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 و ارتباطاتاطالعات  نقش هنر هشتم در عصر فناوری 

 محمدرضا مهرابینویسنده: 

پویا  و مناسبات مور و خلق روابطاتمشیت  و ژرفش در امر یشیاندکیبارطات و و اندیشه ورزی در حوزه علوم ارتبا یپردازهینظر

 وین علمی واخیر از رویکردهای ن یهاسالو روانشناسی جامعه شهری، طی  یشناختجامعه و برگرفته از علوم انیبندانششت، سر

ریان شان این جنتایج درخکه  ینحوبوده است، به  هایعمومنیز از رخدادهای بزرگ و سترگ در قلمرو کارکردهای روابط 

 اهد بود.شنهاد  این روزافزونو  زادروندر کنشگری و پویشگری، انتظام، انسجام و توسعه  توانیمپدید را نو

 ترقیدقت تا نظار دیگشایمنوینی را به روی ما  یهادریچه ،اجتماعی یهادهیپدعلمی در  یهایواکاوو حس  یابیقتیحقانگیزه 

، نیازها و هاآنظهور و بروز  یهانهیزمگوناگونی که خاستگاه و  یهاچالشبر اوضاع و احوال جامعه و  یترقیعمو شناخت 

 اجتماعی است، به وجود آید. هایضرورت

علمی  داردامنه یهاپژوهشه تحقیقات و لیک سلس به متکی که در ماهیت امر،نوین ویکرد ین را یهیبر پا هایعمومروابط 

 فایخود اردی کالن و راهب یهاهدفو  هااستیسفراوان، نقش تاریخی خود را در پیشبرد  یزهایوخافتبا  اندتوانسته، باشدیم

سان و خدمت ر ای مدنیبین مردم و مسئوالن، کارگزاران و کنشگران خالق در نهاده هیدوسوی ارتباطی رکنند و از عهده برقرا

 برآیند.

خصلت ذاتی و  نیترممهخشک و ناکارآمد سنتی که  یهاقالبخود را از حصارهای تنگ و  هایعموماین امروزه، روابط بنابر

هادهای شهری سرمایه ن ندترینیل ارتباط یک جانبه از باال بود، رها ساخته و با این باور که ارزشمکارکرد ماهوی آن اعمال و تحم

 یهامانهساهینه از رتباطات و استفاده باپیشرفته علوم  یهایآورفناز  یریگبهرهبه پشتوانه  اندتوانستههمانا اعتماد مردم است، 

سویه و ، روابط دوگرددیمن تدوی یازسنجینکه بر مبنای  ییهابرنامهو  هاهدف، هااستیسبیین تشمند و الکترونیک، ضمن وه

 ند.اندگار گردخدمت رسان و مردم برقرار سازند و بدین منوال منشاء خدمات ارزنده و م یهاسازمانبین  یتنگاتنگ

و  هابرنامه، هاهدف خالق نه تنها یهایعمومالبته ناگفته پیداست که در گذرگاه توسعه و پیچیده شدن ارتباطات اجتماعی، روابط 

 ووی شایسته خدمت رسان را به نح یهادستگاهواقعی را به نیکی تبیین و سیمای  متبوع یهاسازمان کالن و راهبردی یهااستیس

تا  تابانندیبازم گوناگون یهاوهیشدم، توقعات و انتظارات آنان را به ، بلکه به عنوان صدای رسای مرکنندیمدرخور آیینه داری 

 ،است ییه اجتماعن سرمازشمندتریارمات اعتمادسازی به مثابه وکه از ملز روابط و مناسبات مطلوبی هیچ خلل و گسستی در سلسله

 ایجاد نگردد.

یکرد خی و روعلوم ارتباطات به عنوان یک ضرورت تاریو دوران حساس و سرنوشت سازی که  است که در عصر شتاب گفتنی

 ه ازفراروییدهبردی و انسانی انداخته است، مدیریت را روابط و مناسبات جوامعبدیع و نوین بر  یهانقش، شمولجهان

ناسان، جامعه ش ینیبکیبار، بیش از پیش اهمیت یافته و حس کاوشگری و هایعمومعلمی در حوزه فعالیت روابط  یهاپژوهش

 است. انگیختهبر مختلف یدر قلمروهااندیشمندان و محققان را 
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 یبخشجامانس ،امور اجتماعیتسهیل در  یاکنندهنییتعدانش ارتباطات، نقش بسیار  بر مبتنی یهایعموم روابط به هر تقدیر،

 .بر عهده دارند جامعه یهاآرمان تحقق امر، تیدر غاتسریع امور روزمره و  سازمانی، یهابرنامه

ماهنگی ه، همگرایی و یهمدل و، زیرا حقیقت ایجاد وفاق انددهینام «هنر هشتم»روابط عمومی را از روی حکمت و عقالنیت، 

یی، دی، شکیباوری، هوشمنبه عنوان نهادهای خدمتگزار، مستلزم خالقیت و نوآ هاسازمانو  جامعه بین مردم در مقام مخدومان

