
روابط عمومی در مدیریت شهری

معصومه ابراهیمی

دکترای جامعه شناسی

مدرس دانشگاه

دوره های ضمن خدمت شهرداری های استان سمنان

دبیارجمنشهرداریکاربردیعلمیمرکز



1-باطيكوشش مديران براي ترغيب مردم  يا نفود در افكار آنان از طريق وسايل ارت

2- تالش ها و اقدام هاي آگاهانه ، برنامه ريزي شده براي استقرار و كسب تقاهم

متقابل بين يك سازمان و گروهها

3- كوششي براي تاثير گذاري و  ايجاد تغيير در افكار عمومي

4-   انتقال و تجزيه تحليل نظرات مديريت موسسه به مخاطبان و برعكس

5- آيينه تمام نماي يك مؤسسه

تعریف روابط عمومی



6- اطالع از افكار عمومي ، سنجش و ارزشيابي

7-    چشم ، گوش و زبان سازمان

8- داشتن رابطه خوب با ديگران

9-    اقدام به كارهايي براي افزايش و تقويت رابطه با مردم

10-مديريت ارتباط ميان يك سازمان و افرادي كه با سازمان سر و كار دارند

11- جمعي افكارهنر كاربرد خردمندانه از رسانه هاي جمعي براي نفوذ در

تعریف روابط عمومی



 روابط عمومی ها می توانند راهکارها را  به مدیران اجرایی بدهند

 فعدا  و وویدا با هدد  به جایگاه روابط عمومی در سازمان دادن مدیران شهرداری  اهمیت با
نمودن سازمان

 استساکنین و مشارکت حداکثری ذینفعان امکان وذیر با نظر ساخت یک شهر

  ایده سیاست ها و برنامه های سازمان به ذینفعان و همچنینکارکرد روابط عمومی در انتقا
سازمانها ، تفکرات و ویشنهادات آنها به مدیریت ارشد 

 آناصلی روابط عمومی از بین بردن زمینه بروز اخبار بد درسازمان است نه ونهان کردن کار
را از این وقتی قرار شد که سازمان بتواند در ارتباط با نیازهای اجتماعی برنامه ریزی و سیاست گذاری کرده وشیوه های عملش

ن خواهد طریق ارزیابی و براساس آن اتخاذ تصمیم کند، زمینه بروز اخبار بد و منفی تا حدود زیادی درسازمان خودبه خود از بی
.درفت و یک نوع رابطه دوستانه، صمیمانه و دو طرفه بین سازمان و جامعه یا بین روابط عمومی و رسانه ها به وجود می آی

نقش روابط عمومی در مدیریت شهری



اطالعات  هم ثروت است هم قدرت
اطالعات زیر بنای تصمیم سازی و تصمیم گیری است
 راه حل فنی ، راه حل اجتماعی: هر بحرانی دو راه حل دارد
 هر ایده نو ، با بستر سازی مناسب امکان وذیر استاجرای
مدیریت افکار عمومی ، کلید موفقیت سازمان های امروزی است.
طرح های بزرگ فقط با اعتمادسازی به سرانجام می رسد.
دجامعه توسعه یافته ، جامعه ای است که فرهنگ توسعه در آن نهادینه شده باش
 عمومی ،فرهنگ ساز ،اعتماد ساز ،بستر ساز و اطالع رسان استروابط.

!چرا روابط عمومی در مدیریت شهری؟



روابط عمومی هنر است، علم است، فن است.

ات روابط عمومی آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافدت و انتقدا  اطالعد

. است

 را بدر عمومی وظیفه تبلیغ، ترغیب، تشدویق و نفدوذ در افکدار عمدومیروابط

. عهده دارد

 عات عمومی ول ارتباطی مردم و سازمان و جایگاه دریافت و انتقا  اطالروابط

.است

تایجاد حسن تفاهم، حسن رابطه متقابل وظیفه اصلی روابط عمومی اس .



 عمومیساختار نیروی انسانی در روابط
 متخصصو نداشتن نیروی انسانی
بط در کنار اهمیت ندادن بعضی از مدیران به جایگاه روا

عمومی 
مهمترین مشکالت روابط عمومی شهرداری ها محسوب از 

.می شود

آسیب شناسی روابط عمومی



 مادی از جمله تکنولوژیکی، از یکسو و زیرساختهای فقدان ساختها

 ت تدا از سوی دیگر سبب شدده اسدو مدیریتی فقدان مبانی فکری، حقوقی و

ه روابط عمومیهدا در ایدران در واسدخگویی سیسدتماتیک و نهادینده شدده بد

.نیازهای افکارعمومی ناتوان باشند

عمیق ی روابط عمومیها، شکافپاسخگویی میان نیاز واقعی مشتریان و قابلیت واقعی 
وجود دارد 



 سازگارند« الگوی تبلیغی»باروابط عمومیها درایران  .

