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روابط عمومی چابک، هوشمند
و علمی نیاز امروز دستگاه های اجرایی

سید محمد بطحایی
وزیر 

آموزش وپرورش

ش  ر و پــر ش و ز مو آ
بزرگ تریــن  به عنــوان 
اجرایــی  دســتگاه 
است  به گونه ای  کشــور 
که کوچک تریــن تصمیمات آن، بیشــترین 
تأثیرگذاری را بر افکار عمومی و ارکان جامعه 
و کشــور می گذارد و این تأکیدی بر اهمیت 
روابــط عمومی و ارتباطــات در نهاد تعلیم و 

تربیت کشور است.
جامعه ذی نفعان آموزش وپرورش کسانی 

هســتند که متأثر از تصمیمات آن هســتند 
و اقدامات آموزش وپــرورش و تصمیمات در 
این دســتگاه از حساسیت ویژه ای نسبت به 
دیگر دستگاه های اجرایی برخوردار است و 
ضرورت دارد روابط عمومی آموزش وپرورش 
از فناوری هــای جدید و نیروهای توانمند در 
اجــرا و انعــکاس خدمــات آموزش وپرورش 
استفاده کند. خدمت و اندیشیدن در حوزه 
تعلیم و تربیت، توفیق و فضیلت بزرگی است 
که باید مغتنم شمرده شود، زیرا انتهای این 

فرصت مشــخص نیســت، لذا با تشــخیص 
ســریع و صحیــح اولویت هــا، راهکارهــای 

درست را انتخاب کنیم.
تأثیرگذاری رسانه ها در مناسبات اجتماعی 
به قــدری اســت کــه در حال حاضــر باوجود 
شبکه های اجتماعی پیام رسان، در کوتاه ترین 
زمــان ممکن می توان حجم بســیار زیادی از 
اخبــار و اطالعات را در جهــان انعکاس داد، 
بنابرایــن ضــرورت دارد روابــط عمومی ها از 
روش های جدید و متناســب بــا فناوری های 

   سخن نخست
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نوین در تولید اخبار استفاده کنند.
تجهیز دانش آموزان به ســواد رسانه ای و 
فراتر از آن معرفت رســانه ای، ضروری است 
و اگــر فــردی در جامعه نوین امروز باســواد 
رسانه ای آشــنایی نداشته باشــد، به فردی 
منزوی تبدیل خواهد شد و چنین جامعه ای 
به آســانی در مواجهه با تهاجمات رســانه ای 

بیگانه آسیب پذیر خواهند شد.
سهولت اســتفاده کودکان از شبکه های 
اجتماعی نشان از توسعه سواد رسانه ای در 
کشــور دارد و برای مصون ماندن کودکان از 
مخاطرات این شــبکه ها، الزم است توسعه 
معرفــت رســانه ای در اولویــت فعالیت های 

آموزش وپرورش قرار گیرد.
مــکان اصلی که تعلیم و تربیت در آن باید 
محقق شــود، مدرسه اســت بنابراین؛ همه 
مشــکالت باید در کف مدرسه رفع شود، لذا 
حوزه های ســتادی در سطح منطقه، استان 
و مرکز تنهــا باید هماهنگ کننده باشــند و 
اجازه دهند تصمیمات مربوط به دانش آموز، 
در مدرســه اتخاذ شود و معلمان مشکالت را 
بررسی و نسبت به حّل آن خود اقدام کنند. 
روش های آموزش در مدارس باید تغییر کند، 
زیرا امروزه روش های ســنتی مؤثر نیســت، 
بنابراین همچنان که دشــمن از ظریف ترین 
روش هــا برای پیشــبرد اهدافش اســتفاده 
می کند ما نیز باید روش های مؤثر را جایگزین 

روش های آموزش فعلی کنیم.
40 میلیون از جمعیت کشــور مســتقیمًا 
بــا آموزش وپــرورش ارتباط دارنــد، اگر این 
ظرفیــت عظیــم همــکاری الزم را بــا نظام 
تعلیــم و تربیــت داشــته باشــند، می توان 
آموزش وپرورشی در شأن جمهوری اسالمی 

ایران داشته باشیم.

در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته 
از آمــوزش مهارت هــای دانشــی کاســته و 
به آمــوزش مهارت های فــردی و اجتماعی 
زندگــی  مهارت هــای  زیــرا  می افزاینــد، 
به سرعت در حال تغییر و پیشرفت هستند؛ 
بنابراین مدرسه باید به محلی تبدیل شود که 
مســائلی مانند کنترل خشم، صبر، تعامل با 
دیگران، رعایت حقوق دیگران، نحوه تعامل 
بــا محیط زیســت، تقویت روحیــه انقالب و 

مّداقه به میهن و ... در آنجا تمرین شود.
رســالت اصلــی مــا، پــرورش و تربیــت 
دانش آموزان اســت، آن ها باید در مدرســه 
مهارت هــای اجتماعــی را یــاد بگیرنــد و 
بتواننــد با همســاالن خــود ارتبــاط خوبی 
برقرار کند ولی متأســفانه امــروز تعادل بین 
مهارت های شــناختی و مهــارت اجتماعی 
در آموزش وپــرورش به هم خــورده اســت و 
مهارت های شناختی سهم زیادتری را نسبت 
به مهارت هــای اجتماعی به خود اختصاص 

داده اند که باید تصحیح شود.
 ســبد یادگیــری امــروز دانــش آمــوزان 
مملــو از یادگیری هــای شــناختی اســت و 
جایی برای آموزش هــا مهارت های فردی و 
اجتماعــی ندارد و این یکــی از نقاط ضعفی 
اســت کــه همــواره موردانتقــاد ذی نفعان 
زندگــی  الگــوی  اســت.  آموزش وپــرورش 
چنانکــه  مــدارس  در  ایرانــی   – اســالمی 
بایدوشاید به آن پرداخته نشده است و دانش 
آموزان در مهارت هایی مانند، تحمل، تعامل، 
همراهی، گروهی و ... دچار ضعف هستند؛ 
بنابراین آموزش وپرورش باید مسیر خود را از 
مهارت های شــناختی به سمت مهارت های 

زندگی اعم از فردی و اجتماعی تغییر دهد.
تغییر و اصــالح روش ها یکــی از اهداف 
آموزش وپــرورش در دولت دوازدهم اســت. 
اگــر انعطاف پذیــری را در آموزش وپــرورش 
افزایش دهیم، می توانیم مهارت های زندگی 

بیشتری در سبد یادگیری بگنجانیم. 
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در طــول هشــت مــاه 
گذشــته تمام تالشمان 
ارتباطی  الگــوی  تغییر 
آموزش و پرورش با مخاطبان به نفع ذینفعان 
اصلی اش بوده است و از ابتدای فعالیتمان به 
فکر انعکاس صدای آن ها بوده ایم. ازاین رو با 
تأسیس استودیو الفبا و اختصاص برنامه های 
مهمــان  پاســخگویی،  ماننــد  مختلفــی 
آشــنا، مدرســه ایران؛ هم زمان بــه  ضرورت 
پاسخگویی مدیران آموزش وپرورش به افکار 
عمومــی و مخاطبــان، اســتفاده از نظرات 
صاحب نظران و فعــاالن حوزه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و شــنیدن 
صدای دانش آموزان از تمامی نقاط کشــور 
تــالش کرده ایم. به  طور شــفاف، سیاســت 
خبری مان را حول سه  عنصر معلمان،  دانش 
آمــوزان و اولیا بنا نهاده ایم و این ســه عنصر 
را به عنــوان  پررنگ ترین عناصر خبری ما در 
این ســازمان بزرگ در نظــر بگیریم و تالش 
کنیــم اخباری را بیشــتر پوشــش دهیم که 
این عناصر را به رســمیت بشناسد و در این 
راســتا به تمامــی مدیران روابــط عمومی ها 
تأکید کرده ایم، رســالت اصلی آن ها بازنشر 
واقعیت های اجتماعی به مدیران باالدست 
و بــه حرکــت درآوردن بدنه ســنگین اداری 
آموزش وپرورش اســت و فعالیت آنان باید به 
توســعه ارتباط مدرســه با محیط اجتماعی 
کمک کنند و بدانند که از مدرســه محبوس 
و منزوی اتفاقی برای توســعه این سازمان و 

ایران نمی افتد.
آموزش وپــرورش در دهه های اخیر دچار 
یک رشد غیر متوازن شده است به طوری که 
بخش آموزش در نظام آموزشی ما فربه شده 
و در مقابــل، بخش پرورشــی- تربیتی مورد 
غفلت و کوتاهی قرارگرفته اســت و اگر این 
رونــد ادامه یابد و بخش تربیــت و مهارت ها 

همچنــان مــورد کم توجهــی قــرار گیــرد، 
نســلی تربیت می شــود که در آینــده دچار 
انــواع ناتوانی ها و شــخصیت های نامتعادل 
می شوند. فضای رسانه فرصت بسیار خوب و 
مناسبی است که آموزش وپرورش با کمک آن 
می تواند افکار عمومی را با تحوالت همســو 
کند و جامعه را در جریان موفقیت های نظام 
تعلیم و تربیت قرار دهد و در این راستا روابط 
عمومی ها باید هوشمندانه به استقبال تغییر 
برونــد و افکار عمومی جامعــه را آگاه کنند. 
متصدیــان و کارشناســان روابــط عمومــی 
در صــورت هوشــمندی و کنــار گذاشــتن 
محافظه کاری می توانند سازمان خود را رشد 
داده و اعتمــاد عمومی را بــه اهداف تحول 

گرایانه آموزش وپرورش جلب کنند.
آموزش وپــرورش امــروز بــا مخاطراتــی 
همچــون بحــران مرجعیت معلم و مدرســه 
مواجه شــده و برای بازیابی این جایگاه الزم 
است به روابط عمومی توجه شود و ضرورت 
دارد تا کارشناسان روابط عمومی از فّناوری 
روز اســتفاده کنند و با آگاهــی به اینکه پیام 
رســانه ها در جامعه نوســان ایجاد می کند، 
کارشناسان روابط عمومی به فضای رسانه ای 

مجهز شده و بتوانند به بهترین شکل، تصویر 
مناسبی از نهاد تعلیم و تربیت به جامعه ارائه 

دهند.
" گفتمان آموزش و پرورش در هزاره سوم، 
گفتمان کیفیت اســت" و دغدغه ای باالتر از 
تربیت دانش آموزان توانمند و افزایش جاذبه 
مدرســه چه برای معلمان و چه برای دانش 
آموزان نمی تــوان متصور بــود و خانواده ها 
انتظار دارند تا فرزندان آن ها به نحوی تربیت 
شوند که به وطن خودشان عالقه مند باشند 
و با کســب مهارت های زندگی ازجمله تفکر 
انتقــادی و توان انتخاب درســت در زندگی 
برخوردار شــوند و روابــط عمومی ها با درک 
اقتضایات الزم، باید سازمان خود را به سمت 
گفتمان جدید ببرند و اولویت های خانواده، 
جامعــه و دولت را برای تعلیم و تربیت دانش 
آموزان به سایر اداره های این سازمان متذکر 

و آن ها را با این فضا آشنا کنند.
قوانیــن  از  بایــد  عمومی هــا  روابــط 
آموزش وپرورش آگاهی داشته باشند و مسائل 
ســازمان خودشان را تحلیل کنند و بتواند با 
پیش بینــی، بحران های آینــده را به اطالع 
ســازمان خود برســاند، آینده نگری و قدرت 
پیش بینی، ویژگی روابط عمومی نوین است 
نه از روابط عمومی منزوی هیچ سازمانی به 
مقبولیت نمی رسد. برخی مدیران در مناطق 
کشــور، هنوز از روابط عمومی خود، انتظار 
انتشــار عکس و تبلیغات و تشریفات دارند و 
از نقــش» تحلیلگری« و »مشــورتی« روابط 
عمومی ها غافل اند و اگر خطایی در سازمان 
بود، باید پاســخگوی آن و عــذر خواه مردم 
باشیم. زیرا این نهاد، یک نهاد مردمی است 
و بایــد بدانیم که مرگ روابــط عمومی در به 

روزمرگی افتادن آن است.
*رییس مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

روابط عمومی، تحولگرایی، آموزش و پرورش

مرتضی نظری*

   سرمقاله 



وابط عمومی ازنگاه خبرگان ر
این روزها که به واســطه فضای مجازی گــردش اطالعات با 
ســرعت باالیی اتفاق می افتد هنوز بسیاری از سازمان ها و 
نهادهای دولتی در پیچ و خم بوروکراســی و کاغذبازی های 
شــان به رخوت فــرو رفته اند. روابط عمومی های ســازمان 
محور عمدتا در دو گانگی انتخاب سیاســت های ســازمانی 

و مطالبه مردمی در جســتجوی راهی برای پیوند میان این 
دو مهم هستند. روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش با 
بهره گرفتن از مشــورت خبرگان این حوزه درصدد چاالک 
کردن و بــاال بردن کارآیی این جزء مهــم از وزارت آموزش و 

پرورش است. 

پرونده اول

 MASS
MEDIA

INFORMATIONCONVERSATION

COMMUNICATION
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وقتــی روابــط عمومی مــی تواند ادعــای کارآمدی 
داشــته باشــد که بجای پرداختن صــرف به فنونی 
مانند داشــتن ســایت و کانال و مجلــه بداند تا چه 
اندازه به انتظارات مخاطبانش پاســخ داده اســت. 
پر واضح اســت که نــگاه رییس ســازمان به جایگاه 
روابــط عمومی مــی تواند ایــن بخش را به ســمت 
کارآمــدی ســوق دهــد. »میرزابابا مطهری نــژاد«، 
رییــس انجمن روابــط عمومی ایران معتقد اســت 
روابط عمومی باید بدون واســطه به راس ســازمان 
وصل باشد. وی معتقد است روابط عمومی فلسفه 
اجتماعــی مدیریت در ســازمان اســت ونمی توان 

فلسفه اجتماعی مدیریت را از خودش جدا کرد. 

رییس انجمن روابط عمومی ایران 

در گفتگو با »نگاه«:

روابط عمومی 
فلسفه اجتماعی 

مدیریت یک 
سازمان است
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روابط عمومی 
فلسفه اجتماعی 

مدیریت است 
یعنی باید 

بالواسطه با 
باالترین مدیر 

سازمان وصل 
باشد. نمی گوییم 

روابط عمومی 
فلسفه اجتماعی 

فالن معاون 
است بلکه 

فلسفه اجتماعی 
مدیریت است

روابط عمومی کارآمد با برنامه ریزی ویژه 	 
برای رهبران فکری جامعه می تواند کانون انتشــار 
افکار عمومی را هدایــت کند. چگونه می توان این 
کارآمدی را برای روابط عمومی های سازمان محور 

ایجاد کرد؟
کارآمــدی در روابــط عمومی باید تعریف شــود. اگر ما 
به عناصر روابــط عمومی نگاه کنیم مــی بینیم روابط 
عمومی سه دوره را پشت ســر گذاشته است. دوره ای 
که تنها عنصر روابــط عمومی هنر بود. یعنی پیام ها با 
هنر بیان می شــد و این دوره مربــوط به قبل از 1317 
و کهکشــان گوتنبرگ است که چاپ و تلویزیون و غیره 
نبــود. دوره گوتنبرگ که چاپ آمــد روابط عمومی ها 
توانســتند از فن هم اســتفاده کنند. 1920 رادیو آمد 
یــا 1940 که تلویزیون آمد و بطور کلــی دور دوم روابط 
عمومی هــا از عنصر هنر و فن اســتفاده کردند. امروز 
فنون آنقدر زیاد شــده اســت که روابط عمومی ها باید 
انتخاب کنند. اما 1950 تحولی در روابط عمومی اتفاق 
افتاد. ادوارد برنیز،نظریه پــردازی که روابط عمومی را 
آکادمیک کرد بیان می کند، روابط عمومی غیر از هنر 
و فن از عنصر فلسفه اجتماعی مدیریت باید برخوردار 
باشــد. در واقــع هنــر و فن باید بــرای تبیین مســاله 
اجتماعی مدیریت اســتفاده شود. هر مدیریتی فلسفه 
های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی دارد. برای مثال 
فلســفه اقتصــادی وزارت آموزش و پرورش این اســت 
که بررســی شــود آیا آموزش و پرورش ارزش آن را دارد 
که اینقدر برای آن هزینه می شــود؟ آیا توجیه  سیاسی 
دارد. یعنــی به قدرت حاکمیت تا چــه اندازه می تواند 
کمک کند؟ و فلســفه فنی آن این است که اصال سواد 
از طریــق آموزش و پرورش بهتر اســت یا روش. همین 
فلسفه ها برای سایر وزارتخانه ها چیز دیگری است. اما 
در میان همه این ها فلسفه اجتماعی سازمان ها مهمتر 
است. سازمان بتواند به مردم بگوید برای برآورده شدن 
چه نیازی بوجود آمده اســت و با چه روشــی این نیاز را 
برآورده می کند. بعد از آن نمونه کارهای انجام داده را 
ارایه کند و چهارمین مساله ای که درفلسفه اجتماعی 
مدیریت مطرح اســت چشــم انداز اســت. برای اینکه 
جامعــه امیدوار باشــد و همراهی کند باید یک چشــم 
انــدازی هم از آینــده خودش بگویــد. کارآمدی روابط 
عمومــی یعنی روابط عمومی که بتواند عنصر فلســفه 
اجتماعی مدیریت را محقق کند. آموزش  و پرورش باید 

این چهار پاسخ را به جامعه درون سازمانی اش منتقل 
کند و ابهامات آنها را پاسخ دهد. 

جایگاه روابط عمومــی در ذهن مدیران 	 
سازمان تا چه اندازه در کارآمدی یک روابط عمومی 

می تواند موثر باشد؟
همین نکته ای که بردنیز گفته، فصل الخطاب اســت 
یعنــی عنصر فلســفه اجتماعی مدیریت. فلســفه یک 
پدیــده را از خــود پدیده نمــی توانید جــدا کنید زیرا 
اگر جدا شــود دیگــر آن پدیده نیســت. روابط عمومی 
فلسفه اجتماعی مدیریت است یعنی باید بالواسطه با 
باالترین مدیر سازمان وصل باشــد. نمی گوییم روابط 
عمومــی فلســفه اجتماعی فــالن معاون اســت بلکه 
فلســفه اجتماعی مدیریــت اســت.مدیریت یک هرم 
است و راســی دارد. فلســفه مدیریت آن ســازمان که 
همان روابط عمومی اســت باید به راس متصل باشد و 
اگر به هرکجای دیگر بچســبد از فلسفه آن جدا افتاده 
اســت. روابــط عمومی باید بدون واســطه بــه مقام آن 
سازمان وصل باشد. مدتی گروهی معتقد بودند روابط 
عمومی را حراســت تعیین کند تا مدیر نتواند براحتی 
آن را تغییر دهد. من مخالفت کردم و گفتم حراست را 
نمی گویند فلســفه اجتماعی مدیریت در سازمان زیرا 
وی بازوی مدیر اســت یا دیگری دست مدیر است ولی 
روابط عمومی با همه این ها فرق دارد. نمی توان فلسفه 
اجتماعی مدیریت را از خــودش جدا کرد. کارآمدی را 
باید در تجلی عناصر جستجو کرد و نه در تجلی فنون. 
اشــتباهی که اکنون انجام می دهند این است که می 
خواهند روابط عمومی برتر را انتخاب کنند می گویند 
سایت دارد،  کانال دارد و غیره دارد یعنی به فنون نمره 
می دهیم. حاال اگر بخواهیــم کارآمدی را روی عناصر 
متکی کنیم می گوییم این ابزارها تا چه اندازه توانسته 
فلســفه اجتماعی مدیریت را توضیح دهد. خطری که 
 روابــط عمومی های ما را تهدید می کند این اســت که 
کار آمدی را از عناصر به فنون انتقال داده اند. »تکنیک 
من هــا« دور را از دســت »نظریه پردازهــا« گرفته اند. 
کارآمدی را من در توجه به عناصر می بینم و نه توجه به 
فنون. اگر کارکنان مدرسه ای سواالت اجتماعی شان 
باقی باشد  و ابهام شان برطرف نشده باشد، نمی توان 

آن را کارآمد تعریف کرد.
چگونه روابط عمومی می تواند انتظارات 	 

مردم را به سیاست سازمان یا دستگاه تبدیل کند؟
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چالش های 
روابط عمومی 
در ایران چالش 
آموزشی است. 
نیروهای روابط 
عمومی آموزش 
مستمر و به روز 
ندارند. اگر هم 
دارند آموزش ها 
در حوزه فنون 
است.

