه در درون سازمان وجود دارد استفاده  و مغذیذهنی  هایظرفیتخوبی بتواند از 
 .نمودرا به سازمان معرفی ها در ارتباطات بیرونی ظرفیت همین طور

چتر ارتباطات یک سازمان با مخاطبان درون  گستراندن ،را ابعاد فعالیت روابط عمومی وی
ارتباط با همه کسانی که به  و درسازمان آغاز  مدیرههیئتکه از  دانستسازمانی  و بیرون

 پذیرد.می کارکنان، پایان هایخانوادهمرتبط است حتی  هاآنهر نحوی با 
 (رساناطالعیک روابط عمومی اثربخش )نظر دکتر اسماعیلی درباره یک روابط عمومی به 

 کند.می است که بین مدیر و پرسنل یک سازمان و اجتماع تعامالت صحیح برقرار
روابط عمومی باید اطالع یاب و پردازشگر بازخوردهایی بیرونی سازمان در مورد  چرا که

ن سازمان وردهوشمندی و تبدیل اطالعات بیرون و ، باشد بر سازمانکارکرد و فضای حاکم 
در دنیای امروز است.  مهم روابط عمومی ابزارهایبودن از  گرتحلیلو  معنادار هایدادهبه 

 ترینمهمکه  هاگیریتصمیمسازمان را در  رئیسمی نقش مشاور و همراه روابط عمو
و  سازمان وظیفه سیستم مدیریتی است را دارد. الگوهای ارتباطات داخلی اعضای

شود. این الگوها از می توسط روابط عمومی تعیین سازمانیبرونتعامالت اجتماعی 
 شود جلوگیریمی سط مدیر انجامو اجرا که تو گیریتصمیمسکوت سازمانی در فرآیند 

کند. انتقال صدای درون سازمان و آوای بیرونی که در جامعه وجود دارد به مدیران و می
این سازمان در جهت جلوگیری از بحران در آینده به عهده روابط عمومی است.  مسئوالن

ای ارتباط اجتماعی و الگوه هایشبکهیک روابط عمومی موفق استاد دانشگاه اعتقاد دارد 
بین کارکنان سیستم و مجموعه  مسامحهکند. دومین عنصر، ایجاد می اجتماعی را ترسیم

گیرندگان خدمات و مردمی است که بیرون سازمان هستند. روابط عمومی عامل و 
 بر اختالفاتی دهندهکاهشمختلف و  هایبرنامه، راهبردها اهداف مشترک، بخشتحقق

بین مخاطبین  ایمسامحهنوین برای سازمان است. در واقع  هایشیوهسر راه اهداف و 
کند. ارتباط بین اعضا می با سیستم مدیریت سازمان ایجاد سازمانیبروندرون سازمانی و 

. برقراری ارتباط بین شوند« ید واحده»صورت کند تا همه به می و کارکنان را تقویت



وی رند از وظایف روابط عمومی است. و افرادی که در جامعه وجود داها سازمان و گروه
و با شرح وظایف مختلف به عنوان یاور در کنار ها برقراری ارتباط اعضا در ردهمعتقد است 

 مؤلفهتعریف کردن سرمایه اجتماعی و دو  اساسا  مدیریت سازمان بسیار مهم است. 
بتوانند اجتماعی و طراحی الگوها و هنجارهایی که  سازیشبکهاطالعات و ارتباطات 

در نهایت تقویت اعتماد اجتماعی از  وکنند  همکاری را جهت نیل به هدف تسهیل
 .کارکردهای روابط عمومی در دنیای متغیر و پرشتاب امروزی است ترینمهم
کشور ما در تحقق اهداف واقعی و  هایعمومیروابط  در پاسخ به سؤال اسماعیلیدکتر 

از نظر درصدی با توجه به گستردگی  :گویدمی؟ اندبودهسازمانی خود تا چه حد موفق 
اما  ،اطالع دقیقی در این مورد نداریمها و تنوع سازمانها وظایف روابط عمومی سازمان

. علت اصلی نگرش جایگاه شایسته و بایسته خود را ندارندها روابط عمومی باید بگویم
غ و و مبل   پالکاردیبط عمومی را ای است که روانادرست و منفی از گذشته به یادگار مانده

تواند گره می رئیسد. ارتقا مدیریت روابط عمومی به عنوان مشاور ندانمی زبان مدیریت
گشای این مسئله باشد. روابط عمومی به عنوان سی و پنجمین شغل برتر دنیا معرفی 

 کنندهتعیینها شده است. نگرش نادرست برخی مدیران در مورد نقش روابط عمومی
خود نیز باید به عنوان یک عنصر کلیدی و بخش ساختار کلیدی در ها است. روابط عمومی

درون سیستم جایگاه خود را تعیین کنند. شاید ارتقا دانش و آگاهی مدیران و کارکنان 
 .روابط عمومی راه گشا باشد

تواند می داند کهمی نقطه آغاز راهی یی راهاو همایشها کنفرانسبرگزاری چنین  وی
عملیاتی  هایبرنامهو ها نوین، استراتژیک هایروشبرای راه و  هاییافق کنندهترسیم

علمی و معنوی با برگزاری و حمایت از این  گذارانقطعا  سرمایهو  باشد هاسازمانجدید در 
برای آینده تا خطاهای گذشته در عرصه ارتباطات دیگر تکرار  اندافروختهچراغی ها برنامه
در گرو داشتن یک روابط ها زنده بودن و پویایی سازماننظر دکتر رضا اسماعیلی  به د.نشو

 اگر به کارکردهای روابط عمومی توجه نشود که عمومی مطرح و اثربخش است
 ،ایحرفهها در صفحات تاریخ زندگی های میرایی خواهیم داشت که فقط نام آنسازمان

 .مانداجتماعی و مدیریتی می اقتصادی،
 
 



 
 

 دکتر رضا اسماعیلی در یک نگاه:
 شناسی از دانشگاه اصفهاندكتری جامعه 
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاناستاديار و عضو هیئت 
  ریزی فرهنگی، کتاب ارزنده در حوزه خانواده، فرهنگ، جنگ نرم، برنامه ۱۲مؤلف

 اجتماعی کشور -های قرآنی، مطبوعات و مسائل فرهنگیارزش
  شناسی و فرهنگپژوهشی در حوزه جامعه -مقاله تحقيقی ۵۰مؤلف بيش از 
  نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، پایان ۱۶۰هدايت، مشاوره و نظارت بر حدود

 های پژوهشیطرح
  ها و مراکز سال سابقه مديريت و تدریس دانشگاهی در دانشگاه ۲۴بيش از

 آموزش عالی
 شناسی و فرهنگتان در حوزه جامعههای اجرايی اسمشاور دستگاه 
 ها و نهادهای استان های پژوهشی و تخصصی سازمانها و کمیتهعضو کارگروه

 اصفهان
 

 ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران: در کنفرانسموضوع سخنرانی 
ی اجتماعینقش روابط عمومی در سرمایه  

 
 