«ه عن وان ب از نیازها و انتظارات مشتریان و محیط درحال تغییر، « اطالع یابی

و « اط الع رس انی»فرآیند اصلی کار در روابط عمومیه ا و بس تر مزب ب رای 

رفت ه و مناسبات سازنده و دوسویه، عامداً مورد غفلت قرار گبرقراری روابط 

.اردپژوهشی مزب برای تحقق این امر وجود ندو ساختارهای و زیرساختها 



« سازمان خود، مدعی العموم و ندزد مدیر یک روابط عمدومی خدوب همیشده
« نزد مردم مدافع سدازمان اسدت 

عملکرد بسیاری از روابط عمومیها در ایران را تخلدف
از مسؤولیت اجتماعی آنان میداند



ه ای فرایندهای کارحرفدعمومی نسبت به روابط ذهنیت مدیران، کارشناسان ❖
-ویژگدیآنها از وضعیت موجود روابط عمدومی چده آسیب شناسانه و الگوی 
دارد؟ هایی 

و یری آسیبهای وارده، ضعفها و تهدیدهای موجود سیستمی بر سر راه شدکلگ❖
؟روابط عمومیها، کدامندویشرفت 

اسدت نه ساختار سازمانی و نیروی انسانی ونظام مدیریتی روابط عمومیها چگو❖
ویژگیهایی دارد؟وچه 

طرح مساله



 گسدتره همگدانی وشددکل گیددری ظهدور : مددنیدو خصیصه عمده جامعده
افکدارعمومی

 مفاهمه، سازش و حدل و فصدل، حدل مذاکره، ارتباطاختال ، تنها از طریق ،
.و خشونتمیشود و نه زور، فریبکاری، اجبار 

 روابط عمومی، بخشی از عملکرد مدیریت است کده بده ایجداد و حفد  خدط
در زمینده شددناخت و وددذیرش روابددط کمددک کددرده مشی های متقابدل 
. میشودسدازمان بامخاطبانش وموجدب همکدداری 

 ل یددا مسدا روابط عمومی شددامل چگونگدددددی اداره مشددکالت فعالیتهای
استسازمان 

ها واسد  به مدیریت سازمان کمک میکند تا از افدکارعمومی آگاهی یابد به آن
چدده گوید و نیز مشخص میکند که مدیریت بددرای تدأمین مندافع عمددومی

.   داردوظدایفی 



 ازسدوی دیگدر، مددیریت سازمددان را در اعمدا  تغییدرات و اسدتقبا  از
میدهدمختلف یاری گرایشهای 

 ،ا اصو  که ببده گونه ای در این زمینده از تحقیدق و نیدز فندون ارتباطدات
.اخالقی سازگددار باشد، استفاده میکند



«روابط عمومی به صورت تشریفاتی به وجود آمده است».

«روابط عمومی مسؤو  اموات، متوفیات و تبریک و تهنیت است».

«روابط عمومی درکشور ما تقلیدی بود و وس زمینه نداشت».

« نشریات ما امروز به دنبا  زرق و برق هستند ونه ویام رسانی درست

.«وعلمی

«درآمار دادن، مردم و دولت به یکدیگردروغ میگویند. آمار نمیدهند».

بر اين اساس؛ 
شودتبديل نياز اجتماعي عمومي بايد به يك روابط 



« ی عمدومعمده ترین مشکل ما این است که مدیران، اطالع درستی از روابط
.«ندارند

ریت فرایندهای اطالع یابی و تحقیق و وژوهش و سیستمهای اطالعدات مدددی
راین نظیراینها دواحدهای وژوهشی، افکارسنجی، نظرسنجی و تحدت عناوین 

.نداشته و یا بسیار ناکارآمد استعمومیهدا یا وجود روابط 



-کوشش همه جانبه و گسترده در راستای کسب استقال  حرفه ای روابط عمومی.

 ابهدا و کتاصالح و بهبود مستمر سیستم آموزشی، شامل فراینددهای تددوین متدون، ترجمده

ی تمداممطالدب، تنظدیم مفهدومی رشدته وارایده دروس و دسته بنددی منابع تئوریک، نحوه 

دهای و یدا تددوین فرایندمرتبط با امور آموزشی حرفه روابط عمدومی و بدازتعریف فعالیتهای 

.آموزشی تحت یک نظام واحد

-اصالح فرایندهای جذب متقاضیان به این رشته.

- دهای بدا فرایندبهبود سامانه نیروی انسانی روابط عمومیها از طریق درگیر شدن مددام آنهدا

.آموزشی

-توجه به استعداد، عالقه، تخصص، تجربه ومهارتهای ارتباطی وسخنوری.