روابط عمومی 
اصال مهم نیست 
که فالن فن را بلد 
است یا خیر بلکه 
روابط عمومی 
باید بتواند برای 
فیلمبردار و 
عکاس یا کسی 
که نشریه 
سازمان را در 
می آورد، سناریو
بنویسد

چرخه فعالیت روابط عمومــی می گوید پژوهش، برنامه 
ریزی، اجرا و ارزیابی. ممکن است که در ارزیابی متوجه 
شــویم آنچه ارزیابی گفته بود تامین نشده است. دوباره 
پژوهش دوباره برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی. پژوهش باید 
ببیند که انتظارات مخاطب از ســازمان چیســت. برنامه 
ریزی کند تا ســواالت را چگونه پاســخ دهــد. در روابط 
عمومی اجرا یعنی ارتباط. یعنی از یک وســیله ارتباطی 
استفاده می کنیم تا پیام را به اجرا در بیاوریم و بعد مجدد 
ارزیابی می کنیم. اگر ارزیابی گفت که 60 درصد پاســخ 
شــان را گرفته انــد دوباره پژوهش کنیم کــه چرا آن 40 
درصد پاســخ نگرفته اند. اگراینگونه جلو برویم یعنی آن 
معلمی که کاتالوگ شما را می بیند متوجه می شود پاسخ 
ســوالش را دیده اید. این چرخــه فعالیت روابط عمومی 
هم دائمی اســت چون با انســان ســروکار دارید وانسان 
پویاست. کارآمدی با رضایتمندی جامعه مخاطب رابطه 
تنگاتنگ دارد. رضایتمنــدی یعنی اینکه برویم و ببینیم 
که مخاطب ما چه انتظــاری از ما دارد و بیاییم و فعالیت 
هــای مان را به گونه ای ســازمان دهیم کــه به آن انتظار 
پاســخ دهیم. این انتظار را روابط عمومی باید به سازمان 
منتقل کند. باید دید این انتظارات بازهم تکرار می شود 
یا نه. برخی از انتظارات ممکن است نامعقول باشد. تازه 
اینجا کار روابط عمومی شــروع می شــود. وقتی انتظار 
نامعقولی شکل می گیرد باید برنامه ریزی کرد تا برطرف 
شــود و دوباره همان چرخه پژوهش و برنامه ریزی و اجرا 
انجام شــود تا انتظار تعدیل شود و بعد منتقل به مدیریت 
سازمان منتقل شودو بگویند این انتظار االن معقول است 
و باید برآورده شود.  نمی توان به مردم گفت بیایید انتظار 
خاصی داشته باشید اما می توان انتظارات را بررسی کرد 

و تعدیل کرد. 
در شــرایطی فعلی کــه در جامعه هر چه 	 

اتفاق می افتد از چشــم آمــوزش و پرورش می بینند 
وبه نوعی انتظار نامعقولی شکل گرفته، چگونه می 

توان این حجم انتظار جامعه را تعدیل کرد؟
انتظارات پاسخ نگفته انباشــته داریم. یعنی شما گاهی 
می گویید چرا در فالن سال این مطلب گفته نشد یا اجرا 
نشد و انتظار جمع شده است. هرچقدر این ها پیچیده تر 
باشــد حرفه ای تر کردن روابط عمومی واجب تر اســت. 
اگــر راه همــوار بود اصال نیازی به بحــث حرفه ای نبود. 
مشکل این است که کارآمدی را تا این حد تقلیل داده ایم 
که فکر می کنیم روابط عمومی که بروشــور خوب بزند یا 

تیزر خوب بسازد یا نشریه خوب بدهد یا تعداد خبرهایش 
در روزنامه بیشتر باشد، روابط عمومی موفقی است یعنی 
داریم فنون را اندازه گیری می کنیم بدون توجه به عناصر 

و بعد جایزه هم می دهیم.
چالش هــای روابط عمومــی در نهادهای 	 

رسمی همچون وزارتخانه ها چیست؟
 چالــش های روابــط عمومی در ایران چالش آموزشــی 
اســت. نیروهای روابط عمومی آموزش مســتمر و به روز 
ندارند. اگر هــم دارند آموزش ها در حوزه فنون اســت. 
روابط عمومی اصال مهم نیســت که فالن فن را بلد است 
یا خیر بلکه روابط عمومی بایــد بتواند برای فیلمبردار و 
عکاس یا کســی که نشریه سازمان را در می آورد، سناریو 
بنویسد. »تکنیک من« در جامعه زیادند اگر بتواند سناریو 
را خوب تحویل دهد و کار را مطابق سناریو تحویل بگیرد 
نیازی نیســت در حوزه خــودش عــکاس و فیلمبردار و 
روزنامه نگار داشته باشد. باید بتواند برای این فن سناریو 
بنویســد و کار را مطابق سناریو تحویل بگیرد. معموال در 
قفســه های روابط عمومی ها تعداد زیــاد آلبوم عکس و 
فیلــم می بینید اما وقتی می خواهید یک عکس پشــت 
مجله بنیاندازید نمــی توانید انتخاب کنید چون دوربین 
بــدون ســناریو حرکت کرده اســت. چالــش دیگری که 
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 روابط عمومی ها دارند چالش ســاختاری اســت. وقتی 
می گوییم چالش ساختاری همه ذهن ها می رود دنبال 
اینکه چه کســی در چه پستی باشــد درحالیکه ساختار 
یعنی وقتی پژوهش کردیم و نیاز و انتظار وسوال مخاطب 
را پیــدا کردیــم، وارد مجمع سیاســتگذاری شــود تا در 
تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشد ولی همه به دنبال اولی 
هستند. روابط عمومی کار خودش را می کند معاونت ها 
هم کار خودشان را می کنند و نارضایتی تراشی خودش 
را ایجاد می کند و شما هم کار خودتان را می کنید. باید 
یک ساختاری در کل وزارتخانه تعریف شود که این مسایل  
و نیازها پاســخ داده شــود و وارد سیستم تصمیم گیری 
شود. هربخشی برای خودش برنامه می ریزد و کاری هم 
به روابط عمومی ندارند. چالش ســوم، فرهنگی اســت. 
مدیر ما تعریفش از روابط عمومی با تعریف من فرق دارد. 
نگاهش به روابط عمومی نگاه حرفه ای نیست و تصوری 
به روابط عمومی نگاه می کند. درواقع تصورش این است 
که روابط عمومی نباید بگذارد کســی علیه من مدیر، در 
رسانه ها بنویسد. روابط عمومی یعنی کسی که خدمات 
فرهنگی بدهد. روابط عمومی ســه محور ارزشــی دارد، 
صداقت و عشق و همدلی. باید راستگو باشد. باید عاشق 
کارش باشد و باید همدلی کند و خودش را جای مخاطب 

بگذارد. مدیر باید مشکلش را بگوید و روابط عمومی به او 
بگوید چه کند و نــه اینکه او به مدیر درس پس دهد. من 
معتقدم جایگاه آموزش روابط عمومی دانشکده مدیریت 
است نه دانشــکده روزنامه نگاری. روابط عمومی باید از 
شــاخه های مدیریت باشد زیرا یک عمل مدیریتی است 
و زیر نظر مدیر باید کار کند. ولی این رشــته در دانشکده 
روزنامه نگاری است و دید روزنامه نگاری پیدا کرده است. 
همین است که کار روابط عمومی ها شبیه کاریکاتور شده 
اســت. یعنی بخشی از کار را گرفته و  بزرگتر از بقیه اجزا 

جلوه می دهند. 
پیشــنهاد شــما بــرای کارآمــدی روابــط 	 

عمومی در آموزش و پرورش چیست؟
یکی از راههای کارآمد کردن روابط عمومی در آموزش و 
پرورش این است که در هر مدرسه ای یک روابط عمومی 
داشته باشد. در واقع در هر مدرسه یک کارشناس روابط 
عمومی باشد و این ها آموزش ببینند و بعد همه سواالت 
و ابهامات و انتظارات و واقعیت ها را دسته بندی و تعدیل 
کرده و منتقل کنند.  ســپس تاثیر سیاســت ها  ارزیابی 
شــود که این سیاســت چه تاثیری در رفع کاســتی های 
مدرسه یا ترمیم آموزش و بهره وری آن داشته است. بدنه 
آموزش و پرورش مدرسه اســت ولی از حال درون آن بی 
خبر است. سوال، ابهام، نیاز و انتظار چهار سوالی است 
کــه باید مدنظر قرار گیــرد. وقتی وارد یک مدرســه می 
شوید باید یک برگه ای بدهند که براساس گزارش روابط 
عمومی این چهار سوال پاسخش این است تا با مخاطب 
ارتبــاط برقرار کند. در شهرســتان ها آدم هایی باشــند 
کــه با مخاطبین آمــوزش و پرورش یعنــی دانش آموزان 
و اولیا و مربیان ارتباط برقرار کنند. اگر ســوال و ابهام را 
به موقع پاســخ اغنایی ندهید هرکسی برای خودش در 
ذهنش پاســخ می ســازد. انسان اگر ســواالت متعددی 
در ذهنش ایجاد شود و پاســخی برایش پیدا نکند فشار 
به او وارد می شــود و ناگزیر است که برای خودش پاسخ 
بسازد. این پاسخ ها در ارتباط افراد با هم برخورد می کند 
 و پاســخ پخته تری می بینند و پاسخ خودش را بازسازی

مــی کند. وقتــی اکثریت جامعه مخاطب به یک پاســخ 
مشترک رســیدند، افکار عمومی شکل می گیرد و افکار 
عمومــی جریان اجتماعی می ســازد. جریان اجتماعی 
قوی تر از سیاست ها عمل می کند. پس پاسخ به ابهامات 
و دانســتن بســیاراهمیت دارد و حاال ازاین همه مدرسه 

خبری نداریم و نمی دانیم درون آن چه می گذرد. 

یکی از راههای 
کارآمد کردن 

روابط عمومی 
در آموزش و 
پرورش این 

است که در هر 
مدرسه ای یک 
روابط عمومی 

داشته باشد. 
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در روابــط عمومــی های دولــت محور 	 
همیشــه نوعــی دوگانگــی در تعامــالت شــان با 
مخاطــب وجود دارد. روابط عمومی از طرفی باید 
سیاست های سازمانش را در نظر بگیرد و از سوی 

دیگر با مردم و خواســته های آنها که بعضا ممکن 
است با سیاســت های سازمان هم جهت نباشد، 
در ارتباط اســت. در مواقعی که این نوع دوگانگی 
هــا بودجود می آید روابــط عمومی ها چگونه می 

روابط عمومی به مثابه پلی میان درون یک سازمان با مخاطبان آن سازمان است و هرچه عملکرد اثرگذارتری داشته 
باشد، می تواند هم اندیشی فعال تری میان مخاطبان و مسئولین آن سازمان ایجاد کند. این تعریف از روابط عمومی 
وقتی عملی می شود که در سایه اعتماد مدیران سطح باالی سازمان و نگاه تخصصی شان، روابط عمومی در جایگاه 
خودش قرار گیرد تا آن سازمان با تغییرات جهانی در حوزه ارتباطات خود را حفظ کند. در یک عصر بهاری به دیدار 
اولین سردبیر و بنیانگذار روزنامه ایران رفتم تا درباره دغدغه های این روزهای »روابط عمومی سازمان های دولتی« 
گفتگو کنم. »مجید رضاییان« که از پیشکســوتان حوزه روابط عمومی اســت از امیدهایش برای آماده کردن نظام 
آموزشــی کشــور به دنیای وب3 ها می گوید. او معتقد است سونامی آموزش در راه است وهر لحظه ممکن است با 
ورود یک نرم افزار جدیدی آموزش و پرورش دچار فروپاشی شود اما اگر نگاه روابط عمومی مدرن باشد می توان با 

استفاده از ظرفیت تکنولوژی های روز در دنیا ذهن روسای سازمان ها را برای تغییرات تازه در دنیا آماده کرد. 

وب هوشمند با نظام آموزش و پرورش چه می کند؟

سونامی آموزش در راه است
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روابط عمومی 
باید صبح تا شب 

بازخورد بگیرد 
و برای باالیی ها 

ارسال کند. در 
تحلیل خبرها 

دالیل رضایت 
یا نارضایتی ها 
مشخص شود. 

تخصصی ها 
خودشان نکات 

ریز و دقیق را 
می گیرند. روابط 
عمومی ها مرتب 
باید ارتباط بگیرند 

و بصورت رندم
نظرسنجی کنند 
و بعد کارشناس 
های متخصصی 
داشته باشند که 

از خود روابط 
عمومی نباشند 

و از آنها بخواهند 
سواالت مدنظر 
روابط عمومی 
را مطرح کنند 

و پاسخ را برای 
روابط عمومی 

بیاورند

توانند خواسته مردم را به سیاست سازمان شان 
تبدیل کنند؟

این ســوال دو پاســخ دارد. پاســخ اول علمی و پاسخ 
دوم عملــی اســت. در پاســخ علمی روشــن اســت، 
روابط عمومی در تئوری های ســازمان از باال به پایین 
نیســت بلکه از پایین به باالست. در واقع جایی به نام 
روابط عمومی تعبیه شــده تا مــردم به مدیران میانی 
برســند و از آنجا به مدیران راس هــرم و نام آن روابط 
عمومی اســت وگرنه مــی گفتند روابــط خصوصی. 
پس اســمش عمومی اســت، یعنی برای همه است. 
حــاال مــا در ایران جو گیــر می شــویم و هرچیزی را 
روابط دوســویه نام گذاری می کنیم و روابط عمومی 
را هم نام دوســویه روی آن می گذاریم، بحث دیگری 
اســت. ذات روابط عمومــی تقدم و تاخر اســت و دو 
سویه برابر نیســت. یعنی این نیست که همانطور که 
سیاســت های ســازمان و دســتگاه را از پایین به باال 
منعکــس مــی کنید، بــرای مخاطبان هم مــی توان 
از باال به پاییــن تبیین کرد. در تئوری های ســازمان 
می گوییم ســازمان؛ عنــوان دارد، تعریــف و ارکان و 
وظایــف و روش دارد، تئوری های اجرا و تئوری های 
مدیریتی دارد. ارکان کارش این اســت که وقتی من 
معاونت تخصصی دســتگاهی هســتم خودم کارم را 
تبیین کنــم و نه روابط عمومی. روابط عمومی کارش 
این نیســت اما ما در تعاریف دچار سوتفاهم شده ایم. 
روابط عمومی از پایین به باال وظیفه ذاتی اش است و 
تقدم و تاخر دارد و اگرقرار باشــد سیاستهای سازمان 
از باال به پایین برود، تاخراســت و نه تقدم که این کار 
دوم روابط عمومی است. کار اولش عمومی و مخاطب 
محور اســت. درواقع باید صبح تا شب بازخورد بگیرد 
و برای باالیی ها ارسال کند. در تحلیل خبرها دالیل 
رضایت یــا نارضایتی ها مشــخص شــود. تخصصی 
ها خودشــان نکات ریز و دقیق را مــی گیرند. روابط 
عمومی ها مرتب باید ارتبــاط بگیرند و بصورت رندم 
نظرســنجی کنند و بعد کارشــناس های متخصصی 
داشــته باشــند که از خود روابط عمومی نباشند و از 
آنها بخواهند سواالت مدنظر روابط عمومی را مطرح 
کنند و پاســخ را برای روابــط عمومی بیاورند.  اکنون 
در دنیا نرم افزارهایی درســت شــده اســت که دیگر 
نیازی به داشــتن مکان مشخص برای روابط عمومی 
نیســت. روابط عمومی قرار نیست آدم استخدام کند 

و هیــچ کاری نمــی خواهد، فقــط کار علمی و حرفه 
ای می خواهد. در کشــور ما دو ســوم افــرادی که در 
دستگاه های دولتی هستند، مازاداند و این براساس 
استانداردهای دنیا اســت. یعنی ما اگر120 میلیون 
بودیم دوســوم همین تعداد باید کم می شــد حاال که 
80 میلیون هســتیم. همه چیز هست و فقط باید فرد 
حرفه ای باشــد و بداند ایــن فعالیت ها، عملکردها و 
اتفاقات در بیــرون چه نتیجه ای دارد. روابط عمومی 
وقتی توانســت این را جمع آوری کنــد، برمی گردد 
ســمت مخاطب و می گوید این سیاســت ها دالیلش 
این چیزهاســت و می تواند از ارکان تخصصی بگیرد 
و خودش در بین مخاطبان تبلیغ کند. در کنار ارکان 
تخصصی در یک دستگاه قرار بگیرد و تبیین کند. در 
بخش دوم که مربوط به عمل است باید بگویم در ایران 
اصال چنین تصویری نیست. اولین موضوع این است 
که ما معتقد نیســتیم روابط عمومی تخصص اســت. 
ما در ایران چندین اسکار داریم. هرچه بیشتر خراب 
کردیم اســکار گرفته ایــم و یکی از همین اســکارها 
بخاطر روابط عمومی هاست. هیچ کسی قبول ندارد 
روابط عمومی تخصص اســت. فردی که در راس یک 
دستگاه است روابط عمومی خودش را به عنوان یک 
جریان قبول ندارد. در دنیا دیپلماســی رسانه ای چرا 
و چه زمانی درســت شــد؟ وزارت امور خارجه امریکا 
اداره ای با عنوان اداره رسانه ای راه اندازی کرد. آنها 
می دانند وزیر امور خارجه هرچه می گوید اگر روابط 
عمومــی کنار آن قــرار بگیرد چیز دیگری می شــود. 
ما باید دیپلماســی ارتباطی داشته باشیم. باید برویم 
با کانون هایی که می شناســیم بحث و گفتگو و البی 
انجام دهیم. می دانید چه انرژی آزاد می شــود و چه 
انرژی که برای دستگاه صرف شده، یک دفعه رها می 
شود؟ دیپلماسی راه بیاندازیم و بگوییم یک بخشی از 
کار روابط عمومی همین اســت. این درصورتی است 
که نگاه ما تخصصی باشد. وقتی یک نگاه ارتباطی از 

منظر تخصصی باشد وارد دنیای دیگری می شویم. 
در ســازمان هــا کســی کــه راس هرم 	 

است، مدیر روابط عمومی را انتخاب می کند. در 
این تعریف شما نگاه تخصصی راس هرم کجا قرار 

می گیرد؟
وقتی چنین نگاهی در ســازمانی وجود داشته باشد، 
شــک نکنید فردی که در  راس هرم نشســته معتقد 
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برای زدن یک 
حرف حق حتما 
باید هزینه داد. 
این قانون رسانه 
است و روابط 
عمومی ها هم 
در این قانون می 
گنجند. باید ترس 
افراد متخصص 
حوزه بریزد. 
برای این مهم 
باید به رسانه 
وصل شوند و 
بیایند بگویند 
چرا آموزش و 
پرورش دغدغه 
ملی نشده 
است. در شرایط 
کنونی این ارتباط 
نیست و روابط 
عمومی وظیفه 
دارد این ارتباط 
را برقرار کند

اســت که این نگاه تخصصی است. معتقد است باید 
یک چشــم ناظر و امین در بیرون از سازمان و در بین 
مخاطبان داشته باشند. این چشم امین مثل دوربین 
اســت و برای رصد مخاطبان است و برای اینکه راس 
هرم بداند بیرون از ســازمانش چه می گــذرد باید از 
دریچه روابط عمومی نگاه کند. اگر چنین باوری باشد 
به این می رســند که چنین تخصصی هم برای روابط 
عمومی قائل می شوند. روسای دستگاه ها وقتی این 
دیدگاه را داشته باشند بسیاری از مناسبات تغییر می 
کنــد. ارتباط با ارکان درون دســتگاه تغییر می کند. 
ارتباط با انجمن های مربوطه ای که در درون دستگاه 
اســت تغییر می کند. من معتقدم این نگاه تخصصی 

اگر بیاید خیلی چیزها به دنبال آن تغییر می کند.
روابط عمومی آموزش و پرورش چگونه 	 

مــی توانــد آمــوزش و پــرورش را تبدیــل بــه یک 
خواست و دغدغه ملی کند؟   

این سوال از سه زاویه قابل بررسی است. یک زاویه این 
اســت که برای تبدیل کردن هرچیــزی به یک دغدغه 
ملی بایــد از پایین و از مخاطبان شــروع کرد. در واقع 
روابــط عمومی بــا مخاطبانش در ارتباط اســت. باید 
بتواند دغدغه معلمان و اولیا و دانش آموزان را عمومی 
کنــد. در واقع باید نــگاه روابط عمومی مدرن باشــد 
و نیازی نیســت همــه کارها را خودتــان انجام دهید و 
ارتباطات در دنیا هم جنبه تکنولوژی دارد وهم ظرفیت 
هایی است که باید به هم متصل شوند. زاویه دوم؛ برای 
زدن یــک حرف حق حتما باید هزینــه داد. این قانون 
رســانه اســت و روابط عمومی ها هم در این قانون می 
گنجند. باید ترس افراد متخصــص حوزه بریزد. برای 
این مهم باید به رسانه وصل شوند و بیایند بگویند چرا 
آموزش و پرورش دغدغه ملی نشــده است. در شرایط 
کنونی این ارتباط نیســت و روابط عمومی وظیفه دارد 
این ارتبــاط را برقرار کند. این نوع حرف ها معموال در 
جلســات به خوبی گفته می شــود اما برای ملی شدن 
باید همه بشــنوند نــه فقط افراد خــاص. من معتقدم 
دســتگاه دولتی باید نگاهش غیردولتی باشد. اگر این 
نگاه در ذهن ما نشست مشکالت حل می شود و زاویه 
ســوم؛ الیه ای که در دستگاه ها بســیار خاموش اند و 
کمتر به آنها توجه می شود. شاید در آموزش و پرورش 
توجه شــود اما عموما در دســتگاه هــای دولتی کمتر 
مورد توجه قرارمی گیرد. قشــر کارشناس ها که گنج 

