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ﺳــﯿﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽدﯾﻨــﺎن ،رﺋﯿــﺲ ﺷــﻮرای
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﻔﺘﻪ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ
رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎن دلاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای
ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎنﺑﺨﺸﯽ ،ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ،
اﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﮏﺗﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮان را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻻزم را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﯿﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ روزﺑﻪروز وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪه و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺟﺪﯾﺪی را در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﺎپ و
ﻃﺮاﺣﯽ و اﻟﺒﺘﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎ وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰاران رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺆﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﭘﻮل
ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و آژاﻧﺲﻫﺎی
رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻮاره زﯾﺮک و
ﮐﺎردان ﻫﺴﺘﻨﺪ و راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ،
ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه اﻣﺎ اﻣﺮوز

ﺣﺮﻓﻪایﮔﺮی و ﺗﺨﺼﺺﻣﺤﻮری آن -ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ -اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﺻﺪﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮان رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ »دﯾﺪ دوﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی« ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ از زاوﯾﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،آن ﻫﻢ از دو ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی و ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