ن عوامل تلفیق به هنگام و دقیق ای ودیگری است که ترکیب  سازوکارهایو  گذاریهدفجامع علمی،  ریزیبرنامه، شناسیمردم

ند ل که همانشق و عقعخروج از شرایط بحران و بهبود اوضاع شود، خود هنری است واال از جنس ی که منجر به و عناصر به نحو

 مشترک و مشابهی دارد. وجوهسایر هنرهای 

 و« وریبهره» ،«خالقیت»از:  اندعبارتکه  گیردمیی قرار در نقد و تحلیل هر هنری، سه ویژگی و شاخصه مالک ارزیاب 

 «التذاذ»

و  آن نهفته ا خالقیتی درتنخست اینکه  زیرا متبلور دید، توانمیاین سه خصیصه را در یک روابط عمومی پویا، خالق و کارا 

روز، از دانش  گیریهرهبمد و با عدم ف و منویات سازمانی حاصل نخواهد آحقق اهداتتوفیقی در  گاههیچسرشته نشده باشد، 

سازمان  ندیتوانم وکارایی  تشناخمعیار  وکه رکن اصلی موضوع  وریبهره یمؤلفهفرجامی نیکو عاید نخواهد شد. دوم اینکه تا 

 دو ویژگی آن احراز ن که تاسوم ای به بار نخواهد نشست و برگیبیدر این باغ  ایثمره باشد تأثیراست، فاقد  هاهدفتحقق در 

 .شودنمی برانگیختهاز خدمات در مردمان  وافر بردن حظ و نگردد، نیروی التذاذیسر م که برشمردیم

 ر دهند:باید به مقتضای عدل و عقل اصول ذیل را در کانون توجه خویش قرا هاعمومیروابط  پس بدین منظور،

خدمات و  نماییبزرگدر  ایشائبهتا  و سفارشی سازند زائد هایتبلیغباید تفهیم و تبیین را جایگزین  رسانیاطالعدر امر  -

 بان حادث نگردد.قابل عرضه در اذهان عمومی و مخاط محصوالت

ویه رتباط دو سا هده ایجادع از برهانند زیرا اگر متبوع هایسازمانام محض نسبت به خود را از بند یک جهت بینی و التز -

ته لکه ناخواس، بد داشتنخواهنوظیفه و انجام رسالت توفیقی  ایفای درنه تنها ت سازمان عاجز باشند، بین مردم و مدیری

 ناقض اصول و اهداف سازمانی خواهند شد.

، وظایف سنگین و حساسی کترونیکدولت ال تحقق و نوین ارتباطی هایآوریفنز ا گیریبهرهدر  هاعمومیروابط  -

ی همه این که در ورا یاورندباید ایمان ب .تسهیل امور بدانند نه هدفدارند. از این رو باید آن را یک ابزار کارساز جهت 

 .شودمیطبان خالصه وجود دارد که در جلب رضایت مردم و مخا تریبزرگو  ترمتعالی هایهدفساز و کارها، 

 ایندهقلمرو گش روابط عمومی در فرایند تکامل زیستی خود به تخصص گرایی کشیده شده است. تخصص در این -

ه صرف ب. لیک نباید فراموش کرد که داردبازمی هاسرمایهو اتالف  گراییعملیاری از مشکالت است و ما را از بس

 ودخ با شرایط هانظریهیق خالقانه به مقصود رسید. تطب تواننمیعلمی در این حوزه  هاینظریهبر  تأکیداندیشه پردازی و 

د در مرکز ر است که بایشهری از اهمیت بیشتری برخوردا شناختیهجامعدقایق و ظرایف  جامعه و ملحوظ داشتن ویژه

 توجه قرار گیرد.
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ضعف و  نبنابرای باشند؛مینماد هویتی، معرف ماهیت و نیز بازتاباننده صورت و سیرت یک سازمان  هاعمومیروابط  -

 در شکست و موفقیت اهداف سازمانی دخالت تام دارد. هاآنقوت عملکردی 

، راه سانینبدزیم تا شترک سامو آمال و آالم خویش را با آرزوها و دردهای مردم  برافروزیمراه، فانوس دانایی  بیایید در این

 سعادت هموار شود. صحیحرسیدن به ساحل 

صد ا را به مقماثبات برسانند و  حقانیت و اصالت خود را به تواندمیعلمی در این حوزه، هنگامی  هاینظریهبیاموزیم که 

محصور و  شناختیروشتنگ  هایقالبکه در  هایینظریهوگرنه  ،دبراهیان آن بتاکه مهتاب عشق بر جان  رهنمون شوند

حقایق و  ه داریآیین در مانناکامیموجب ناکارآمد، سترون و عبث خواهد بود و  ،شیفته هایجانمحدود است، بدون داشتن 

 .گرددمیاصالح امور جامعه 

تقاد به بتکار و اعمایه عشق، ابداع و امیرخاطات را با روز در حوزه دانش ارتب یپیشرفتهنوین و  هایآورینفآری باید دانش و 

 روز گردند.، کامیاب و پیعهده دارند رتی که بلرسا انجامدر  هاعمومیماندگار بشری در هم آمیخت تا روابط  هایارزش