اند و کســی این افراد را نمی بیند. وزن هر دستگاهی 
کارشناس های آن هستند. در هر دستگاهی نخبگان 
و متخصصیــن مهــم انــد و در آمــوزش و پــرورش هم 
ایــن افراد را داریم و باید به آنها توجه کرد.بســیاری از 
مشکالت سازمان های دولتی با پژوهش حل می شود 
وکارشــناس معدن پژوهش اســت. باید به ســراغ این 
افراد رفت. روابط عمومی این ظرفیت را دارد که به این 

افراد مراجعه کرده و این افراد را معرفی کند. 
روابط عمومی ها برای جریان سازی در 	 

حوزه خودشان نیازمند همکاری مستمر با رسانه 
ها هســتند و پیش زمینــه این مهم گــردش آزاد 
اطالعات است تا جریان ســازی ایجاد شود اما آیا 

در سیستم دولتی ما این فضا وجود دارد؟
روابط عمومی ها باید بدانند که بستن اطالعات هیچ 
موقع رســانه را برای جریان ســازی در خدمت شــما 
نخواهد آورد. این یک قانون است. در همه جای دنیا 
اطالعات را باز کردید رســانه جریان ســاز می شــود 
و اگر اطالعات را بســتید، رســانه برای شــما جریان 
ساز نمی شــود. در حالت دوم اگر نقطه ضعفی از کار 
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همیشه فناوری 
های جدید با 

تاخیر به کشور 
ما می رسد و ما 

همیشه عقب 
هستیم. این 

می شود که به 
محض ورود یک 

ارتباط مجازی 
جدید در کشورما 

رتبه اول در کل 
دنیا را کسب 

می کنیم. یکبار 
در وبالگ ها 

ما اول بودیم و 
بعد شبکه های 
اجتماعی دیگری

که اضافه شد 
استقبال ایرانیان 

در صدر است

آن ســازمان منتشــر می کند و اینجاست که به رسانه 
اعتراض می کنند چــرا این را گفتی؟ روابط عمومی 
کارش این نیســت که به رسانه بگوید چرا ضعف ها را 
گفتی بلکه کارش این اســت که جریان اطالع رسانی 
را باز بگذارد. در این حالت خود مدرسه ها جریان ساز 
می شــوند. همین موضوع آموزش زبــان خارجی که 
بارها برای وزارت آموزش و پرورش خبرساز شد مثال 
خوبی است. اگر قانون گردش آزاد اطالعات داشتیم 
براحتی مدارس می توانستند چهار زبان هم بخواهند 
تدریــس کنند و این مســاله آزاد می شــد. این روش 
خودش تولید ثروت علمی برای آینده می کرد زیرا در 
دنیا معتقدند هرچه بیشتر به دانش آموز زبان تدریس 
شــود اوضاع بهتر اســت. روابط عمومی باید راجع به 
تنوع آمــوزش زبان اطالعات بدهــد وگرنه یک مرتبه 
حرفی زده می شــود و حاال همه باید دنبالش بیافتند 
تا جمع کنند. البته درست است که گردش اطالعات 
را بایــد قبول کنیم امــا همه چیزواقعا دســت روابط 
عمومی ها نیست و در این زمینه واقعا مظلوم هستند. 
چون روابط عمومی تابع دستگاه است و دستگاه باید 

بخواهــد  تا روابط عمومی هم بتوانــد عمل کند. اگر 
دستگاه تمایلی به اطالعات دادن نداشته باشد روابط 
عمومی باید این موضوع را برای دستگاه جا بیاندازد 

که این مساله برای سازمان تا چه حد آسیب زاست. 
با این سرعتی که ارتباطات در فضاهای 	 

مجازی رشــد می کند ممکن است نظام آموزشی 
ما نیز تحت تاثیر آن قرار گیرد؟

ما بایــد بپذیریم که آموزش و پرورش در کشــور ما در 
موقعیت خاصی قرار گرفته است.  حداقل تا سه سال 
دیگر وارد دنیای وب 3 می شویم یعنی وب هوشمند. 
وب 2 تمام می شود و شبکه های اجتماعی به حاشیه 
مــی روند. در آینده اتفاق دیگــری می افتد. اینترنت 
اشــیا می آید و متن و صدا و تصویر اضافه می شــود. 
همین خیلی چیزها را عوض می کند و مهمتر ازهمه 
آموزش اســت کــه قطعا زیــر و رو می شــود. ما چند 
ســونامی مواجه هستیم. ســونامی آموزش، سونامی 
گردشگری، ســونامی صنعت است. مشاغل بسیاری 
از بین می روند و مشاغل بسیار جدید بوجود می آید، 
اما کل حرف من این اســت که آموزش و پرورش باید 
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همیشه فناوری 
های جدید با 
تاخیر به کشور 
ما می رسد و ما 
همیشه عقب 
هستیم. این 
می شود که به 
محض ورود یک 
ارتباط مجازی 
جدید در کشورما 
رتبه اول در کل 
دنیا را کسب می 
کنیم. یکبار در 
وبالگدر نهایت 
درحالیکه ما 
عقب هستیم 
اما اثر خودش 
را می گذارد و 
این چیزی است 
که ما به آن 
توجه نکرده ایم. 
اکنون باید یک 
کار پژوهشی 
قدرتمند در 
زمینه دیجیتال 
ها انجام دهیم

خودش را برای 2020 آماده کند. مهم اســت بدانیم 
در شرایط کنونی ارتباطات در چه نقطه ای قرار دارد. 
آمــوزش در دنیا در حــال تغییر اســت. تکنیک های 
آموزش در حال مدرن شــدن هســتند. اکنون وقتی 
صحبت از صنعت می شود، آموزش در کنار آن مطرح 
می شــود.  صحبت از هرچه بکنید پای آموزش وسط 
کشیده می شود اما مهم اســت که بدانیم آموزش ها 
در حال تغییر هستند. تکنیک های آموزشی در حال 
مدرن شدن هستند. بسیاری از کشورها که در گذشته 
برای ســال 2030 برنامــه ریزی کــرده بودند اکنون 
شــرایطش شــان برای مواجه با تغییرات محیا است. 
همــه چیز مدام در حال تغییر اســت. با یک نرم افزار 

جدیــدی که می آید احتمال این می رود که آموزش و 
پرورش اهمیتش را از دست بدهد. خیلی راحت از راه 
دور آموزش بدهند و یک مدرک بین المللی هم بدهند 
در این حالت چه کسی سراغ آموزش و پرورش ما می 

رود. آیا به این موضوع فکر کرده ایم؟ 
به نظر شما تا چه اندازه ابزار فیلترینگ 	 

می تواند از تاثیر عمیق این نوع تغییرات بکاهد؟
همیشــه فناوری های جدید با تاخیر به کشور ما می 
رســد و ما همیشه عقب هســتیم. این می شود که به 
محض ورود یک ارتباط مجازی جدید در کشورما رتبه 
اول در کل دنیا را کســب می کنیــم. یکبار در وبالگ 

هــا ما اول بودیم و بعد شــبکه های اجتماعی دیگری 
که اضافه شــد  اســتقبال ایرانیان در صدر است. وب 
هوشــمند هم می آیــد و ما باز مــا مقاومت می کنیم. 
در نهایــت درحالیکه ما عقب هســتیم اما اثر خودش 
را مــی گــذارد و این چیزی اســت که ما بــه آن توجه 
نکرده ایم. اکنون باید یک کار پژوهشــی قدرتمند در 
زمینه دیجیتال ها انجام دهیــم. باوجود تاخیرهایی 
که داشــته ایم اما کار پژوهشی در زمینه تکنیک های 
آموزشــی بســیار مهم اســت. دنیا به ســمت آموزش 
هوشــمند می رود و همه چیز در حال زیر و رو شــدن 
اســت. باید برای هرچیزی برنامــه ریزی کرد. اکنون 
انســان در اختیار تکنولوژی است و برای این موضوع 
بایــد فکری کرد و نمی توان بی تفــاوت بود. باید فکر 
کرد که اگر دانش آموز وارد فضای هوشمند شد ما چه 
چیزهایی در دست داشته باشیم که اصول و فرهنگ 
ما از بین نرود. در شــرایط کنونی نــه تنها دنبال این 
نیســتیم که این ها چیســت بلکه دایم بــه دنبال این 
هستیم که چه چیزی فیلتر بشود یا نشود. در حالیکه 
ما می توانیم برای خودمان ایده داشته باشیم و حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. ما می توانیم مثل وب یک و 
دو که در ایران اتفاق افتاد منفعل باشیم و یا می توانیم 
مفتعل باشــیم. اگر بدانیم باید فعال باشــیم آموزش 
وب محور مســاله ما می شود. متاســفانه با وجود این 
همه ســاختمان و کارشــناس و افراد دغدغه مند یک 
کارگروه در ایــن زمینه در آموزش و پــرورش نداریم. 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری و پژوهشــکده آموزش و 
پرورش و نیروهای متخصص بدون صرف کوچکترین 
بودجــه ای می تواننــد با همکاری هم ایــده تازه ای 
ارایــه دهند. این فضا می آید و نمی توان تماشــا کرد 
که همه را آب ببرد. بایداز قبل آماده باشیم تا بتوانیم 
خودمان را حفظ کنیم. در صنعت گیم که دانش آموز 
ما  بیشــترین مصرف کننــده اند، آمــوزش و پرورش 
چه کرده اســت؟ چرا خود آموزش و پــرورش در این 
زمینه ایده ای ندارد. پیشــنهاد می کنم که حتما یک 
کارگروهــی برای ورود آموزش ایــران به دنیای وب 3 
تشکیل شود. یادگیری صرفا گفتن و شنیدن نیست و 
چیزی به نام فراگیری داریم. یعنی فرد در آن موقعیت 
قــرار می گیرد و مفاهیم برایش جا می افتد و تکنیک 
گفتن و شنیدن و تخته وکالس خیلی وقت است تمام 

شده و صرفا یک قطعه ای از آموزش است.  
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روابط عمومی ها، نقشی 
بهبود  در  مؤثــر  بســیار 
ســازمان ها،  وضعیــت 
بیــن  تعامــل  ایجــاد 
درون ســازمانی و برون 
ســازمانی دارد. رمــز و 
راز پویایی و کارآمــدی روابط عمومی  را باید 
در موضوعاتی ســاده و نه چنــدان پیچیده 
جســت وجو کرد. به طور نمونه محصول بارز 
و مشــخص روابط عمومی های ســازمان ها، 
افزایش میزان رضایت مندی عمومی اســت 
و تحقق آن در شــناخت واقع بینانه نســبت 
بــه جدی تریــن و ملموس تریــن مســائل و 
چالش هــای موجــود در ســازمان از منظــر 
مطالبــات مردم و مشــتریان اســت. روابط 
عمومیها در جامعه با رویکرد ارتباط مشارکتی 
و تعاملی بــا مخاطبان  می توانــد در جامعه 
بســیار اثرگذار باشد و به مغز متفکر سازمان 
مبدل شوند و در تصمیم گیری ها به مدیران 
کمک شایانی کنند روابط عمومی ها با جلب 
مشارکت، هم اندیشی، اقناع سازی و همراه 
کردن مخاطبان با سازمان موجبات پیشرفت 
و توسعه ســازمانی را به ارمغان می آورند. اما 
همیشه سؤالی مطرح اســت که چرا روابط 
عمومی هــا در ســازمانهای غیــر دولتــی از 
کارایی و موقعیت بهتــری برخوردارند تا در 
ســازمانهای دولتــی؟ علت این امــر را  باید 
در تفــاوت نظــام و ســاختار اداری دولتی و 
غیردولتی جســتجو کــرد تفــاوت بنیادین 
ســازمان های دولتی و غیــر دولتی در نحوه 
برخــورداری و دسترســی به منابــع مالی و 

تعیین مدیران خالصه می گردد.

ســازمانهای دولتــی منابــع مــورد نیــاز 
خــود را از بودجــه دولتی تامیــن می کنند 
بنابراین رضایت مردم و بهبود عملکردشان 
در افزایــش در آمد ســازمان نقشــی ندارد. 
روابط عمومی های دولتی هــم در پی ایجاد 
ارتباط دو طرفه بین سازمانها و مردم نیستند 
و اخبار و فعالیتهای ســازمان خود را اطالع 
رســانی می کنند و نظــرات مــردم در مورد 
عملکردشــان از اهمیت خاصــی برخوردار 
نیســت و معمواًل هم مــردم ناچارند که خود 
را باشــرایط ســازمانهای دولتی وفق دهند. 
اما بودجه ســازمان های غیر دولتی از مردم 
و یا ســایر سازمانها به ازای خدمات مستقیم 
تأمیــن می گــردد و هرچه خدمــات بهتری 
ارائــه کنند بــا افزایــش مراجعــه کنندگان 
درآمد بیشــتری کســب خواهند کرد روابط 
عمومی هــا هم در چنیــن ســازمانهای در 
پی جلــب توجــه و اعتماد مردم نســبت به 
ســازمان اســت. فعالیتهــا و توانمندیهــای 
روابط عمومی در رسیدن سازمان به اهداف 
بلند مدت برنامه ریزی می شود به این منظور 
افکارســنجی و کســب نظرات مردم به طور 
مرتب انجام میشــود و بر مبنای خواســت و 
نیاز مردم عملکرد ســازمانها تصحیح و ارتقا 
می یابد بــه این ترتیب فعالیتهای تحقیقاتی 
در روابط عمومی هــا امری کامــاًل ضروری و 

عملیاتی است. 
- مدیــران ســازمانهای دولتــی توســط 
مدیران ارشد تعیین می شوند، و تحت االمر 
آنانند کلیه برنامه ها و فعالیتها تحت نظارت 
آنها انجام می شــود بنابراین رضایت مدیران 
باالدستی بیشتر مد نظر است. مدیران این 
سازمانها از روابط عمومی انتظار تبلیغات را 
دارند که به طور مشخص فعالیتها و توانمندیها 

مدیــر وقــت را نشــان دهــد، و نمی توانند 
مسئولیتهای اصلی خود را به درستی انجام 
دهند. در حالیکه در سازمانهای غیر دولتی 
مدیــران توســط مالکان منتخب می شــوند 
روابط عمومی در سازمانهای غیر دولتی مدیر 
را برجســته نمی کند بلکه کل سازمان را به 
عنوان شخصیتی یکپارچه در معرض عموم 
قرار می دهد و به جهت دهی افکارعمومی و 

بازاریابی و توسعه و تحول می اندیشد.
در ســازمانهای دولتی بــا حضور هر مدیر 
جدیــد، مدیر روابط عمومــی تغییر می کند 
و چــون برنامه  های روابــط عمومیها متکی 
به فرد اســت نه بــه برنامه هــای بلند مدت. 
بنابراین برنامه ها و فعالیتهای روابط عمومی 
تغییر می کند و اجرای برنامه های بلند مدت 
و استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. تسلط 
و نفوذ دولــت بــر روابط عمومی های دولتی 
موجــب می شــود فعالیتهایشــان بــه جای 
مخاطب محــوری به مدیر محــوری صورت 
پذیرد و به توجیه اقدامات سازمان ها بپردازند 
البته روابط عمومیهایی نیزدر سازمانها دولتی 
هستند که به دلیل حرفه ای بودن، آگاه بودن 
از وظایــف اصلی خود ســعی دارند به ایجاد 
روابــط تعاملی بــا مخاطبان خــود به تعالی 
ســازمان مربوطه کمک کنند و بــا ایده ها و 
اندیشــه های خالقانــه  برای توســعه حرفه 
روابط عمومــی گامهای مثبتــی بردارند اما 
عموم روابط عمومیهــای دولتی فاقد چنین 
مدیرانی اســت. بهبود نظام اداری و حرکت 
به ســمت خصوصی ســازی وعــدم تمرکز 
از اقدامــات حیاتــی و ضروری بــرای بهبود 

عملکرد روابط عمومی هاست. 
 *دانشیار سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی  

  بازتاب مدیریت دولتی 
در روابط عمومی های دولتی

دکتر شهناز 
هاشمی *
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علی رغم اینکه از قدمت روابط عمومی در ایران بیش 
از نیم قرن مــی گذرد اما همچنــان بلحاظ مفهومی، 
اهمیت، جایــگاه و کارکردهای حرفــه ای و تخصصی 
خود با آســیب ها و چالش های متعددی روبروســت.  
بسیاری از کارشناسان معتقدند اینکه روابط عمومی 
می تواند یک واحد مســتقل و تاثیرگذار باشد در حد 
یک حــرف باقی مانــده و هنوز با عمل فاصله بســیار 
زیــادی دارد. روابــط عمومــی مــی تواند یــک واحد 
تاثیرگذار در توســعه و پیشــرفت یک ســازمان باشد 
و موجبات افزایش مشــروعیت، مقبولیــت و کارآیی 
ســازمانی را در پی داشــته باشد. متاســفانه این مهم 
هنوز بــه باور عمومی بســیاری از ســازمان ها تبدیل 
نشده اســت. »حســن بشــیر« معتقد اســت: تصور 
غالــب در رابطه با روابط عمومی، این اســت که نقش 
تبلیغاتی دارد و در حقیقت »بله گوی« سازمان است. 
در حالیکه، به هیچ وجه چنین جایگاهی برای روابط 
عمومی ها تعریف نشده اســت. اگر روابط عمومی ها 

گام هایــی در معرفی یک ســازمان بر مــی دارند، این 
گام ها باید بر پایه صداقت، شفافیت، واقعیت و ایمان 
باشــد. اگر خارج از این چارچوب عمل شــود بدیهی 
است که مورد پذیرش واقع نمی شود. در ادامه گفتگو 
»حسن بشیر«، استاد تمام دانشگاه امام صادق )ع( را 

می خوانید:

در عصــر اطالعــات و ارتباطــات، روابــط 	 
عمومی ها چگونه می توانند در تربیت تفکر انتقادی 

در نظام آموزشی کمک رسان باشند؟
ایده راه اندازی روابط عمومی، بر پایه یک نگاه فلســفی و 
انتقادی صورت گرفته اســت. در آغاز قرن بیستم بسیاری 
از اندیشــمندان ارتباطات و دست اندکاران مدیریت های 
سازمانی و در رأس آنها ادوارد برنیز، که پدر روابط عمومی 
به شــمار می رود، به این مســاله پی بــرده بودند که توجه 
به دیدگاه مخاطبان و نقد مداوم کارکردهای ســازمان در 

حسن بشیر در گفتگو با »نگاه«:

 روابط عمومی 
»بله گوی« سازمان ها نیست
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امروزه فضای 
مجازی به یک 
فضای واقعی

حقیقی تبدیل 
شده است که 

جای فضای 
فیزیکی واقعی را 

تا اندازه زیادی 
گرفته است. 

