وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﻬﺪی ﺧﺎﺟﻪ زاده
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﮔﺮوه و ﻓﺮد اﻫﻤﯿﺖ وارزش
اﺳﺎﺳﯽ دارد و آﻧﻬﺎ را درﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد وﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ.
ﻫﺮ اﻧﺪازه اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه آن ﻓﺮد ،ﮔﺮوه و ﻣﻮﺳﺴﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮاد و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮق ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺎ اﻓﺮاد
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎه ﮐﺮدن ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ
آﻧﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ  ،راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎ ﻣﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮی ﻫﻤﻪ روزه در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻔﺎﻫﻢ
و ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ*.
وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
1ـ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ و رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ :
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎً
درﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ .راه رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ »ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ« و ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺠﺎم آن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ دردرون
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ
ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻧﺸﻮد
 .ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
2ـ ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن:
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
وارﺳﺎل ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد  .ﻣﻘﺼﻮد از
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آن ﺗﻮده ﻣﺮدم
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮررا در ﺑﺮ
ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ  2ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺨﺺ و
ﻣﺤﺪود و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﺗﺌﺎﺗﺮو ﻣﺠﻼت داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ  ،وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 1 :ـ ﺗﻠﻮزﯾﻮن 2ـ رادﯾﻮ3ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر 4ـ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای5ـ ﻣﺠﻼت ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر.رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ »ﺑﯿﺎن و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن«اوﻻ ً ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎً
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺖ درج در ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ اوﻻ ً از
ارزش ﺧﺒﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و از اﻧﺸﺎی ﮐﻠﻤﺎت و
ﺟﻤﻼت از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ارﺳﺎل اﺧﺒﺎر ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
دﻋﻮت از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
3ـ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وﺷﺒﻬﺎت ﻣﻄﺮﺣﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و درون

ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن :
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن رﺻﺪ اﺧﺒﺎر و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.درﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎدات و ﻃﺮح ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼع داده ﺷﻮد واﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدات و ﺷﺒﻬﺎت ﺑﺪون اﻧﻌﮑﺎس در رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺴﺘﻨﺪ از آﻧﻬﺎ
آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ  .ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ درﺟﻬﺖ رﻓﻊ ا ﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮ ،ﮔﺰارش ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ،
ﺗﯿﺰرﻫﺎی رادﯾﻮ ،ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﮔﺮ
ﻃﺮح اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﺷﺒﻬﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
4ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و درون
ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان :
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎزﺧﻮرد
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن و درون ﺳﺎزﻣﺎن« اﺳﺖ
 .رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﻢ از
ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ وﮐﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ
را درﯾﺎﻓﺘﻪ وﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎز ﺧﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
5ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ :
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و
اﮔﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ درارﺑﺎب رﺟﻮع و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در واﻗﻊ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ

اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ  .ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺠﺎد
رﺿﺎﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ »اﻗﻨﺎع«ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ارﺑﺎب رﺟﻮع از
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﻨﺎع ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﺟﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع اﺳﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﻮی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاد ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در
رﻓﻊ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
6ـ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری
آﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮق زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
اﻟﻒ ـ درج آﮔﻬﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ.
ب ـ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درارﺗﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
7ـ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ:
رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ :
ﻫﺮ واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ و ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و آدرس ﭘﺴﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ راﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪاز رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺜﻼ ً ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﺎرف رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ
ﺧﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درج اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ ﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺻﺤﺎب
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ  .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم در ﺗﺮﻏﯿﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ درج اﺧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن :
در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪ ﻫﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ«
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ،
اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾﻦ واﺣﺪ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ی ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روی ﮔﺸﺎده ،ﺑﯿﺎن ﺧﻮب و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺪی ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﺎر در واﺣﺪ »ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ« ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ  .وﺟﻮد واﺣﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ﻫﺮ واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﻣﺮدم در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ج ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن :
اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ
؛ اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮ
اﻋﻼﻧﺎت و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎری ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻗﺮار
دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ آن دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
8ـ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ :
ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﯿﺮد از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد .دراﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻂ ﺷﮑﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻗﻨﺎﻋﯽ  ،ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻃﺮح
آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؛ ﻟﺬا ﺣﻀﻮرﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻫﺮ واﺣﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
9ـ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ  .ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ارﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