:ویشنهاد میکند



- از نظام ک سیستماتیتکمیل شناخت راستین، عمیق و اثربخش کاستیهای
اجتماعی ایران

 متبوعهعمومی های موافق با ایجاد سازمانها و روابط.
- و سپردن مسؤولیت روابط عمومیها به حرفها تهیه برنامه عمل

فارغالتحصیالن
 ،متخصص، مجرب و دارای استقال  شخصیتیعالقه مندمتعهد، مستعد ،.
- باز، آزاد و اطالع رسانی تدوین نظام نامه روابط عمومی و نظام جامع

ملیمشتری مدار، درسطح 
- ای و شاخصهای ارزیابی کارکردهحرفه ای تدوین و توجه به استانداردهای

مطلوب



1-شناخت مسئله یا مشکل
2-(؟چه باید کرد؟،چرا؟چگونه) برنامه ریزي
3-اجراي برنامه
4-ارزیابی

مرحله اي روابط عمومی4فرآیند 



1-ارتباطات
2-امور فرهنگی و نمایشگاهها
3-انتشارات
4-سنجش افکار
5-پژوهش و برنامه ریزي

وظایف روابط عمومی



1-اسب سياستگذاري ، برنامه ریزي و کاربرد شيوه ها و برنامه هاي من

2- گردآوري دیدگاههاي مردم و رسانه ها و ارائه به مدیریت

3- تالش براي تقویت روحيه تفاهم بين کارکنان و مدیریت

4- عضویت و شرکت در جلسات سازمان به منظور آگاهی از آنها

5- تدوین تقویم جامع ارتباطات سازمانی

ارتباطات



تدارك راهنمائی ارباب رجوع و تسهيل دسترسی به مراکز و-6
مسئولين 

اطالع رسانی عملکرد سازمان   -7
بوعات تدوین برنامه ساالنه مصاحبه هاي مسئوالن سازمان با مط-8
ارتباطات بسيار قوي با رسانه ها -9

ارتباطات



1-مشارکت در برگزاري سمينارها و مراسم و جلسات اداري
2- پوشش تبليغی و بزرگداشت مناسبتها
3- مدیریت نمایشگاه
4-  طراحی و توليد هدایاي تبليغاتی
5-  تهيه و تقویم مراسم سازمان
6-  پيام تبریك

7-بازدید کارکنان از طرح هاي  برون و درون سازمانی

8-  راه اندازي اتاق انتظار یا موزه سازمان

امور فرهنگی و نمایشگاهها



1-ن  تدوین کتب ، جزوه و تهيه موارد انتشاراتی به منظور معرفی سازما

2- گردآوري و نشر اطالعات اخبار و گزارش هاي مربوط به سازمان

3- تدوین نظام نامه اشتراك تامين و توزیع نشریات و مطبوعات

4- انتشار نشریه داخلی و  برون سازمان

5-   تدوین و  انتشار خالصه عملکرد ساالنه

6- تهيه بریده جراید و توزیع درميان مدیران

انتشارات



1- از افکار عمومی  ( هفتگی و ماهانه ) تهيه گزارش هاي تحليلی ادواري

2-  نقد بررسی تحليل فعاليت هاي سازمان در نظر مردم

3-تحليل محتواي مطبوعات و ارائه نتایج آن به مدیریت

4- نظر سنجی از کارکنان

5-  طراحی و اجراي نظام پيشنهادات

سنجش افکار



 مدیریتدر اساسیرکن: ریزيبرنامه





برنامه ریزي



1-    شناسائی مخاطبین
 ارباب رجوع/ کارکنان :   درون سازمان ( الف
 عاب / مخاطبین خاص :  برون سازمان ( ب

2- تعیین اهداف روابط عمومی بر اساس اهداف
سازمان و دسته بندی آنها 

3- ی هریك انتخاب پیاب مناسب برا)تعیین پیاب های روابط عمومی
(  از مخاطبان

4- تهیه و پیش نویس برنامه و مشورت مسئومن
سازمان و انجاب اصالحات احتمالی 

مراحل برنامه ریزي



اجزاي 
برنامه  

مراحل برنامه ریزي



افزایش جمعیت  -1

پیچیدگی اجتماعات بشری -2

تعدد مراکز تصمیم گیری -3

گسترش زندگی شهری-4

دگرگونی روابط اجتماعی -5
اهمیت یافتن افکار عمومی -6

عوامل رشد و گسترش رسانه در عصر حاضر



1-توجه به اصول اخالقی

2-قدرت مشاوره مدیریت

3- (روابط عمومی درون سازمانی) اقناع کارکنان داخلی

4-برنامه ریزي براي رهبران فکري

5-ارتباط اصولی با رسانه ها و حفظ حرمت انها

6-توجه به بازخورد برنامه ها

7-داشتن برنامه عمل ماهيانه و فصلی و ساليانه

8-اطالع یابی

9- (جلسه پرسش و پاسخ ) اولویت مردم داري و ارتباطات مردمی داخلی و خارجی سازمان

10-توليد فراورده هاي فرهنگی

روابط عمومی مطلوب



مهارت علمی-1

احساس مسئوليت اخالقی-2

سازمان آگاهی-3

نوآوري و خالقيت-4

آشنایی با علوم اجتماعی-5

قدرت نویسندگی و گویندگی-6

استعداد مدیریت-7

سر زندگی-8

مثبت اندیشی-9

کنجکاوي-10

جامعه اگاهی-11

ویژگيهاي کارشناس روابط عمومی