روابط عمومی ها 
با فهم و شناخت 
مناسب این فضا 

می توانند نوآوری 
های زیادی 

داشته باشند

موفقیت آن بســیار تاثیرگذار اســت. در حقیقت، مســاله 
ایــن بود کــه اگر ســازمانی بخواهد در میــان مخاطبان و 
مشــتریان و ارتباط گران خود به یک »برنــد مورد قبول« 
تبدیل شــود چه کاری باید انجام دهد؟ بدیهی اســت که 
این سوال می تواند در موفقیت هر سازمانی نقش اساسی 
داشــته باشد. اولین حرکت در این زمینه نیازمند نوعی از 
بازنگری درون سازمانی است. این بازنگری خود می تواند 
به مثابه »انتقاد درونی« باشد. به عبارت دیگر هر سازمان 
برای موفقیت خود باید با دید انتقادی و به صورت ارزیابی 
مــداوم، کارهای خود را مورد بررســی و تحلیل قرار دهد. 
حرکت دوم، شــناخت نیازهای مخاطبان اســت. بدیهی 
است نیازهای مخاطبان در چندین قالب که به شکل نقد، 
پیشنهاد، طرح، اعتراض و غیره مطرح می شوند. شناخت 
این نیازها دومین گام ســازمان برای موفقیت است که به 
نوعی می توان آن را فهــم »انتقاد بیرونی« نامید. حرکت 
ســوم در این زمینه کشف راههایی اســت که بتوان میان 
ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی نوعی از توافق عملی ایجاد 
نمود. به عبارت دیگر، فهم رویکردهای مختلف با دیدگاه 
انتقادی و ارزیابی مداوم، می تواند به راه حلهای مناســب 

جهت موفقیت سازمان بینجامد.
در سیســم آموزشــی نیز چنین رویکردی به شدت مطرح 
اســت. به عبارت دیگر، فهم نقد دورن سازمانی و شناخت 
نقد برون ســازمانی در حــوزه آموزش اولیــن گام مهم در 
موفقیت این سیستم به شــمار می آید. روابط عمومی در 
این رابطه از اهمیت زیادی برخوردار است. روابط عمومی 
قلب ســازمان است. ایمان سیستم آموزشــی ما به روابط 
عمومی اگر در حد مناسب و قابل قبولی باشد، این ساختار 
می تواند در کشــف و شناخت بســیاری از مسائل درون و 

بیرون سازمان نقش اساسی داشته باشد. 
جایــگاه تربیــت دینــی در ســاختار نظام 	 

آموزش و پــرورش از جمله موضوعات بــه روز، مهم و 
دوران ساز جامعه اسالمی ماست. روابط عمومی برای 

تبیین این جایگاه چگونه می تواند تاثیرگذار باشد؟
بنظر می رســد اولین گام در این زمینــه، پذیرش جایگاه 
روابط عمومی در هر ســازمان و از جملــه وزارت آموزش و 
پرورش اســت. این جایگاه اگر بخوبی شــناخته شود می 
توان بخوبی از آن در گسترش تربیت دینی استفاده کرد. 
متاسفانه تصور غالب در رابطه با روابط عمومی، این است 
که نقش تبلیغاتی دارد و در حقیقت »بله گوی« ســازمان 
است. در حالیکه، به هیچ وجه چنین جایگاهی برای روابط 

عمومی ها تعریف نشــده است. اگر روابط عمومی ها گام 
هایی در معرفی یک سازمان بر می دارند، این گام ها باید 
بر پایه صداقت، شفافیت، واقعیت و ایمان باشد. اگر خارج 
از این چارچوب عمل شــود بدیهی است که مورد پذیرش 
واقع نمی شــود. در حوزه تربیت دینی و کال آموزش های 
دینی، روابط عمومی ها می توانند نقش ارزشمندی داشته 
باشــند. ایجاد محتواهای مناســب، بکارگیری ابزارهای 
مفید ارتباطی، ارتباط فعال با دانش آموزان و والدین آنان، 
پاسخ گویی مناسب به نیازهای فکری و انتقادی، تالش در 
ایجاد روحیه انتقادپذیری درون ســازمانی، گوش دادن به 
اعتراض ها و انتقادات و تالش در رفع مشکالت مربوطه با 
فعال سازی بخش های مختلف سازمان و امثالهم، از جمله 
مواردی است که روابط عمومی ها در سازمان آموزشی ما 
می توانند انجام دهند و در حقیقت با این اقدام ها، نوعی 

از »تربیت عمومی دینی« در جامعه به وجود آوردند.
آمــوزش و پرورش در عصر جهانی شــدن 	 

با چالــش هایی مواجه اســت. روابط عمومــی وزارت 
آموزش و پــرورش چگونه می تواند زمینه حضور نگاه 

های نو و کاربردی را فراهم کند؟
روابــط عمومی ها باید گام های زیادی را برای اینکه همگام 
و همراه بــا تحوالت عصر جهانی شــدن باشــند، بردارند. 
متاســفانه در کشور هنوز ایمان به این مساله در حد مطلوب 
نیســت. مطالعه مداوم آنچه که در رابطه بــا تحوالت روابط 
عمومی در ســطح جهــان اتفاق مــی افتد بــرای مدیران و 
کارکنــان روابط عمومی بســیار مهم و حائز اهمیت اســت. 
مطالعه مــداوم رویکردها و دیدگاههای علمــی و عملی در 
ســطح جهانی جهت حل مســائل برای روابــط عمومی ها 
بســیار الزم و ضروری اســت. بدون این شناخت نمی شود 
برای همه مسائل فقط با راهبرد »آزمون و خطا« پیش رفت. 
به عنوان مثال، توجه به فضای مجازی بســیار حائز اهمیت 
اســت. امروزه فضای مجازی بــه یک فضای واقعی حقیقی 
تبدیل شده است که جای فضای فیزیکی واقعی را تا اندازه 
زیــادی گرفته اســت. روابــط عمومی ها با فهم و شــناخت 
مناسب این فضا می توانند نوآوری های زیادی داشته باشند. 
ارتقای سطح سازمانی از مدیران و کارکنان تا ارتباط گران با 
تولید محتواهای نوآورانه و مفید می تواند در این زمینه بسیار 
موثر باشد. به هر حال، نوآوری برای هر سازمان می تواند در 
این زمینه یک تعریف خاصی داشته باشد. روابط عمومی ها 
باید در صدد این باشند که چگونه می توانند این نوآوری ها 

را کشف کنند و به مرحله عمل برسانند. 
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این کــه چگونه می توان 
و  آمــوزش  وضعیــت 
پــرورش را از آن چیزی 
که هــم اکنون هســت 
از  یکی  بخشــید  بهبود 
پرسش های مهم روزگار 
ماســت. بی شــک بهبودی و بهسازی نظام 
آموزشی،کار آسانی نیست و آنگونه که برخی 
از اندیشــمندان آموزشــی مطرح در سطح 
جهان از ســر بررســی تجربه های گوناگون 
جهانی می گوینــد هیچ کلید جادویی برای 
آن وجود ندارد. شــاید گام نخست، آشنایی 
بــا آن چیــزی باشــد کــه در جهان پیشــرو 
آموزش می گذرد. نخســتین پیاورد آشنایی 
با جهان آموزش این اســت کــه به موقعیت 
خودمان،درســت و دقیق تر پــی می بریم و 
به نگاهی واقع بینانه دســت می یابیم. تا از 
جهان آموزش دور هســتیم احتمال این که 
وضعیــت خــود را خیلی خوب یــا خیلی بد 
ارزیابــی کنیم،کم نیســت. در هر دو حالت، 
چون نقطه عزیمت درســت شناسایی نشده 
خطای دســت یابی به هدف هم باالست. با 
این که ما در دنیای رســانه زندگی می کنیم 
و دسترســی به اطالعات، بســی آسان تر از 
گذشته اســت اما به دلیل ضعف در دانستن 
زبان های مهمی چون زبان انگلیسی،جامعه 
ما در کل و از آن میان جامعه آموزشی، بهره 
بایسته را از این شــرایط و امکانات ارتباطی 

نمی برد.
همین جا می تــوان به آموزش و پرورش 
انتقاد کرد که چرا در به اشــتراک گذاشتن 
تجربــه های جهانــی،کاری درخــور انجام 
نمی دهد. بگذارید کمی روشــن تر بگویم. 

آموزش و پرورش ما در بیشــتر کشــورهای 
مهم جهان، بیش یا کــم، حضور دارد و هر 
ســاله شــماری از آموزگاران،برای آموزش 
در مدرســه های ایرانی،به خارج از کشــور 
فرستاده می شوند. اما تاکنون از این روند، 
چیــزی عاید آمــوزش و پرورش ما نشــده 
و یا اگر شــده، چشــمگیر و اثرگذار نبوده 
اســت. یعنی تاکنون کمتر دیده شــده که 
آموزگارانی که به کشــورهای دیگر رفته اند 
و چند سال در آنجا زیســته اند و امکان آن 
را داشــته اند که از نزدیک با نظام آموزشی 
و آنچه در مدرســه و کالس هــای درس آن 
کشــور می گذرد آشــنا شــوند،در برگشت 
بــه ایران،تجربــه های خود را در ســطحی 
عمومی در اختیــار دیگــران بگذارند. اگر 
این ســخن و ادعا درســت باشد می توان و 
می باید به یک آسیب شناسی از روند اعزام 

آموزگاران به بیرون از کشور دست زد. 
 امــا این بحــث را می تــوان ادامــه داد و 
مثال این نکته را مطــرح کرد که آیا آموزش و 
پرورش ما وظیفه ای بــرای آموزش و روزآمد 
کردن دانش حرفــه ای کارکنان خود، قائل 
اســت یا نه؟ بعیــد می دانم کــه بتوان منکر 
چنین وظیفه ای شد. برگزاری کالس های 
ضمن خدمت در بیشتر نظام های آموزشی 
جهان و از آن میان کشور ما،گواهی روشن بر 
این است که آموزگاران،نیازمند به روز کردن 
دانــش حرفه ای خــود هســتند و آموزش و 
پرورش هم در این زمینه، احساس مسئولیت 
مــی کند- بگذریــم از کیفیــت کالس های 
ضمن خدمتی که در کشــور مــا برگزار می 
شــوند که بررســی آنها به فرصتی دیگر نیاز 
دارد. هم اکنون پرســش این اســت که خود 

آمــوزش و پرورش در انتقــال آنچه در جهان 
پیشــرو آموزش می گذرد به درون کشور، به 
طور نظام مند و برنامه ریزی شــده چه کرده 
اســت؟ مثال چرا آموزش و پرورش از کالس 
های درســی کشــورهای پیشــرو آموزش، 
فیلم تهیه نمی کنــد و در اختیار فرهنگیان 
نمــی گذارد؟ در این زمینــه می توانم کتاب 
ارزشمند "شکاف آموزشی" را مثال بزنم که 
تقریبا کل کتاب بر اساس بررسی فیلم هایی 
نوشــته شــده که از کالس های درس ژاپن 
گرفته شــده اســت.  نکته بنیادی این است 
که ســپهر آموزش و پرورش ما، سپهر پویایی 
نیست و کمتر دیده شده که در آن پژوهشی 
جــدی و نظریه پردازی نوینــی انجام گیرد. 
از آنچــه در میان آموزگاران در مدرســه ها و 
فضای مجازی می گذرد نیز می توان دریافت 
که در میان فرهنگیان هم، چندان خبری از 

نواندیشی و نوآوری آموزشی نیست.
 باری، راه بهســازی آمــوزش و پرورش ما 
چیست،پرسشــی چالش برانگیز اســت که 
بعید می دانم در میان آموزگاران و اندیشــه 
وران آموزشــی مــا هم در پاســخ بــه آن،هم 
رایی و هم ســویی کلی وجود داشــته باشد. 
اما می توان پذیرفت که پیش نیاز بهسازی، 
وجود ســپهری زنده، پویا و اندیشــه برانگیز 
اســت. پس اگر ما آموزگاران و بدنه آموزش، 
وهمچنین فرادســتان آموزشــی کشــور، به 
راســتی دغدغه بهســازی آموزش و پرورش 
را داریــم بایــد هر کدام به ســهم خویش،در 
قبال پویایی بایسته سپهر اندیشگی آموزش 
و پرورش احســاس مســئولیت کنیم و به آن 
بیندیشــیم و در راســتای آن برنامــه ریزی و 

اقدام کنیم. 

پویایی اندیشه، نیاز امروز آموزش ما

مهدی بهلولی
آموزگار 

و کنشگر صنفی
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بــرای نوشــتن درباره ی 
وزارت  عمومــی  روابــط 
از  پــرورش،  و  آمــوزش 
یــاری  مجــازی  فضــای 
گرفته و به هــدف یافتِن 
تعریفی فراگیر از »روابط 
عمومــی« در آن بــه جســتجویی نــه چندان 
گســترده پرداختــم. تعریف هــا گوناگون بود 
و البتــه تخصصی. امــا دوتای آن هــا بیش از 
دیگر تعریف ها با دیــدگاه نگارنده همخوان و 

همراستا بود.  
1-» روابط عمومی، کوشــش مدیران برای 
ترغیــب مردم یا نفــوذ در افکار آنــان از طریق 
کاربرد وسایل ارتباطی است تا آنکه مردم نظر 
خوب نسبت به یک موسسه داشته باشند و آن 
را محترم شــمارند و حمایت و پشتیبانی کنند 
و در فراز و نشــیب ها در کنار آن باقی بمانند.« 

)پرفسور بایرون کولیستان(
2-»روابــط عمومــی عبــارت از دانشــی 
است که توسط آن، ســازمان ها آگاهانه می 
کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل 
کنند تــا بتوانند تفاهم و حمایت کســانی را 
کــه برای موسســه اهمیت دارند، به دســت 

آورند.«)رکس هارلو(
امــا آن چــه در همه تعریف ها تــا اندازه ای 
یکسان بود، تالش و برنامه ریزی برای به دست 
آوردن دِل ذی نفعان و پدید آوری درکی دوسویه 
و همدالنه میان آنان و مدیران بود؛ درکی که از 
رهگذرش هدف های سازمانی دست یافتنی تر 
و برنامه های سازمان زمینه های اجرایی بهتر 
و کارآمدتری را بیابند. بی گمان یکی از زمینه 
های ضروری برای پیشبرد برنامه های سازمانی 
در راستای دستیابی به هدف های خرد و کالن 

یک نهاد، اعتماِد ذی نفعان به مدیران و اعتماِد 
مدیران به ذی نفعان آن سازمان است؛ در سایه 
چنین اعتمادی ســت که می توان امیدوار بود 
که اندک اندک همدلی و همراهی پدید می آید 

و زمینه همکاری ها فراهم تر خواهد شد. 
اما روابــط عمومی آموزش و پــرورش چه؟  
بــی گمان در گســتره آموزش و پــرورش، ذی 
نفعان به گستردگی یک کشور و یک ملت اند! 
آموزش سر راســت بر همه جنبه های زندگی 
فردی و اجتماعِی شــهروندان موثر بوده و می 
تواند کامیابی ها و شکســت های یک کشــور 
در رســیدن به هدف های توسعه ای را سرعت 
ببخشــد. از ایــن رو همراهــی ذی نفعــان، نه 
تنها موثر بلکه ضروری اســت؛ چــرا که ورود، 
همراهی و پشــتیبانی آنان از آموزش و پرورش 
افزون بر پیشبرد برنامه های سازمانی آموزش 
و پرورش به عنوان یک نهاد، بر سرنوشــت تک 

تک شهروندان و کشور اثرگذار خواهد بود. 
اما آن چه که بیشــتر در آموزش و پرورش- و 
البته در بیشتِر سازمان های کشور- دیده شده 
است تالش روابط عمومی ها در راستای توجیه 
رفتارهــای مدیریتــی و پدیــد آوری محبوبیت 
هــای تصنعی برای آنان بوده اســت. این گونه 
تالش ها در درازمدت تاثیر خویش را از دســت 
داده و شــوربختانه بر گســترش بی اعتمادی 
بیشتر دامن زده است. روابط عمومی آموزش 
و پــرورش در دهه های گذشــته در به دســت 
آوردن اعتماد عمومی – یعنی ذی نفعانی مانند 
معلمان، خانواده ها، رسانه ها و ...- ناکام بوده 
اند. ریشه های این ناکامی ها در بی توجهی به 
نیازهای آموزشی دانش آموزان، خواسته های 
فراگیر و متراکم شــده فرهنگیــان، گرفتاری 
های ریز و درشت ســاختار آموزشی، بودجه نا 

کافی، کم ســوادی و حتی بی ســوادی نسبت 
به دگرگونی های فزاینده و شگفت آوِر آموزش 
در جهان و... می باشد. این نهادهای سازمانی 
تنها تامین منافع بخشی از مدیران وقت را پی 
گرفته و در راســتایش تالش کرده اســت. بی 
گمان دوری دســت انــدرکاران روابط عمومی 
هــا از فضای کالس و مدرســه و گرفتاری های 
آموزشــی در کشــور و عدم آگاهی از پیشرفت 
های نوین آموزشی در جهان در این بی توجهی 

نقش مهمی داشته است. 
از ایــن رو بــه بــاور نگارنده الزمــه کامیابی 
روابط عمومی بــرای به دســت آوردن اعتماِد 
ذی نفعان، نیاز ســنجی موشــکافانه و بررسی 
دقیق خواســته های آنان و بازتــاب بی هراِس 
دشواری ها و دســت اندازهای پیِش روی آنان 
به فرادســتان و البته انتقال شــفاف و راستین 
دیــدگاه دســت انــدرکاران بــه ذی نفعــان و 
جامعه اســت. معنی نهفته در »روابط«  نشان 
از آن دارد کــه ایــن نهاد باید پلی باشــد میان 
ذی نفعان و فرادســتان. الزمه ایــن کارکرد به 
دســت آوردن اعتماد دو گروه یاد شــده است. 
برای این کار دســت اندرکاران روابط عمومی 
آمــوزش و پــرورش باید تالش کننــد تا بازتاب 
دهنده راســتیِن دلنگرانی های دانش آموزان 
و فرهنگیــان و خانواده ها از یک ســو و انتقال 
دهنده دست اندازهای آشکار و پنهان در برابر 
تصمیم ها و برنامه های فرادستان به ذی نفعان 
باشند. گرچه مدتی ســت که دست اندرکاران 
روابط عمومــی وزارِت آموزش و پرورش تالش 
های جدی و ارزشــمندی در این راســتا نشان 
داده اند اما گمانی نیســت کــه راه برای رفتن 
به ســوی یک روابط عمومی نوین، موثر و قابل 

اطمینان و اعتماد دراز است و پر خطر. 

»اعتماد« شاه کلیِد کامیابی روابط عمومی ها

محمدرضا نیک نژاد
عضو کانون صنفی 

معلمان ایران



وابط عمومی ازنگاه خبرگان ونده اول          ر    پر

20 اردیبهشت
1397

شماره
569

اولویــت  مفهــوم  بایــد 
داشتن یک نهاد در یک 
نظام اولویتی مشــخص 
شود و البته اینکه  نظام 
اولویت بنــدی کالن در 
کشــور ما متاثــر از چه 
 عواملی اســت و آنچه »تصمیم گیران نظام«

خوانده می شــود، چه عناصری هســتند؟ 
در مــورد روابط عمومی هــا تصور من بر این 
اســت که نقش آنها بیشتر »درون سازمانی« 
و ناظر بر کارکردهای داخلی و اثرات متقابل 
درون ســازمان است و بر همین اساس نقش 
روابط عمومی ها هم قاعدتًا باید بیشــتر در 
ایــن حوزه مــورد ارزیابی قرار گیــرد. اینکه 
تصور کنیم روابط عمومِی یک ســازمان می 
تواند بر نظام اولویت بنــدی کالن جامعه بر 
منابع قدرت، اثر گذار باشــد، به دلیل موانع 
ساختاری موجود، واقع بینانه نیست و دالیل 
مختلفی را هم می توان برای آن برشمرد که 
مهمترین  آنها به نقش گروههای واجد صدا و 

نفوذ در حاکمیت بر می گردد.
بــی گمان بخــش مهمــی از اولویت یک 
نهــاد بــا میــزان اســتقالل آن نهــاد در امر 
سیاســتگذاری حاکمیتــی مرتبط هســت. 
بدیهی اســت نهادی که همواره تحت فشار 
و تاثیــر از منابع مختلف قدرت برای دخالت 
در تصمیم ســازی و سیاســت گذاری های 
خود باشد، هیچگاه نمی تواند جایگاه واقعی 
خــود را در نظام اولویــت بندی کالن جامعه 
پیدا و تثبیت کند. زمانــی که بخش بزرگی 
از کارکرد یک نهاد به اجرای سیاســت های 
از پیش تعیین شده توسط نهادهای رسمی 
و غیر رســمی دیگر فروکاسته شود، طبیعی 

است که دستگاه مورد نظر از اولویت الزم در 
سیاست گذاری ها برخوردار نخواهد بود.

در این میان دستگاههایی مثل آموزش و 
پرورش به دلیل تفاسیر موسعی که از کارکرد 
 آنها ارائه می شود - مثل »نهاد حاکمیتی« ،

»نهادفرابخشــی« و  ...  - و همچنیــن بــه 
لحــاظ کارکــرد ایدئولوژیــک،  مــی توانــد 
ســوژه ی جذابی برای ورود برخی عناصر و 
منابع رســمی و غیر رسمی قدرت باشد و به 
تعارضاتی منجر شــود که به ســادگی قابل 
حل نیست؛ همچنان که در موضوعاتی مثل 
اجرای سند آموزشی 2030 یونسکو، نمونه 

ای از این تعارضات مشاهده شد.
اینکه چرا علی رغم ظرفیت بزرگی که در 
بدنه ی آموزش و پرورش کشور برای ورود به 
چالشها و حل مشــکالت آن وجود دارد، اما 
تمایلی برای مشــارکت معلمــان دیده نمی 
شــود می تواند از این منظر مورد توجه قرار 
گیرد. از این جهت برای من دقیقًا مشخص 
نیســت که مثاًل سیاست هایی نظیر افزایش 
بودجه آموزش و پرورش در عین اینکه بسیار 
مهم و ضروری اســت، تا چه حد می تواند به 
افزایش اولویت آموزش و پرورش از این منظر 

در نظام تصمیم گیری کالن بیانجامد.
با این حال معتقدم نقش درون ســازمانِی 
روابط عمومی ها نباید دست کم گرفته شود 
و این نقش قطعًا در اثرگذاری بر نظام اولویت 
بندی در مطالبات بدنه ی آموزش و پرورش - 

مخصوصًا معلمان - موثر خواهد بود.
خــط مشــی کالن روابــط عمومــی ها و 
میزان آگاهی بخشی و کاربری آنها در جامعه 
فرهنگیان می تواند یک گفتمان را در افکار 
عمومــی معلمــان تقویت یا تضعیــف کند و 

از این منظر برای تغییــرات و تحوالت مورد 
نیاز در آموزش و پرورش، کوشــش در جهت 
ایجاد اجماع و جلب مشارکت معلمان به طور 
طبیعی یکی از رســالت های روابط عمومی 

هاست.
تقویــت گفتمــان کیفیت در آمــوزش و 
پرورش که از ســوی روابــط عمومی وزارت 
آمــوزش و پرورش مورد توجــه قرار گرفته و 
مطرح شده اســت، هرچند مهم و ضروری 
است و از آن به عنوان »اقتضای هزاره سوم« 
یاد شــده اســت، اســتلزاماتی هم دارد که 
مهمترین آن توجه به رفع نیازهای معیشتی 
معلمان است. زمانی که تقریبًا همه معلمان 
یــک جامعــه از حقوقــی در حد خــط فقر 
رسمی اعالم شده توســط دولت برخوردار 
نیستند چگونه میتوان از مشارکت آنها برای 
ارتقای سقف مطالبات و رفع موانع موجود 

بهره گرفت؟
در دورانی کــه آموزش و پرورش به عنوان 
مؤثرترین ابزار برای ورود به چالشهای مبتنی 
بر توسعه پایدار مورد توافق جوامع دنیا قرار 
گرفته اســت و بر نقــش معلمان بــه عنوان 
محور توســعه پایدار تاکید می شود، توانمند 
ســازی معلمان به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلِی توسعه ای مبتنی بر پایداری پذیرفته 
شده است. این توانمندسازی هرچند فقط 
منحصر به برآوردن نیازهای معیشتی نیست 
اما تردیدی هم نیست که ضروری ترین رکن 
آن اســت و در صورت عدم توجه به آن، سایر 
سیاســت گذاری ها با هدف کیفی ســازی 
آمــوزش بــه دلیل عــدم اقبال و مشــارکت 
معلمــان در اجــرای آنهــا، عقیم مانــده و با 

شکست مواجه خواهند شد. 

 رسالت روابط عمومی تقویت گفتمان 
»کیفیت« در آموزش و پرورش است

شهرام جمالی
آموزگار 



وابط عمومی ازنگاه رسانه ر
بدون تردید روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان 
دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رســانی نقش تعیین 
کننــده ای در افزایش آگاهی های عمومی جامعه وفرهنگ 
ســازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارند. امروزه یکی از 
مهمترین و حســاس ترین وظایف روابــط عمومی ها دربعد 
برون ســازمانی برقــراری ارتباطی صحیح و اندیشــمندانه 
برپایه عقل و خرد با رسانه های جمعی است. رسانه ها یک 
کانال کلیدی برای آگاه سازی شهروندان هستند تا آنان را از 
 فعالیت و نقش سازمان و قدرت و جایگاه  آن در کشور به طور

مطلوب و شایســته آگاه و مطلع ســازند. روابط عمومی ها و 
رســانه ها برای رویکرد مشــترک اطالع رســانی در جهت 
ارتقای ســطح آگاهــی مــردم و مخاطبان نیازمنــد تعامل و 
 پویایی بیشــتر در حوزه های اطالع رسانی مشترک دارند، 
به گونه ای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تامین کننده 
اطالعات برای رســانه هاست و رســانه منعکس کننده حوزه 
فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشــش سازمان ها و وزارتخانه 
 هاست. هر دو انتظارات متفاوتی از یکدیگر دارند و در عین حال

معذوریت ها و محدودیت هایی نیز پیش روی آنهاست.

پرونده دوم
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وقتی پای حــدود 14 
آموز  دانــش  میلیــون 
هــر  اســت  میــان  در 
موضوعــی می تواند با 
اهمیــت و داغ باشــد، 
به نظر می رســد سال 
گذشته دســتگاه تعلیم و تربیت با مسائل 
مختلفی دســت و پنجه نرم کرد و البته با 
تصمیــم های جســورانه مســئوالن نظام 
آموزشــی توانســت تابوی تغییرات قطره 

چکانی را بشکند.
آمــوزش و پــرورش در ســال گذشــته 
اتفاقــات و رویدادهــای داغ کم نداشــت 
بــه گونه ای کــه در همان اوایل ســال، با 
چرایــی و چگونگی توجه به ســند 2030 
مواجه شد و بسیاری از صاحبنظران پیاده 
کردن این ســند در سیستم آموزشی را به 
نوعی هموار کردن راه های ورود فرهنگ 
غــرب در  مدارس و در میان دانش آموزان 
دانســته و خواســتار کنــار گذاشــتن آن 
شدند. البته این مساله آنگونه که منتقدان 

وزارت آموزش و پرورش در 
سال گذشته پس از عبور 
از تالطــم  هــای انتخاب 
وزیر پیشنهادی، حواشی 
پیــش آمــده بــرای وزیر 
وقت در ایــام انتخابات  و 
سرانجام رای اعتماد نمایندگان مجلس به سید 
محمد بطحایی، وارد فاز جدید سیاست گذاری 

و مدیریتی خود شد.

وانمود کردند در نظام آموزشــی و البالی 
کتاب های درســی جایی نداشت، اما به 
دلیل حساســیت های بسیار و با تاکیدات 
رهبر معظم انقالب، اجرای این ســند به 
طور کامل کنار گذاشــته و تمامی همت و 
توان مســئوالن برای اجرای ســند تحول 

نظام آموزشی به کار گرفته شد. 
برداشــتن گام های بلند بــرای تحول 
در الیه های مختلف آموزشــی و پرورشی 
در ســال  96 شــتاب بیشــتری داشــت 
البته به دلیل حساســیت ویژه سرنوشت 
آینده ســازان کشور این گام ها با پشتوانه 
پژوهشی و علمی به جلو برداشته و تغییر 
در ساختار و شیوه های سنتی با به دست 
گرفتــن ســکان هدایــت وزارت آموزش و 
پرورش توسط سید محمد بطحایی بیشتر 
نمایان شــد. حذف آزمون ورودی مدارس 
تیزهوشان و نمونه دولتی از دوره ابتدایی 
برای ورود به پایه هفتم بی تردید داغ ترین 
موضوع دیگر ســال 96 این وزارتخانه بود 
که با هــدف فروکش کردن تب تند آزمون 

و ایجاد آرامش در میان بچه ها، مســئول 
ارشــد دســتگاه تعلیــم و تربیــت تمامی 
بازتاب های منفی و مثبــت آن را به جان 
خریــد و بــا قاطعیــت اعالم کــرد که این 
بهترین تصمیمی است که وزارت آموزش 
و پــرورش اتخاذ کرده و برگزاری آزمون به 
ویــژه در دوره ابتدایی بهترین روش برای 
شناسایی استعدادها و توانایی های دانش 
آموزان نیســت و بچه ها در ســنین پایین 
قربانی غول آزمونی می شــوند که نتیجه 
ای جــز اســترس و اضطراب نــدارد. اما 
آنچه کار را برای مســئوالن نظام آموزشی 
بعــد از دفاع تمــام قد از مصوبه شــورای 
عالی آموزش و پرورش ســخت تر می کند 
اظهارات غیر کارشناســانه و موازی کاری 
دســتگاه هایی اســت که خود را در ارائه 
و اجرای طرح های آموزشــی ســهیم می 
داننــد. به نظر می رســد وزارت آموزش و 
پرورش برای اجــرای کامل حذف آزمون 
از دوره ابتدایــی به عزم جــدی نیاز و راه 

طوالنی در پیش دارد. 

هرچند تلخی حوادثی چون واژگونی اتوبوس 
راهیان نور در جنوب کشور و جان باختن تعدادی 
از دانش آمــوزان و معلمان در زلزله کرمانشــاه 
هنوز در کاممان مانده؛ اما بدیهی اســت اعالم 
خبر حذف آزمون هــای ورودی کلیه مدارس در 
پایه هفتم از جمله خبرسازترین مصوبات آموزش  

و پرورش در سال های اخیر محسوب می شود.
به زعم تالش بــرای تبیین و حل چالش ها و 
مشــکالت مبتالبه آموزش و پرورش، همچنان 

بار بی توجهی به ایــن حوزه چه در حوزه طبقه 
بنــدی و نشــر اخبار در رســانه ها و چه شــفاف 
ســازی در تعامل با مدیران وزارتــی روی دوش 
خبرنگاران این حوزه سنگینی می کند و به نظر 
می رسد اخبار مرتبط با آموزش  و پرورش هنوز 
به اندازه نامش فراگیر و بزرگ نیست و فرهنگ 
سازی برای تعامل شفاف، بهنگام و متقن در این 

وزارتخانه نهادینه نشده است.
از این منظر می تــوان گریزی به تغییرات رخ 

تغییرات مدیریتی چالشی بود که از سر گذشت

فاطمه اسماعیلی
خبرنگار

خبرگزاری ایسنا

حذف آزمون، عزم جزم می خواهد

مریم جلوداران
خبرنگار

خبرگزاری ایرنا
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آموزش و پــرورش نهادی 
تاثیرگــذار اما  بی ســر و 
صدایی اســت که هر کم 
کاری در جامعــه از نبــود 
استاندارد راه ها و حوادث 
دانــش آمــوزی تا ســهم 
خواهی خواهی های سیاســی را  به نام آن می 
نویسند. وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش 
به ســبب عمومیــت و جامعه بــاالی ذینفعان 
همیشه زیر ذره بین اقشار مختلف جامعه قرار 
دارد،  هــر اتفاقــی در جامعــه از کوچکترین تا 
بزرگترین رویداد ســرنخی در این دستگاه دارد 
و به همین دلیل در هر برهه ای از زمان در مظان 
اتهام قرار می گیرد و همیشــه ســایه ســنگین 
حواشی پر رنگ تر از متنی نظام تعلیم و تربیت 
را احاطه کرده و می کند؛ از تغییر و تحول دولت 
و جنــاج بندی های سیاســی کــه تخریب وزیر 
آموزش و پرورش وقت را به دنبال داشته گرفته  
تا شــائبه اجرای سند 2030در مدارس و متهم 
کردن این نهاد آموزشــی و پرورشی به تمرکز بر 
ســند و اعتراض در برابر کمرنگ شدن سیطره 

داده در آموزش و پرورش و تاثیر آن بر روند اطالع 
رســانی اخبار زد. شاید بتوان ســال گذشته را 
سال آمد و رفت ها در آموزش و پرورش دانست. 
فخرالدین دانش آشتیانی که در سال 95 با رفتن 
فانی سکان هدایت آموزش و پرورش را به دست 
گرفت ، بیش از بیست انتصاب را رقم زد و حتی 
در هفته های پایانی حضورش نیز افراد جدیدی 

را وارد حوزه ستادی کرد. 
در این میان برخی معاونان دوران فانی نظیر 
آقایان محمدیان، قدمــی، باقرازده، نویدادهم، 
زرافشــان و حمیدی باقی ماندند و برخی دیگر 
چون فیض و نیکدل از بیرون وارد حوزه ستادی 
شــدند و برخــی دیگر چون عباســعلی باقری، 

امتحانات بر دانش آمــوزان که جز اصلی ترین 
محورهای سال گذشته بود.

از ایــن فراز و نشــیب ها که بگذریــم اواخر 
تابســتان با ورود سید محمد بطحایی وزیر  تازه 
نفس اما  درد آشنای وزارتخانه انتظار می رفت  
کم کم آرامش به کشــتی طوفــان زده آموزش 
و پرورش برســد اما این آرامش به هفته نرسید 
و این بار اردوهای پرورشــی بــالی جان دانش 
آموزان و بستری فراهم برای سیبل شدن مجدد 

آموزش و پرورش شد.
چند ســالی بود که اردوهــای دانش آموزی 
بی هیچ تهدید جدی برای ســالمت جســمی 
دانش آموزان پیش می رفت و کم کم اعتماد از 
دست رفته خانواده ها نسبت به این سفرها در 
حال بازگشت بود که واژگونی خودرویی حامل 
دانش آمــوزان دختر در محــور داراب_میناب 
بار دیگر آموزش و پــرورش را محور  اعتراضات 
کرد؛ حادثه ای که کوله بار سنگینی از اتهامات 
و پاسخگویی ها را بر دوش وزیر تازه وارد دولت 

دوازدهم گذاشت.
فوت هفت دانش آموز و نقص عضو جدی دو 

دانش 14و 17 ساله تنور اخبار انتقادی آموزش 
و پرورش را داغ تر از همیشــه نگه می داشــت 
و در ایــن میــان وزیر آمــوزش و پــرورش عضو 
اصلی پاســخگویی به این اتفــاق چند متغیره 
تلخ شــده بود. در کنار تمامی حواشــی و بازار 
داغ فضاســازی ها،  ایجاد مرکزی برای کنترل 
سفرهای برون استانی دانش آموزشی اقدامی 
سریع، بدیع و ابتکاری بود که بطحایی بر کارایی 
دقیق آن تاکید کرد و در کمتر از یک ماه مرکز از 

ایده تا عمل به ثمر به تدریج شروع به کار کرد.
هرچنــد ایــن مرکز بــه تنهایی نمــی تواند 
پاسخگویی خال استاندارد جاده ها،  خودروها 
و نبــود فرهنگ ترافیکی درســت را پر کند اما 
کورسوی امیدی است تا ایمنی، حلقه گمشده، 
در فعالیت ها پر رنگ تر از قبل مورد توجه باشد.
با وجودی که  سال گذشته، تلخی خبر قطع 
عضو صدیقــه و محدثه دانش آمــوزان مینایی 
خوشــایند نبود اما تالش برای بازگشت آنها به 
زندگی عادی و راه حلی سریع که تجربه مجدد 
چنین حوادثی بــرای محدثه هــا و صدیقه ها 

نباشد، قابل توجه است.

علیرضا کمره ای و مجتبی زینی وند در رده های 
مدیریتی جابجا شدند.

با انتخاب ســیدمحمد بطحایی بــه وزارت 
آمــوزش و پرورش طبیعی بود که موج جدید از 
انتصاب ها رقم بخورند. هرچند برخی معاونان 
همچنان بر ســر کار خود باقی ماندند، برخی 
دیگر چــون حکیم زاده، نظــری، مهاجرانی و 
کریمی وارد تیم مدیریتی شدند و خداحافظی 
علیرضــا جدایی، بهــرام محمدیــان، مهدی 
فیض و نظرپور تحــرکات جدیدی به مجموعه 
وزارتخانه افزود. شــاید بتــوان گفت تغییرات 
مدیریتــی در وزارتخانه ای به این گســتردگی 
یکــی از چالش هایی بود که اصحاب رســانه با 

آن مواجه بودنــد، در این میان نبض خبری در 
دســتان چندین معاونت قــرار گرفت و برخی 
دیگر  همچنان دوران ســکوت و گــذار را طی 
می کنند و هنوز نتوانســته اند وارد فاز تعامل با 

اصحاب رسانه شوند.
در ایــن بیــن مرکز اطــالع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش تالش کرد 
واصل و مســهل این ارتباط باشد و به سهم خود 
برای کم کردن این فاصلــه گام بردارد. هرچند 
هنوز راه های نرفته بســیارند و مــا همچنان به 
افق های روشــن روبرو و گشایش درهای جدید 
برای تســهیل امر اطالع رسانی در حوزه بزرگ 

آموزش و پرورش امیدواریم. 

آموزش سیبل کم کاری سایر دستگاه ها

آتوسا دولتیاری
خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جوان

مهمتر ین سوژه
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بــا روی کار آمــدن دولت 
انتخــاب  و  دوازدهــم 
ســیدمحمد بطحایــی به 
و  آمــوزش  وزیــر  عنــوان 
پــرورش خون تــازه ای در 
بــزرگ  وزارت  رگ هــای 
آموزش و پرورش جاری شد و با پشتکار و جدیت 
در اتخاذ تصمیمات درست و ایستادگی در مقابل 
زیاده خواهی ها تا به امروز توانســته این کشتی 
عظیم را به ساحل آرامش برساند. تصمیماتی که 
تا به امروز کمتر وزیری به سراغشان آمده است از 
قبیل حذف پیک نوروزی، حذف آزمون مدارس 
ســمپاد و ...    یکی از بهترین و مهم ترین تدابیر 
اتخاذ شده حذف آزمون مدارس سمپاد است که 
به نوعی دکان برای بعضی از اشخاص سودجو و 
فرصت طلبی بود که اصال مفهوم آموزش و تربیت 

نسل جوان برایشان اهمیتی نداشته و ندارد.
یکی از بزرگترین مشــکالت مدارس سمپاد 
تقویت حس خود برتربینی نســبت به هم سن و 
ســاالن و تربیت دانش آموز درجه یک و دو است 
که این موضوع در ضمیــر ناخوداگاه دانش آموز 
تاثیر بشدت مخربی را می گذارد و در آینده منشا 

بسیاری از مشکالت در جامعه است.

حــذف آزمون هــای دوره 
ابتدایــی کــه بــه حذف 
مــدارس  ورودی  آزمــون 
سمپاد در پایه هفتم منجر 
شد، حساس ترین تصمیم 
آموزش وپرورش در ســال 
96 بــود، تصمیمی کــه موجی از انتقــادات و 

در این جهت فرد هرچقدر رشد کند این حس 
تقویت می شــود و از طرفی در ســنین پایین تر 
تحت فشــار آزمون های مازاد و تســت زدن های 
بیهوده، نقش یک هارد دیســک را ایفا می کند 
درصورتــی که دانش آموز باید بــا کمک مربی و 
معلم خــود از فرصت در کنار هــم بودن به نحو 
احسن برای یادگیری روش های درست زیستن 
و پرورش نفس و راه های تعالی اســتفاده کند. 
توجه وزیر آموزش و پرورش و تیم تحت امر او به 
این موضوع بسیار حســاس، نشان می دهد که 
اشکال جامعه ما به درستی درک شده است زیرا 
این وزارتخانه تربیت کننده نسل های بعد است 
و اگر تصمیمی به درســت یا غلط گرفته شــود 
کل جامعه در آینده منتفع و یا متضرر می شود. 
از همیــن رو برای آینده نیاز بــه جوانانی دارای 
ذهنی باز، فعال و با عزت نفس داریم نه جوانانی 
که صرفا بهترین عملکردشان تست زدن در یک 

زمان محدود است.
طبق فرمایشــات مقــام معظم رهبــری باید 
دانشگاه گرایی در سیســتم آموزش و پرورش از 
بین برود. رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
با نخبگان علمی جوان در مهرماه ســال گذشته 
با ابراز نگرانی از وضعیت ســازمان ملی پرورش 

استعدادهای درخشان، خطاب به وزیر آموزش  و 
پرورش فرمودند: »یک نکته دیگری که حاال وزیر 
محترم آموزش  و پرورش هم اینجا حضور ندارند 
لکن به گوش ایشــان باید برسد، ]این است که[ 
من از این مساله سمپاد، ســازمان مّلی پرورش 
استعدادهای درخشان، نگرانم. گزارش هایی که 
به من می رســد، گزارش های خرسند کننده ای 
نیست؛ این ســمپاد خیلی مهم است. سازمان 
ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان، این کار 
خیلــی مهمــی اســت و آن نکته هم که اشــاره 
کردند که یک تعداد زیادی مدرسه بر اساس این 
]طرح تأسیس شده[ این متوّقف به این است که 
این ســازمان خوب بچرخد و خوب اداره بشود؛ 
گزارش هایــی که به ما می رســد در این جهت، 

گزارش های خرسندکننده ای نیست.«
بنابراین مشکالت آموزش و پرورش تا زمانی 
که ما دســت در دســت یکدیگر ندهیم و از روی 

اغراض سیاسی انتقاد کنیم، تمامی ندارد.
باید همه افرادی که در تمامی بخش های این 
نظام دستی بر آتش دارند حمایت خود را از این 
وزارتخانه داشته باشند زیرا این وزارتخانه محلی 
برای تربیت آیندگان است و متعلق به هیچ حزب 

و ارگانی نیست. 

تحسین ها را متوجه این وزارتخانه کرد. ماه های 
پایانی سال گذشته بود که وزیر آموزش وپرورش 
از پایان اضطراب دانش آموزان دبســتانی خبر 
داد و پــس از آن حذف آزمون های دوره ابتدایی 
و آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در 

پایه هفتم را خبری کرد.
ایــن تصمیــم وزارت آموزش وپــرورش کــه به 

ممنوعیت ورود موسسات خصوصی به دبستان ها و 
برگزاری آزمون  و فروش کتاب های کمک آموزشی 
منجر می شود می تواند به عنوان یکی از مهمترین 
و حساســترین تصمیمات وزارت آموزش وپرورش 
در چندسال اخیر تلقی شــود، تصمیمی که گام 
گذاشتن در مسیر آن با توجه به حساسیت  جامعه 
نسبت به مدارس ســمپاد نمی توانست برای این 

سمپاد، حساس ترین تصمیم آموزش وپرورش

فاطمه امیرقهرمانی
خبرنگار

خبرگزاری تسنیم

حذف سمپاد؛ درک درست از نیاز دانش آموزی

مریم احمدی 
خبرنگار 

خبرگزاری پانا
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برای آمــوزش و پرورش 
حاشــیه  شــود  نمــی 
کــه  مگرایــن  ســاخت 
خودش بخواهد، برایش 
نمی شود منفی نوشت 
مگــر ایــن کــه خودش 
سرنخ را بدهد،  اینجا نمی شود موج درست 
کــرد مگر ایــن که موجــی کوچــک ازخوِد 
وزارتخانه آمده باشد. برای آموزش وپرورش 
تبلیغ هم نمی شود کرد مگراین که خودش 
خوب باشد، جلوی منفی بافی ها علیه اش 
را نیز نمی شود گرفت مگر این که آنی باشد 

که باید باشد. 
ایــن خصوصیــت ممتاِزعریــض وطویل 
ترین وزارتخانه ایران اســت، تشــکیالتی با 
میلیون ها چشــم و فکر کــه هرروز رصدش 
می کنند، مــی پایند و برآوردش می کنند؛  
میلیون ها خانواده، هزاران معلم و میلیون 

ها دانش آموز.
آمــوزش و پــرورش امــا اغلــب خودش 
ســرنخ دســت افکارعمومی می دهد،  یک 
روز با حذف یک چیــز و روزی دیگر با خلق 
چیــزی دیگر، یــک روز بــا غافلگیری و یک 

وزارتخانه بدون تبعات باشد، در همین رابطه سید 
محمد بطحایی وزیــر آموزش وپرورش درهمایش 
ملی روانشناســی مدرســه گفت" زمانــی که این 
تصمیم را گرفتم بســیاری از افراد به من گفتند، 

میدانی در چه مسیری قدم گذاشته ای."
پیش بینی ها درست بود، حذف آزمون ورودی 
مــدارس ســمپاد در دوره متوســطه اول موجــی 
از انتقادهــا را بــه همراه داشــت و  در همین باره 
تجمعاتی مقابل مجلس و وزارت آموزش وپرورش 
برگزار شــد تا ســرانجام شــورای عالــی انقالب 

فرهنگی وارد ماجرا شد.

روز با ســکوت، این کار ربطــی به این دولت 
و آن دولــت هم ندارد؛ تا بــوده در این وادی 
همین بوده است. تصمیمات غافلگیرکننده 
آموزش و پرورش را اگر روی کاغذ بنویســیم 
فهرســتی بلندبــاال می شــود ولی تــا آنجا 
که به ســال96 مربوط اســت حذف یکباره 
و بــی مقدمــه آزمــون هــای دوره ابتدایی 
غافلگیرکننده بود، از آن هم شدیدتر، حذف 

آزمون ورودی مدارس سمپاد. 
وزارتخانه نشین ها حذف این دو آزمون را 
در یک راســتا می دیدند ولی آن حذف کجا 
و این حذف کجا. چه کســی است که بدش 

بیاید از قطع شــدن دســت مافیای کنکور و 
کتاب های کمک درسی ازمدارس،  کیست 
که خوشــش نیاید بچه های ابتدایی بشوند 
همــان دانش آمــوزان         بی آالیش ســال 
ها قبل که تســت برایشان غریبه بود و کیف 
شان خالی از کتاب های این ناشر و آن ناشر، 
شک نکنید خوشایند همه است که بچه های 
کم ســن و سال دبســتان، بی دغدغه آزمون 
درس بخوانند. اما حــذف همه آزمون های 
دوره ابتدایی یک جور افراط بود به زعم من،  
چون آزمون هرچند اســترس زا ولی کارایی 
خــودش را دارد. افــراط گرایانــه اما حذف 
آزمون ورودی مدارس تیزهوشــان بود، یک 
تصمیم بحث برانگیز آن هم درشــرایطی که 
جایگزین این آزمون که "شهاب" معرفی شد، 

پایش می لنگد. 
آموزش و پرورش درماه های پایانی ســال 
پیــش با ایــن تصمیم حاشــیه ســازی کرد 
آنقدرکه حاشــیه ها حتی امســال نیز شانه 
به شــانه وزارتخانه پیش می آینــد. در واقع 
مسئوالن داشــتند کم کم خبر مرگ آزمون 
ســمپاد را جا مــی انداختنــد کــه ناباورانه 

سرگرم تولد پی در پی حاشیه ها شدند. 

بــرای  تحــول  مســیر  در  گذاشــتن  گام 
آموزش وپرورش چندان  کم هزینه تمام نشد و موج 
مخالفت ها باعث شــد تاکنون تکلیف این مصوبه 
جنجالی شــورای عالی آموزش وپرورش به دست 

رئیس جمهور مشخص نشود.
اگرچه تصمیــم آموزش وپــرورش برای حذف 
آزمون هــا در دوره ابتدایــی قابل تقدیر اســت اما 
باید توجه داشــت که در این تصمیم نقاط ضعفی 
هم مشاهده می شود که شاید بتوان مهمترین آن 
را اعــالم یکباره عدم برگزاری آزمــون ورودی پایه 
هفتم مدارس سمپاد در سال 97 دانست آن هم در 

شرایطی که دانش آموزان متقاضی برای شرکت در 
این آزمون مشغول مطالعه بودند.

همراه نکــردن افکار عمومی و تبیین نشــدن 
زوایــای مختلف ایــن تصمیم برای آنهــا، چرایی 
تصمیم آموزش وپرورش برای حذف مدارس سمپاد 
در دوره متوســطه اول، تبعات منفی جداســازی 
دانش آمــوزان تیزهوش از ســایر دانش آمــوزان و 
از ســوی دیگــر میــزان آمادگی مــدارس دولتی 
بــرای پذیرش دانش آمــوزان تیزهــوش از جمله 
زوایای پنهانی است که به نظر می رسد مسئوالن 

آموزش وپرورش نسبت به آنها بی توجه هستند. 

مرگ آزمون و تولد حاشیه 

مریم خباز
خبرنگار روزنامه 

جام جم

مهمتر ین سوژه
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گرچه تا همیــن روزهای 
 97 ســال  اردیبهشــتی 
متقاضیــان  تکلیــف 
ســمپاد پایه هفتــم برای 
ســال تحصیلی 97- 96 
است،  نشــده  مشــخص 
امــا  بگذارید بگویم داغ ترین موضوع ســال 96 
بــرای رســانه ها، بحــث مصوبه شــورای عالی 
آموزش و پــرورش درباره حذف آزمــون از  دوره 
ابتدایی بــود که نتیجه اش در صورت اجرا، می 
شــود حذف مدارس ســمپاد و نمونه دولتی از 
متوســطه اول. اما چرا یک  موضــوع آنقدر داغ 
می شــود که برایش ده ها گزارش نوشــته می 
شــود، وزیر در هر برنامه ای دربــاره اش حرف 
می زند، رســانه ملی  برایش مناظره می گذارد 
و مهمتریــن برنامه تلویزیونــی در حوزه آموزش 
و پرورش بارها آن موضوع را مورد بررســی قرار 
مــی  دهد؟   مگر بحث حذف پیک های نوروزی 
هم همین سال 96 مطرح نشد؟ بحث پرداخت 

نشدن مطالبه معلمان که دیگر موضوع تکراری 
 هر سال است و یا بحث رتبه بندی و ده ها طرح 
خوبی که در آموزش و پرورش اجرایی هم شــد. 
چرا آن بحث ها به »بحث داغ«  نیانجامیدند؟ آیا 
اگر موضوعی داغ می شود، به معنای این است 
که از اهمیت بیشــتری برخوردار است و آنهایی 
که »داغ« نمی  شوند برعکس؟ پاسخ این است 
که لزوما نه و درباره مصوبه مورد بحث نیز دلیل 
»داغی« به دلیل صرفا اهمیت موضوع نبود.  هر 
چند موضوع »نخبگان« و»آزمون« سال هاست 
در کشــور ما محل بحث است و ترکیب این دو و 
چســبیدن آنها به بحث های  تربیتی و چالشی 
در آمــوزش و پرورش بر اهمیــت آن می افزاید؛ 
اما یکی از دالیلی که بر تنور نقد و نظرهای این 
مصوبــه دمید،  پیــش بینی نکــردن بازتاب ها، 
مقاومت های جامعه نخبگان از یک سو و پیچیده 
شدن یک امر اجتماعی با یک امر تخصصی بود. 
  طی ســالیان متمادی به مستعدین و نخبگان 
حقی داده شــده بود- درســت یا غلط- و حاال 

یکبــاره قرار بــود این حــق گرفته شــود. )من 
 شــخصا موافق دادن این حق و کنترل آســیب 
های آن هســتم- به هزار و یک دلیل(؛ از سوی 
دیگر کارشناســان علوم تربیتــی از  منظرهای 
علمی بــه مبحث لــزوم بازنگــری در آموزش و 
تربیت دوره ابتدایی و کاهش استرس های غیر 
ضروری و همچنین اهمیت  افزایش مهارت های 
اجتماعی در فرزندان گفتند. گویی که از یک سو 
حق نخبگانی جز از مسیر سمپاد نمی گذرد و از 
سوی دیگر  اصالح شــادی و نشاط جز از مسیر 
حذف ســمپاد نمی گذرد. این میزان دو قطبی 
شدن فضا به اضافه سوءتفاهم هایی در پشتوانه 
 پژوهشــی این مصوبه بــر »داغــی« آن افزود تا 
جایی کــه هنوز نتیجه اعالم شــدن یا نشــدن 
مصوبه مشخص نیست و باز هم حرف و  حدیث 
هایش ادامه دارد و گمان نگارنده این است که تا 
وقتی آموزش و پرورش خود یک سوی این قطب 
ایستاده باشد، اینچنین   »داغی« هایی که به نفع 

آموزش و پرورش نیست از میان نمی رود. 

حذف آزمون ها یا حذف سمپاد؟

 آزاده سهرابی 
خبرنگار

خبرگزاری مهر

مهمتر ین سوژه

برای بیشتر  رسانه ها 
شــدن  شــناخته 
معلمــی   تشــکل های 
هایــی  برنامــه  چــه 
بایــد داشــته باشــند 
یــا موانــع تشــکل ها 
برای بیشــتر شــناخته شــدن در رسانه 
ها چیســت؟ رســانه ها باتوجه بــه ایجاد 
کنندگانشــان، اهداف، مســئولیت ها و 
وظایف گوناگونی برای خود تعریف کرده 
اند. یکی سخنگوی حزب وگروه خودش 

اســت. دیگری رســانه ای عمومی است. 
سومی فقط رسانه خبری است. آن یکی 
تخصصی است ورسانه ای هم رسانه ملی 
اســت. تعدادی هم خبر گزاری اند. اما از 
نظر شکل می تواند کتاب، روزنامه وهفته 
نامــه، رادیو وتلویزیون ویــا از طریق تلفن 

های همراه وگروه های اجتماعی باشد.
رسانه ها در هر شکل و طریقی باشند 
می توانند در شناســایی وتعریف تشکل 
های معلمی موثر باشند و آنها را به جامعه 
وبخصــوص فرهنگیــان معرفــی کننــد. 

بیانیه هــا، اعالمیه ها ونظــرات آنها را از 
طریق نشر آنها به رویت مردم برسانند، با 
اعضا تشکل ها مصاحبه داشته باشند ویا 
خود در نقد ومعرفی تشکل ها مقاالت و 

رپورتاژهایی داشته باشند.
اینجا باید به نکته مهمی اشاره داشت. 
این رســانه ها چقدر در میان مردم نفوذ 
دارند. چه تعداد خواننده یا بیننده دارند. 
آیا اصال موافق تشــکل ها هستند؟ یا آنها 
را بی فایده و بی تاثیر می دانند وشاید آنها 
را قبول ندارند و هنجار شــکن می دانند. 

تشکل ها به چشم رسانه ها نمی آیند

محمد شیورانی 
عضو کانون صنفی 

معلمان تهران
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معلمــان  مطالبــات 
طوالنــی  حکایتــی 
دارد. داســتان مطالبه 
در  معلمــان  گــری 
ایران بــه دهه ها پیش 
بــر می گــردد. شــاید 
نخســتین جرقه مطالبه گری معلمان در 
حوزه »صنف« در اردیبهشــت ماه 1340 
 زده شــد اگر چه معلمــان و به طور اخص 
»باشــگاه مهرگان « و در راس آن »محمد 
درخشش« که بعدها به مقام وزارت رسید 
فرمولــی کامل، کــم هزینه و پایــدار برای 

مطالبه گری معلمان ارائه نکردند.
حقــوق معلمــان افزایــش یافــت امــا 
مشــکالت تعلیم و تربیــت همچنان باقی 
ماند. خیلی اوقات که صفحات سایت ها و 
روزنامه ها را ورق مــی زنی به زحمت می 
توان مطلب و یا نوشــته ای در خور تحلیل 
در مورد آموزش و پرورش و مسائل آن پیدا 

کرد. شــاید بتوان گفت اکثریت مطالب و 
اخبار در این رسانه ها تکراری و از یکدیگر 
کپی شــده است. واکاوی مسائل و چالش 
 هــای آموزش و پــرورش خیلــی اوقات به
»عمق« نمی رود و در همان »سطح« باقی 

می ماند. 
خشــت اول آمــوزش، تفکر اســت. کار 
معلم این اســت که نخست خود بیندیشد 
و اندیشــه هــا و فــن »اندیشــیدن« را به 
فراگیران بیاموزاند امــا چرخه آموزش در 
همان سطح حافظه و انبار معلومات باقی 
مانده و تحولی در آن رخ نداده است. ابزار 
معلم قلم اســت و اقتدار معلم در کالس با 
تفکر ، اندیشــیدن و نوشــتن به اثبات می 
رسد. هنوز در اندر خم کوچه اول گیر کرده 
ایم. هنوز پرچم داران اندیشه و تفکر بحث 
می کنند که آیا »نوشــتن« خوب است و یا 

اصوال به درد ما می خورد؟
ایــن همه که »دیگران« نوشــته اند چه 

مشکلی از چالش های توی در توی تعلیم 
و تربیت گشوده است؟

می گویند ســرانه مطالعــه در جامعه ما 
پایین است. مردم کم می خوانند. معنای 
دیگر این گزاره آن است که جامعه ما عادت 
 کرده است بیشتر از طریق »آزمون و خطا«
و روش هــای پــر هزینه و حتــی غیر قابل 

برگشت پاسخ مشکالت خود را بیابد.
اگر معلمــان اراده آن دارنــد تا هویتی 
برای خود تعریف کرده و خود را به دیگران 
و جامعه اثبات کنند و خالصه آن که نقش 
آن ها جدی گرفته شود ؛ گام نخست تفکر 
و برقراری  گفت و گوی سازنده و انتقادی 

با جامعه است. 
تجربه نشان داده است با »نق زدن« هم 
کاری پیش نمی رود. معلمان اگر به دنبال 
بازیابی هویت حرفه ای خود و طرح مساله 
»آموزش« در جامعه دارند یک راه  بیشــتر 

پیش رو ندارند: »نوشتن« 

علی پورسلیمان
مدیر سایت 
صدای معلم

نوشتن و مطالبه گری

این نکات همواره در همراهی رسانه ها با 
تشکل ها وجود دارد. هیچ تشکل صنفی 
ومخصوصــا تشــکل های معلمــی از این 

قاعده مستثنی نیست.
بــا توجــه بــه شــمارگان روزنامــه هــا 
ومجالت، نمی توان آنها را فراگیر دانست 
وتعــداد متنابه آنهــا این شــمارگان را به 
حداقل می رســاند. یعنی اگر روزنامه ای 
صد در صد هم همراه با تشــکل ها باشد 
با حدس وگمان می توان گفت که ده هزار 
نفــر آن را می خواننــد و منتقل می کنند 

واگر ســه یا چهار روزنامه را همراه بدانیم 
مجموعأ چیزی حــدود یکصدهزار نفر را 

پوشش می دهند. 
حــال ســراغ کانــال هــا وگــروه های 
اجتماعــی برویم. اگر بــه بزرگترین های 
آن توجــه کنیم آمــار فراگیــر آن بازهم از 
ســی هزار نفر باالتر نمی رود وکانال های 
خبری هم که آمار باالیــی دارند به ندرت 
دســت به معرفــی وتبلیغ خــوب وکامل 

تشکل ها می زنند.
رادیــو وتلویزیون رســانه هــای فراگیر 
هســتند که آمار چند صد هــزار و وچند 
میلیونی دارند واگر آنها همراه با تشــکل 
ها باشــند که نیســتند آن وقت خواهیم 
دید که تشکل ها  در میان مردم شناخته 

می شــوند واقبال به آنها بیشتر و زیادتر 
خواهد شــد واینچنین نیســت ومهجور 

باقی خواهند ماند.
 البته موفقیت یا عدم موفقیت آنها در 
کارشــان ربط زیادی به پشــتیبانی رسانه 
ها ندارد واکنون تشکل هایی وجود دارد 
که شــاید میلیونها نفر آنان را بشناســند 
واز آنهــا حمایت کنند ولــی وقتی اخبار 
روز در باره آنها به دست شان نرسد فایده 
چندانی از خبرهای مرده وتاریخ گذشته 
نخواهند برد وتصمیماتشان چاره ساز از 
آب در نمی آید. این تشکل ها باید به فکر 
راه هایی باشــند که به ناچار در خبر خبر 
گزاریها وبرنامه های پر بیننده وشنوده و 

روز نامه های پر  شمارگان بیایند.  
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»رســانه می توانــد با باال 
بــردن آگاهــی عمومــی 
سیاســی- وشــعور 
اجتماعــی شــهروندان، 
دمکراســی،  گســترش 
تشــکلها وجامعــه مدنی 
را باعث شود« »رســانه می تواند جامعه مدنی 
را نابــود ســازد وآن را تبدیــل بــه عرصــه ای 
توّهمی،روزمره، غیر انتقادی ومضحک سازد« 
من به عنوان یک کنشگر به اولین نگاه دلبسته 
ام و طی مسیر سخت و هزینه دار سازمان یابی 
وکارجمعــی را با تعامل آگاهانه و در راســتای 

منافع جمعی  جستجو می کنم.
رسانه وتشــکل در قالبهای مختلف عصر 
مارا شــکل داده ومی دهند. بــه یکی از این 
قالبهــا کــه در یک مثلث ســه گانه رســانه، 

اعتماد، تشکل اشارتی می کنم. 
رسانه می تواند با آگاهی بخشی و اطالع 
رسانی به موقع و مطابق واقع ضمن احترام 
به شــعور مخاطب، اعتماد آن ها را نیز جلب 
کند. نهادینه ســازی و حتی جریان ســازی 
فرهنگی در جامعه یکی از نقش های موثر و 

چشمگیر رسانه هست که تشکل ها یکی از 
بازوهای قدرتمند تحقق این هدف به شمار 

می روند.
از طرفی رســانه ها با ایفای نقش نظارتی 
بر مســائل اجتماعــی به خصوص مســائل 
فرهنگــی و تربیتــی تا حدی مانــع منفعت 
طلبی ها و سودجویی ها گشته و فضای امن 

تری را برای مردم مهیا کنند.
جارچیانی که در گذشــته در بوق ها فقط 
اخبــار شــاهان و قدرتمنــدان را فریــاد می 
کردنــد در دنیای مدرن با تحول و پیشــرفت 
فهم انســان ها تبدیل به رسانه هایی گشته 
اند که بیــش از اینکه پیام صاحبان قدرت را 

انتقال دهند باید صدای توده مردم باشــند. 
مردمی که برای بهبود وضع خویش و جامعه 
در هر صنف و پیشه تشکلی ایجاد کرده و در 
همان راستا تالش می کنند.تشکل ها و هر 
نیروی اجتماعی دیگر بدون تمسک به رسانه 
کارش ابتر وتاثیــر گذاریش برجامعه ودولت 

باموفقیت همراه نخواهد شد.
نیم نگاهی به آنچــه درجهان پیرامونمان 
مــی گــذرد بخوبــی نشــان مــی دهــد که 
قدرتهای مســلط جهانی چگونه از رسانه در 
جهت ترسیم سیاســتها، فضاسازی وترویج 
فرهنگ خویش ســود می برند. رسانه های 
حوزه آمــوزش وپرورش نیز بایــد امکان نقد 
وبررســی تصمیمــات اخذ شــده در عرصه 
عمومــی وبازخوردهــای آن را فراهــم کرده 
،تشــکلها ومعلمــان  را در این امر اجتماعی 
مشارکت مستقیم دهند. اطمینان از آموزش 
باکیفیت،فراگیر،عادالنــه وایجاد فرصتهای 
یاد گیری مادام العمر میتواند فصل مشترک 
رسانه های این حوزه وتشکل ها باشد. برای 
بار آمدن وچیدن میوه از درخت تشــکل ها، 

نقش رسانه بی بدیل و اساسی است. 

ما هیچ، ما ارتباط؛ ما وصل، ما فصل 

به این دوگزاره متناقض توجه کنید

علیرضا 
هاشمی سنجانی

دبیر کل سازمان 
معلمان ایران

متعلق    مفهومــی  حزب 
به دوران مدرنیته است و 
رســانه ها هم اوج گرفته 
ی همین دوران هستند، 
لذا مناسبات متقابل بین 
حزب و رســانه پدیده ای 
مهم ومؤثر بوده و تنظیم این مناسبات به گونه 

ای که ســبب رشد، توسعه و پیشرفت جوامع 
شود از اهمیت فراوانی برخوردار است.  برای 
انضباط بخشــی مؤثر، به تعامل بین رسانه و 
حزب فهم و رعایت قواعد انسانی و اجتماعی 
توسعه نیاز اصلی است و گفت و گوی مستمر 
مبتنی بر ترویج تفکر انتقادی و ایجاد شــوق 
خالقیت در طرفین، شــیوه مناسب استمرار 

این تعامل خواهد بود.  ســازنده بودن حزب و 
رسانه، ریشه در این باور دارد که همه ما انسان 
ها از حقوق یکسانی در جامعه مدرن برخوردار 
هســتیم و آدمیــان در برابــر یکدیگــر حقوق 
مساوی دارند، اگر آنچه گفته شد در عمل هم 
رخ دهد، امید به اقبال عمومی از حزب و رسانه 

افزایش خواهد یافت. 

گفتگو مسیر ترویج تفکر انتقادی است

مختار موسوی
عضو مجمع فرهنگیان 

ایران اسالمی
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وابط عمومی از نگاه استان ها ر
زیر بنای توســعه در ایران از توجه جدی به اســتان ها شــروع 
می شــود. در این میان اطالع رســانی صحیح و متناســب با 
مخاطبــان در جهت ایجاد ارتباط موثــر و تغییر رفتار آنان می 
تواند بسیار کارساز باشد اما نقش ارتباطات در توسعه استان 
ها جنبه اجرایی به خود نگرفته است. توسعه علوم ارتباطی 
در کشور همگون و یکسان نبوده و همین باعث شده تا استان 
ها با خود واقعی شــان فاصلــه بگیرند. حــال روابط عمومی 

در اســتان ها خوب نیســت و اگر از روابط عمومی اســتان ها 
حمایت نکنیم و احوال آنها را نپرسیم امیدی به بهبود شرایط 
نیســت. اگر در این گیــر و دار محدودیت ها، مســئول روابط 
عمومی استان فعالیت خالقانه ای صورت می دهد، باید از آن 
حمایت کرد، آن را برجسته کرد و با شخصیت بخشی، روحیه 
انجام فعالیت های روابط عمومی را در سایر روابط عمومی ها 

تقویت کرد.

پرونده سوم
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اولین نمودار سازمانی وزارت معارف
اولین نمودارسازمانی وزرات آموزش و پرورش) 
فعلــی( با عنوان» نخســتین ســازمان قانونی 
وزارت معــارف« در ســال 1237، با واحدهای 
10 گانه زیــر به تصویب رســید: وزیر معارف، 
شــورای معارف، دایره وزارت، هئیت شــورای 
معارف، مدیرکل معارف، اداره تنظیم عمومی، 
اداره معارف، دایره تحقیقــات، دایره تفتیش 
و دایره محاســبات.  دومین نمودار تشکیالتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش) فعلــی( بــا عنوان 
تشــکیالت وزارت معارف و صنایع مســتظرفه  
که در ســال 1286  مصوب شــد به شــرح زیر 
بود: وزیر معارف، هیئت شورای معارف، مدیر 
کل، اداره تعلیم عمومــی، اداره معارف، اداره 
اوقــاف، دایره تحقیقات، دایره تفتیش و دایره 
محاســبات. همان گونه که مشاهده می شود، 
در دومین تشکیالت ابالغی نیز نشانی از دفتر 
وزارتــی و یا روابط عمومی و عناوین مشــابه به 

چشم نمی خورد. 

تاسیس اداره کل تعلیمات عالیه 
و روابط فرهنگی

ســومین نمودار تشــکیالتی این وزارتخانه 
در ســال 1329 با عنوان تشــکیالت وزارت 
فرهنگ به تصویب مراجع قانونگذاری رسید 

و برای اجرا ابالغ شــد.  اگر چه عنوان اداره 
کل تعلیمــات عالیه و روابــط فرهنگی نمی 
توانــد الزاما به مفهوم تاســیس واحد روابط 
عمومــی در این وزارتخانه باشــد، امــا واژه 
روابــط فرهنگی به نوعی گویــای توجه این 
وزارتخانه به بحث ارتباطــات و نهایتا روابط 

عمومی در شکل عام آن است.

ارتقا دفتر وزارتی به اداره کل دفتر وزارتی
در ســال 1343 وزارت آمــوزش و پرورش برای 
چهارمین بار، شــاهد تغییری دیگــر در نمودار 
ســازمانی خود اســت که با عنوان تشــکیالت 
سازمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش مصوب 
و ابالغ شــده اســت. در حالی که پســت های 
ســازمانی آن بازهم افزایش یافتــه و از عدد 19 
در تشــکیالت قبلی به 34 پست در تشکیالت 
جدید رســیده اســت، ولی خبری از اداره و یا 
دفتری با عنوان روابط عمومی و یا حتی عنوانی 
نزدیک به آن هم نیست. البته اداره دفتر وزارتی 
در تشــکیالت قبلی با یک پله ارتقا به اداره کل 

دفتر وزارتی تغییر عنوان یافته است. 

بازگشت دفتر وزارتی
درسال 1348 تشکیالت اداری وزارت آموزش 
و پــرورش بــرای پنجمیــن بار و تحــت عنوان 

نمــودار تشــکیالت ســازمان مرکــزی وزارت 
آموزش و پرورش بازهم شــاهد افزایش پســت 
های ســازمانی این وزارتخانه است. یعنی 34 
عنوان پست سازمانی مصوب در سال 1343 به 
45 پست در این سال افزایش می باید. اما انگار 
هنوز خبری از واحد یا اداره ای با عنوان روابط 

عمومی و یا عناوین مشابه نیست. 

تاسیس اولین دفتر با پسوند رسمی 
روابط عمومی

در ســال 1350، مجددا و برای ششــمین بار 
نمــودار تشــکیالتی ســازمان مرکــزی وزارت 
آموزش و پرورش تغییر می کند. دراین نمودار 
که 73 پست سازمانی را شامل می شود، عالوه 
بر دفتر وزارتی که در جای خود ابقا شده است 
برای اولین بار دفتری که رســما پسوند عنوان 
روابــط عمومی را یــدک می کشــد، باعنوان 
دفتراطالعــات و روابط عمومی تشــکیل می 
شود. البته دراین تشکیالت این دفتر به عنوان 
یکی از دفاتر تابعه معاونــت پارلمانی، اداری و 
مالی به حســاب می آید و ارتبــاط نه با وزیر که 

با دفتر وزارتی با چند واسطه برقرار می شود.

همچنان دفتر اطالعات و روابط عمومی
نمــودار  هفتمیــن  ســال  ازیــک  کمتــر  در 

روابط عمومی بر مدار تغییر
مروری بر سابقه ایجاد، ادغام، تفکیک و تغییر »روابط عمومی« در ساختار وزارت آموزش و پرورش

همان گونه که در خصوص بار معنایی واژه ها و عناوین مختلف، اندیشمندان، صاحب نظران و دست اندرکاران هر 
حوزه ای نظرات و ایده های گوناگونی دارند، عبارت »روابط عمومی« نیز در ایران در حوزه های مختلف و سازمان 
های گوناگون با عناوین و ترکیب های افزوده زیادی مورداستفاده قرار گرفته است که  تنها با بررسی و تحلیل های 
خاص می توانیم دالیل و توجیه بکارگیری آن را در شــکل های مختلف دریابیم.  البته ما در این  نوشــته قصدمان 
بررسی دالیل چنین امری نیست و تنها به لحاظ تاریخی وضعیت بکارگیری واژه »روابط عمومی« را با هدف مروری 

تاریخی برای دست اندرکاران این حوزه، در ساختار وزارت آموزش و پرورش بررسی کرده ایم. 

محمد دشتی
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تشــکیالتی ســازمان مرکــزی وزارت آموزش 
وپرورش،جایگزیــن نمــودار قبلی می شــود. 
البته این بار نوبت کاهش پست های سازمانی 
اســت و 73 پست سازمانی تشکیالت قبلی به 
46 پســت کاهش می یابد. این در حالی است 
کــه ضمن حفظ دفتر وزارتــی، دفتر اطالعات 
و روابــط عمومــی فاصله خودش را بــا وزیر به 
حداقل می رســاند و از آن تاریخ تا کنون – بجز 
مواد استثنا-  این وضعیت را که الزمه کار روابط 

عمومی موثر و کارآمد است، حفظ می کند. 

تکرار فاصله ی روابط عمومی از وزیر
هنوز یک ســال از تغییر نمودار تشــکیالتی 
وزارت آموزش و پرورش نگذشــته اســت که 
در هشــتمین تغییر، دوباره داستان افزایش 
پســت های ســازمانی این وزارتخانه تکرار و 
46 پست تشکیالت قبلی به بیش از دوبرابر 
یعنی 97 پست در تشکیالت جدید، بالغ می 
شــود. اما در تشکیالت ابالغی، دوباره دفتر 
اطالعــات و روابط فاصله اش با دفتر وزارتی 
و شــخص وزیر زیاد می شــود و  با وضعیتی 
مشــابه در ســال 1350مجــددا ، در زیــر 
مجموعه معاونت پارلمانی و اداری مالی قرار 
می گیرد. در تشــکیالت جدید و با افزایش 
پستهای ســازمانی، دفتر روابط بین المللی 

هم به طور مســتقل از دفتــر وزارتی و روابط 
عمومــی در زیر مجموعــه معاونت طرح ها و 

برنامه ها ایجاد می شود. 

تاسیس دفتر روابط عمومی 
ســال 1354 ، در زمــان وزارت دکتر احمد 
هوشنگ شریفی، نهمین نمودار تشیکالتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش با کاهش پســت 
های ســازمانی از 97 پســت به  44 - یعنی 
کمتــر از نصــف- با عمری حدود یک ســال 
تصویب و برای اجرا ابالغ می شــود. جالب 
اینکه علیرغم کاهش پســت های سازمانی، 
دفتــر وزارتی ابقا و دفتــر روابط بین المللی 
از زیر مجموعه معاونت طرح ها و بررسی ها 
جدا و درزیــر مجموعه مرتبط با وزیر آموزش 
و پرورش ابقا و دفتر مســتقل روابط عمومی 
هم به عنوان یکــی از زیر مجموعه های وزیر 

آموزش و پرورش تشکیل می شود. 

 ادغام مجدد روابط عمومی 
و ارتقا آن به اداره کل

در ســال 1355 و بــا آغــاز دوره وزارت دکتر 
منوچهر گنجی، نمودار تشــکیالت مرکزی 
وزارت آمــوزش و پرورش بــرای دهمین بار 
دچار تغییر می شود. البته تغییرات به لحاظ 

عددی آن چنان زیاد نیست و تنها 4 پست به 
پست های تشکیالت قبلی افزوده می شود. 
در تشــکیالت جدید دفتر روابط عمومی به 
اداره کل ارتقا می بابد و این در حالی اســت 
که دفتر مستقل روابط عمومی که حدود یک 
ســال از دوران استقالل خود را بدون پسوند 
و پیشــوند تجربه  کرده اســت، مجددا با دو 
واحد دیگر ادغام و با عنوان جدید اداره کل 
اطالعــات و انتشــارات و روابط عمومی آغاز 
به کار می کند. در تشــکیالت جدید، دفاتر 
وزارتی و روابط بین المللی همانند وضعیت 

سابق به کار خود ادمه می دهند. 

 دوباره دفتر روابط عمومی
وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال 1356 در 
دوران وزارت دکترمنوچهر گنجی یک بار دیگر 
وبرای یازدهمین بار تغییر دیگری را تجربه می 
کند. در این تجربه جدید 3 پســت از پستهای 
تشکیالت قبلی کاسته می شود و مجددا، اداره 
کل اطالعــات و انتشــارات و روابــط عمومی، 
تبدیــل به دفتــر روابط عمومی می شــود و به 
جایگاه دو ســال قبل خود باز مــی گردد. این 
نمودار هم تنها یک سال دوام می آورد. در این 
تشکیالت هم دفاتر وزارتی و روابط بین المللی 

بدون تغییر و جابجایی حضور دارند.



وابط عمومی از نگاه استان ها ونده سوم          ر    پر

32 اردیبهشت
1397

شماره
569

 دوباره ادغام و تغییر وضعیت روابط 
عمومی به اداره کل

تغییرات مدام نمودارهای تشکیالتی سازمان 
مرکــزی وزارت آموزش و پــرورش همچنان 
ادامه دارد و در سال 1357 دوازدهمین تغییر 
هم صورت می گیرد. پست های سازمانی در 
تشــکیالت جدید از 45 پست در تشکیالت 
قبلی به 54 پست افزایش می یابد و در حالی 
که دفاتر وزارتی و روابط بین المللی به همان 
وضعیت سابق می مانند، دفتر روابط عمومی 
دوباره به وضعیت چهارسال قبل خود باز می 
گردد و دوبــاره با عنوان ادره کل اطالعات و 
انتشارات و روابط عمومی به کار خود زیر نظر 

وزیر ادامه می دهد. 

ادغام در دفتر وزارتی
پس از پیروزی انقالب اســالمی  و درســال 
1358بــرای ســیزدهمین بــار تشــکیالت 
ســازمان مرکــزی وزارت آمــوزش و پرورش 
دســتخوش تغییــر مــی شــود. در حالیکه 
تعداد پســت های ســازمانی از 54 پست در 
تشــکیالت قبلی به 35 پست در تشکیالت 
جدیــد کاهــش یافته انــد، دفاتــر وزارتی و 
روابط عمومی با هم ادغــام و با عنوان دفتر 
وزارتــی و روابــط عمومی ایفــای نقش می 
کنند. این دوره مصادف با دوره وزارت کوتاه 
شهید رجایی به عنوان وزیر مردمی آموزش 
و پرورش است. ضمنا دفتر روابط بین الملل 
در تشــکیالت جدید، زیر نظــر معاونت امور 

آموزشی انجام وظیفه می کند. 

همچنان دفتر وزارتی و روابط عمومی 
تشــکیالت ســازمان مرکزی  وزارت آموزش و 
پرورش درسال 1360، 1362 و 1366 نیز سه 
بار دستخوش تغییر می شود و در حالیکه شهید 
باهنر، مرحوم علی اکبر پرورش  و دکتر ســید 
کاظم اکرمی تصدی وزارت آموزش و پرورش را 
بر عهده دارند، دفتــر وزارتی و روابط عمومی، 
زیر نظر مســتقیم وزیر آموزش و پرورش به کار 
خود ادامه می دهــد. ضمنا در این مدت دفتر 

روابط بین المللی نیز به فعالت های مســتقل 
خود ادامه می دهد و در ســال 1366 به اداره 

کل روابط بین المللی ارتقا می یابد. 

تاسیس اداره کل روابط عمومی
باالخره در سال 1372 و در هیجدهمین تغییر 
در تشکیالت ســازمان مرکزی وزارت آموزش و 
پــرورش، واحد روابط عمومی با جدا شــدن از 
دفتر وزارتی و کســب اســتقاللی که الزمه کار 
حرفه ای آن اســت، به اداره کل روابط عمومی 
ارتقا می یابد. همچنین دفتر وزارتی و اداره کل 
امور بین المللی نیز مســتقال وظایف سازمانی 
خود را به انجام می رسانند. این درحالی است 
کــه دکتر محمد علی نجفی از ســال 1367 تا 
1376 تصــدی وزارت آموزش و پــرورش را بر 

عهده دارد.

ادغام مجدد، دوباره دفتر وزارتی و 
روابط عمومی

در سال 1374، بیســتمین فصل تغییر هم 
از راه میرســد و نمودار تشــکیالتی سازمان 
مرکــزی وزارت آموزش و پــرورش با اندکی 
تغییر ابالغ می شــود. امــا در همین اندکی 
تغییــر دوباره واحــد روابط عمومــی با دفتر 
وزارتــی تجمیــع شــده و اداره کل روابــط 
عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش با همه 
عظمتــش در دفتر وزارتی ادغــام و با عنوان 
جدید و مشترک دفتر وزارتی و روابط عمومی 

ادامه فعالیت می دهد. 

دوباره اداره کل روابط عمومی
نمــودار تشــکیالتی وزارت آمــوزش و پرورش 
در همان ســال 1374 و در کمتر از یک ســال 
بیست و یکمین تغییر را تجربه می کند و دوباره 
در دوره وزارت دکتــر نجفــی اداره کل روابــط 
عمومــی، دفتــر وزارتــی و دفتر تازه تاســیس 
همکاری های علمــی و بین المللی به صورت 
مســتقل و زیر نظر وزیر آموزش و پرورش به کار 
خود ادامه می دهند. این نمودار مدت سه سال 

استمرار پیدا می کند. 

ادغام دوحوزه روابط عمومی و بین الملل
در ســال 1377 و در حالــی که دکتر حســین 
مظفر تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده 
گرفته است، نمودار تشکیالت سازمان مرکزی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، بیســت و دومیــن 
تغییر را تجربه می کند. در این تشــکیالت که 
تعداد پست های ســازمانی مصوب، نسبت به 
تشــکیالت قبلی کاهش پیدا کرده اند، واحد 
روابط عمومی با امور بین الملل ادغام و  و احد 
جدیدی به نــام اداره کل روابط عمومی و بین 
المللــی آغاز به کار می کنــد. دفتر وزارتی هم 

مستقال به کار خود ادامه می دهد. 

استقالل مجدد اداره کل روابط عمومی
طی ســال های 1377 ) در کمتر از یک سال( 
و ســال 1380،  بیســت و ســومین و بیست و 
چهارمین  تغییرات هم در تشــکیالت سازمان 
مرکــزی آمــوزش و پــرورش اتفاق مــی افتد و 
درحالی که تعداد پســت های سازمانی تغییر 
چندانی نمی کند، مجددا واحد روابط عمومی 
از دفتر وزارتی و اموربین الملل تفکیک شده و 
به عنوان اداره کل روابط عمومی، زیر نظروزیر 
آموزش و پرورش انجام وظیفه می کند. این در 
حالی اســت که درسال 1380 مرتضی حاجی 
بــه عنوان نود و یکمین وزیــر آموزش و پرورش 

تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشته است.

تغییر نام به مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی

مــی توان گفت طی مدت 160 ســالی که می 
گذرد، آخرین تغییر در عنــوان روابط عمومی 
طی ســال های  اخیــر و در دوره وزارت  دکتر 
علیرضا علی احمدی، در سال  1387 صورت 
گرفت که به نظر می رسد در آن دوره،  مدیران 
وقت آموزش و پرورش برای امر اطالع رسانی،  
شان و منزلت بیشتری نسبت به روابط عمومی 
قایل بوده اند و این واژه را قبل از عنوان روابط 

عمومی بدان افزوده اند. 
*نویسنده و کارشناس مسئول)سابق(، روابط 
عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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دفــاع  دوران  در 
ســازان  مقدس«ســنگر 
اصطــالح  ســنگر«  بــی 
بــرای  بــود  بامســمایی 
از  وتعریــف  تجلیــل 
جهادگــران ســازندگی کــه شــب وروز در پی 
والبتــه هزینــه آن هــم  بــودن  سنگرســازی 
باتقدیــم جــان و یادگارهایی که برپیکرشــان 
مانــد پرداخت کردنــد. به نظرم می شــود در 
فضای جنگ نرم ورســانه هم با کمی اغماض 
 برای مدیــران وکارشناســان»روابط عمومی«
بــه کار برد.اینهــا کــه  را  ایــن عنــوان   هــم 
وغیرتعطیل«حضوری  وروز«،»تعطیل  »شــب 
دائمــی در عرصــه پرخطراطــالع رســانی به 
عهده دارند وهمیشــه در تکاپو بــرای معرفی 
نمــی  دیــده  وخودشــان  هســتند  دیگــران 
شــوند،باابتکار همکاران عزیزدرنشــریه وزین  
نگاه ومدیریت مرکز تصمیم براین شــد در یک 
حرکــت »خالقانه« ویژنامــه ای برای خودمان 
منتشرشود. مســتحضرید در این عرصه هم به 
مثابه جنــگ نظامــی و میادین»مین« معموال 
اولین خطاواشتباه قابل تکرار نمی باشد.وچه 

بسا یک اشــتباه رســانه ای وتبلیغاتی فاجعه 
بارترباشــد چون نه تنهــا مدیرارشدســازمان 
متبوع بلکه هویت ورابطه مخاطب وسازمان را 
دچاراخــالل وحتی بحران  مــی کند. مدیران 
وکارشناســان مجرب ومتخصص عرصه روابط 
عمومــی نه تنها بــری از این خطاها هســتند 
بلکه باتکیــه برتخصص وتجربه قــدرت پیش 
بینــی بحرانها مبتنی بر داده های درســت را 
دارند ومدیروسازمان متبوع خود را به درستی 
دیده بانی می کنند.اگر کارشناس ومدیرروابط 
عمومی از چنیــن توانمندی برخوردار باشــد 
حتماوحتمــا باید در تصمیم ســازیها وتصمیم 
گیریهــا جــزء ارکان ودر حلقه اصلــی مدیران 

ارشدسازمان قرار بگیرد.
وبدانــد که مدیریت رســانه واطالع رســانی در 
دسته بندی »مدیران استراتژیک«سازمان قرار 
دارد.الزمــه ی ایــن توانمندی برخــورداری از 
استلزاماتی می باشد. گام اول ایجاد زیرساخت 
الزم برای دست یابی به افکارعمومی ومخاطبین 
ســازمان متبوع می باشــد ودر حقیقت امکان 
تشخیص ذائقه مخاطبین را داشته وبه درستی 
آنهــا را آنالیزودســته بندی کــرده واین موجب 

توانمندی مدیر در تشــخیص بــه موقع بحرانها 
وحداقل جریان سازی های رسانه ای می شود. 
محورومداراصلی افکارســنجی برپژوهش های 
میدانی وایجاد بســترهایی برای دست یابی به 
نظرات،نقدها،سواالت وپیشنهادات مخاطبین 
از طــرق مختلف که منجر به اطالع یابی که پایه 
واســاس برای برنامه ریزی وبرنامه ســازی های 
ســازمان متبوع می شــود. گام دوم همه اجزاء 
وعناصرروابط عمومی اعم از افکارسنجی،اطالع 
رســانی وتبلیغات قطعات یــک پازلند که نقش 
مکمــل همدیگــر را دارنــد. گام ســوم مدیران 
روابط عمومی استانها با اعتنا به استقالل کاری 
کــه دارند ولی به دلیل ماهیــت واهمیت کار در 
حوزه روابط عمومی می بایست از سیاست های 
کلی رسانه ای حاکم در عرصه ی تعلیم وتربیت 
تبعیت کنند. قطعا این سیاســت های کلی هم 
در جلسات کشوری،قطبی واستانی با مشارکت 
فکری خود این عزیزان تبیین وتعیین می شود.

در سفرهای وزیرودیگر برنامه های کشوری 
که در استانها برگزارمی شود تاکید بیشتری بر 

همگرایی ووحدت رویه رسانه ای می باشد.
* اموراستانها

علیرضا کاظمی*

سنگرسازان بی سنگر
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در عصر حاضــر ارتباطات 
اولیــن عنصــر و اساســی 
ترین اصل مورد نیاز بشر و 
یکــی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل 
پیشــرفت انســان امــروزی و شــالوده و زیربنای 
ســایرعلوم قرن حاضر است. روابط عمومی، هنر 
و علم اجتماعی اســت که درون و برون دســتگاه 
را به هم پیوند می دهد. داشــتن اطالعات موثق 
و بــه موقع بــا توجه به هــدف و ســاختار نهادها، 
بزرگترین سرمایه به حساب می آید و حیات آن به 
داشتن یک ارتباط دو سویه درون سازمانی و برون 
سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطالعات به روز 
و مفید بستگی دارد. از آنجایی که روابط عمومی 
پل ارتباطی سازمان و مخاطبان آن است، در این 
جاده دو طرفه قادر اســت سیاست ها، برنامه ها و 
عملکردهای ســازمان را به مخاطبان از یک سو و 
نیازها، خواســتها ، دیدگاه ها و نظرات مخاطبان 
را به ســازمان از ســوی دیگر منتقل کند. هر چه 
این شــبکه توزیع و تقاضا، برنامه ریزی شــده تر و 
منسجم تر رفتار کند سازمان و مخاطبان آن ضمن 
رضایتمندی از وضعیت ارتبــاط، در جایگاه خود 

روابط عمومــی در آموزش 
عنــوان  بــه  وپــرورش 
کــه  اســت  دســتگاهی 
بیشترین فصل مشترک را 
باجامعه دارد ومخاطبین آن 
از تنوع،سالیق،خواسته ها 

وظرافت خاصی برخوردارند.
روابط عمومی زمانی می تواند نقش راهبردی خود 

ارتقاء می یابند. دستیابی به این اطالعات و آگاهی 
ها، نیاز بــه روابط عمومی قوی و پایدار را ضروری 
جلــوه می دهد. اگــر بخواهیم به عمــده وظایف 
روابــط عمومی بپردازیــم می توان بــه 1- مطلع 
کردن و خبر دادن 2- ترغیب، تشــویق ، ترویج  و 
تبلیغ 3- انجام تحقیقات  اجتماعی و افکارسنجی 
و پیونــد آن به  منابع ســازمان  و عمومی مردم 4- 
هماهنگی عوامل مورد نیاز ســازمان 5- برقراری 
ارتباط با افراد و ســازمان ها به نحوی که برای آن 
فرد یا سازمان اهمیت داشــته یا در آینده خواهد 
داشت، اشاره کرد.  نوآوری در کارها و برنامه های 
روابط عمومی فعال یکــی از مؤلفه های اصلی به 
شمار می رود. با جهانی که هر لحظه در حال تغییر 
است روابط عمومی ها ناچارند به سمت ایده های 
نو گام بردارند.  یکــی از مقوله هایی که امروزه در 
جذب و نگهداری مخاطــب و افزایش رضایتمند 
عمومی دارای اهمیت و اولویت بســیاری اســت 
و از جملــه عوامــل مهم در موفقیت  دســتگاه ها 
محسوب می گردد، ارزش مخاطب است. در عصر 
جدید مخاطب محوری ســالحی استراتژیک در 
جذب، نگهداری و زمینه ساز ارتقای رضایتمندی 

را در ســازمان ایفا کند که در تشــکیالت سازمان 
جایگاه مناســبی داشــته باشــد. البته دستیابی 
تشــکیالتی را می توان نخســتین چالــش روابط 

عمومی در سازمان ها دانست.
نکتــه دوم:عدم تخصیص بودجــه واعتبارات الزم 

وکافی برای انجام فعالیت ها است.
عالوه بر این با توجه به تحقیقاتی که انجام شــده 
اســت اکثر روابط عمومی ها با کمبود کارشــناس 

عمومی می باشــد. کیفیت ارتبــاط بین آموزش 
و پــرورش و مخاطبینی  که با آن ســر و کار دارند، 
عامل اساســی در تحقق اهــداف و ارتقاء جایگاه 
نظام تعلیم و تربیت اســت. ســرمایه اجتماعی ، 
کلید موفقیت روابط عمومی در آموزش و پرورش 
در ایجاد پیوند دوســویه بین مخاطبان و دستگاه 
تعلیم و تربیت اســت. تالش برای شــکل دهی به 
مجموعــه ای هماهنگ کــه بتواند ســازمان را به 
اهداف خود برساند از وظایف عمده روابط عمومی 
است. این هماهنگی می بایست بتواند در سطوح 
مختلف ، در درون هر زیر سیستم، در تعامل میان 
زیر سیستم ها با یکدیگر، در تعامل  سیستم ها با 
سیستم هایی که محیط آنها را تشکیل می دهند 
بطــور موفقیت آمیزی برقرار شــود. تنهــا در این 
شــرایط است که می توان به شکل گیری یک کل 
واحد که از عهــده ی انتظارات و اهداف گوناگون 
در جهــت ارتقاء تعالی جایگاه آمــوزش و پرورش 
مطابق با منویات مقام معظم رهبری و سند تحول 

بنیادین، امیدوار بود.
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

متخصص بودجه هســتند. پیشــنهاد می دهم به 
لحاظ اینکه گســتره فعالیت هــای روابط عمومی 
در درون وبرون سازمان فراگیرتر از فعالیت واحدها 
دیگر اســت.ارتقای جایگاه روابط عمومی وسطح 
تشکیالت آن به گونه ای باشد که بتواند به رسالت 

خود عمل کند. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد

 جای خالی ایده های نو 
در روابط عمومی های استانی

چالش های روابط عمومی استانی

سید علی 
حسینی*

حمید 
محمدی زاده *
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روابط عمومی آمیزه ای از 
علم و هنر است. علمی که 
آن سیاستگذاری  واسطه 
یــک  ارتباطــی  هــای 
ســازمان تعریف می شود 
و هنــری که می تــوان با 
بهره گیری از آن، تعامالت درونی و بیرونی یک 
دســتگاه را برنامه ریزی کــرد. علی رغم اینکه 
وجود یک روابط عمومی کارآمد نقش بی بدیلی 
در توســعه هر ســازمانی ایفا می کنــد اما این 
مهم در دســتگاهی به نام آموزش و پرورش که 
دارای بدنه عظیمی است، از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت.  آموزش و پرورش خوزســتان 
نیز به عنوان یک دســتگاه اجرایی بزرگ علی 

فــارغ  عمومــی  روابــط 
ای  کلیشــه  تعاریــف  از 
متعــددی کــه هر ســاله 
بــرای آن عنوان منتشــر 
مــی شــود همچنــان به 
علــم مدیریــت چرخــه اطالعات فــی مابین 
نهادها و مردم مشهور است، علمی که در سایه 
تجربــه و عمل نمود حقیقی خــود را واضح تر 
به نمایش می گذارد .این تالشــهای حســاب 
شــده و مدبرانه  و هدفمند بــا همه توانمندی 
های فردی در بین پرســنل شاغل در آموزش 
و پــرورش آنگونه کــه توقع می رود نتوانســته  

رغم اینکه با دارا بــودن حدود 1 میلیون دانش 
آمــوز در جایــگاه ســومین آمــوزش و پرورش 
پرجمعیت کشور ایســتاده است، از منظر آب و 
هوایی نیز  دارای شــرایط ویژه ای اســت و این 
امر نیاز آن را به سیســتم های پیشرفته اطالع 
رسانی و آگاهی بخشی دو چندان کرده است. 
روابــط عمومی آمــوزش و پرورش خوزســتان 
در راستای انجام  این رســالت بزرگ، در طول 
این مدت فرآیند هــای عملیاتی متنوعی را در 
پیش گرفته اســت، که از آن جمله می توان به 
راه اندازی اولین اپلیکشــین خبــری در حوزه 
آموزش و پرورش، ایجاد و راه اندازی دو استودیو 
خبری – تخصصی برای تهیه و تدوین محتواهای 
آموزشی در راستای جلوگیری از افت تحصیلی 

نیاز مخاطب آشــنای امــروز را رفع نماید.  اگر 
ساختاراداری  نیروی انسانی شاغل در استان 
ها را در نظر بگیریم،هر اداره کل تقریبا 2 الی 
3 پرسنل روابط عمومی دارد، که همین پست 
در شهرســتانها و مناطــق به طــور همزمان با 
حداقل 3 پست دیگر به صورت مشترک توسط 
یک نفر اداره می شــود که قطعا به کیفیت کار 
تاثیر بســزایی خواهد داشت.   سواد رسانه ای 
که الزمه فعالیت حرفه ای است، آشنایی با نرم 
افزارهای مورد نیاز و استفاده از بستر فناوری 
هــای روز دنیا  برای تحقق اهداف ســازمانی، 
مواردی است که در خروجی نهایی فعالیتهای 

دانش آموزان به دلیل تعطیالت ناخواسته ناشی 
از آلودگی هوا، راه اندازی سامانه فضای مجازی 
و رســانه الکترونیکی برای انتشــار محتواهای 
خبری، تحلیلی، آموزشــی و بارگذاری آنها در 
پرتــال khouz.medu.ir فراهــم آوردن زمینه 
پخش  آنها در صدا و ســیما، برگــزاری دو دوره 
نمایشگاه تخصصی آموزش و پرورش و صنایع 
وابســته و تهیــه اولیــن اپلیکیشــن راهنمای 
میهمانان نوروزی در کشــور اشاره کرد. با امید 
به آنکه توانسته باشیم گامی هر چند کوچک در 
راستای تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش و 

عمل به رسالت سازمانی خود بر داریم. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان خوزستان

روابــط عمومــی نقــش فزاینــده ای دارد که 
متاســفانه به ویــژه در شهرســتانها و مناطق 
هیچگونه فعالیتی برای ارتقاء این سطوح پیش 
بینی نشــده اســت .  نیروی اداری  شاغل در 
ادارات آموزش و پــرورش عموما، فرهنگیانی 
هستند که در این پست به کار گیری می شوند 
که برای داشتن خروجی مطلوب بایستی دوره 
های آموزشی متناوب برای آنان در نظر گرفت 
که متاســفانه چنین اقداماتی حتما در سطح 

کالن تر نیز نیافتاده است. 
*رییس اداره اطالع رسانی وروابط عمومی 
آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان

روابط عمومی
آمیزه ای از علم و هنر است

آموزش های حرفه ای برای روابط 
عمومی های استانی 

بابک 
نوری زاده*

علی مرادی
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باگسترش روزافزون وسایل 
ارتباطی وضــرورت اطالع 
رسانی و مشــارکت مردم، 
به  تصمیــم  هــا  ســازمان 
به  تعریف جایگاه جدیدی 
نام روابط عمومی شــدند. 
درواقع روابط عمومی جزء الینفک واز اولویت های 
اول هر سازمان محسوب می شود وبه عنوان قلب 
تپنده ورگهای متصل کننده اجزای هر ســازمان 
به یکدیگر هســتند. جایــگاه روابط عمومی قلب 
وپیشانی سازمان است. درخصوص یکی از وظایف 
اصلی روابط عمومی یعنی اطالع رسانی می توان 
گفت، امروزه اطالع رســانی به شخصیت انسانها 
گره خورده اســت یعنی اگر موضوعاتی را که حق 
طبیعی افراد است اطالع رسانی نشود در واقع به 

شخصیت آنها احترام گذاشته نشده است.
امروز دیگر اطالع رسانی به عنوان رکن چهارم 
دموکراسی  محسوب نمی شود بلکه امروز خیلی 

تحوالت فن آوری در سطح 
تحوالت چشمگیری  دنیا، 
نیز درعرصه روابط عمومی 
اســت.امروزه  کرده  ایجاد 
سرعت انتقال پیام با توجه 
بــه فراوانــی رســانه های 
نوظهور)شبکه های اجتماعی( به قدری افزایش 
یافته اســت که اگر اهالی روابــط عمومی خود را 
همگام نســازند از قافله عقــب خواهند ماند. این 
روزها ابزاری به نام گوشــی تلفن همراه تبدیل به 
یک عنصر اطالع رسانی و تبادل اخبار شده است 
چنانچه می توان از این ظرفیت در بین مخاطبان 
عظیم آموزش و پرورش بهره الزم را برد.دراین فضا 

پا جلوتر گذاشته و باید بگوییم که در تمام ارکان به 
نوعی تنیده شده و در همه چیز وجود دارد.

امروزه اطالع رسانی صحیح، صریح و به موقع  
توســط روابــط عمومی ها مــی تواند هــم از بروز 
بســیاری از مشــکالت وچالش ها جلوگیری کند 
وهم  به موقع بسیاری از مشکالت را حل می کند 
و حتی موفقیت ها را روز افزون می کند وحتی می 
توان گفت، اگر اطالع رسانی از خدمات وفعالیتها 
به درســتی صورت گیرد انسانها جامعه احساس 
آرامش می کنند. برای نیل به این مهم می بایست 
ابتــدا  اطالع رســان خودش از کــم و کیف اخبار 
ورویداها اطالع داشته باشــد. بنابراین نیاز است 
که برنامه های ســازمان را خوب بشناسد. به این 
منظور مســؤالن روابط عمومی بایــد علم خود را 
به روز کنند. برای مثال دانستن وظایف سازمان، 
قانون های مرتبط با سازمان و... از جمله مسائلی 
است که اگر روابط عمومی ها اطالع نداشته باشند 

ارتباط با افراد را برایشان مشکل می کند.

اکثر افراد قادرخواهند بود خبرســازی کنند این 
ســوال پیش می آید که آیــا تمامی مخاطبان می 
توانند خبر درست را از نادرست تشخیص دهند؟ 
آیا مردم می دانند که این رسانه جهت گیری اش 
چیســت؟منبع آن کجاســت؟ آیا باید خبــر را به 
اشتراک بگذارند یا خیر!؟ و اینجاست که متاسفانه 
برخــی تحــت تاثیر خبر کــذب قرار مــی گیرند.

بنابراین روابط عمومی این دســتگاه می تواند به 
اقتضای موضوع و چالش موجود نقش تعامل ساز 
و آگاهی بخش بین سازمان با رسانه ها،سازمان با 
وزارتخانه متبوع،سازمان با مردم،سازمان با سایر 
دســتگاهها و همچنین ســازمان با رهبران افکار 
عمومی)هنرمندان،روحانیــون و...( را ایفا کند. 

یــک روابط عمومی خوب باید ضمن آشــنایی 
بــا مباحث عملیــات روانی و روانشناســی افراد و 
مدیریت رســانه ای بــا رایانه و اینترنت و وســایل 
ارتباطاتی آشــنایی کامل را داشته باشد. ویژگی 
های شخصیتی همچون خوش اخالقی، احترام 
گذاشتن، داشــتن فن بیان و دست به قلم بودن و 
به خصوص سعه صدر از دیگر خصوصیات بارز یک 

روابط عمومی خوب است.
کار روابط عمومی باید روح داشــته باشد، زنده و 
پویا باشــد و درواقع می تــوان گفت، روابط عمومی 
در واقع مدیریت روابط انســانی و مدیریت بر قلوب 
است. یک روابط عمومی خوب شنونده خوب وفعال 
است، پذیرش غیر مشروط دارد و با مردم وهمدلی 
می کند و با ترویج مســائلی که  مورد نظر ســازمان 
اســت، ســعی می کنند به ترویج و فرهنگ سازی 

وتسهیل هدف های سازمانی کمک کند.  
*رییس اداره اطالع رسانی وروابط عمومی 
آموزش وپرورش استان فارس

جایگاه روابط عمومی را می توانیم در ســه سطح 
مورد بررســی قــرار دهیم:1-تصدی گری)نصب 
پوســتر،بنر،پیام های تبریک و تســلیت و...( 2- 
کمک به مدیر دســتگاه در راستای تصمیم گیری 
و حل مســئله و نقــش آفرینی در جایــگاه بازوی 
مدیریت)صرفا در جهت اجــرا( 3- در عالی ترین 
ســطح روابط عمومی می تواند نقش تصمیم ساز 
داشته باشد بدان معنا که بر اساس شناخت جامعه 
و بر پایه پژوهش و افکار سنجی در جایگاه تصمیم 
ســازی قرار می گیرد و جزئــی از فرایند مدیریت 

دستگاه واقع می شود و عین مدیریت است. 
*رئیس اداره اطالع رسانی  و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان قزوین

روابط عمومی خودش را به روزنگه دارد

روابط عمومی، مغز متفکر یک دستگاه

حمیدرضا 
شعبانی*

سید حسین 
بی نیاز*
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نگاهی بــه مجموع تعاریف 
و عمده ترین اهداف واحد 
ارتباطــات و روابط عمومی 
نشــان مــی دهــد روابــط 
عمومی در دنیــای امروزی 
کارکرد و ماهیت متفاوتی با گذشته و حتی یک یا دو 
دهه پیشین دارد. در تعاریف رایج از نقش و کارکرد 
روابط عمومــی به مواردی همچــون ایجاد ارتباط 
حضوری و چهره به چهره بین مدیران ســازمان با 
مردم و کارکنان،  فرآیند اطالع رسانی و ایجاد ارتباط 
دوســویه با مردم و کارکنان و ایجاد مجرای مناسب 
برای آشنایی با نقطه  نظرها، دیدگاهها، پیشنهادها 

و مشکالت مردم و کارکنان اشاره می شود.
اگرچه اهداف یاد شــده در پروسه فعالیت های 
رایــج روابط عمومی و ارتباطات مردمی اســت اما 
باید به این نکته توجه داشت که ارتباطات مردمی، 
صرفًا پاسخگویی به تلفن ها و نامه ها نیست، بلکه 
ارتباط مردمی ایده آل، باید بتواند اهداف مورد نظر 
جامعه را محقق نماید. در بحث روابط عمومی نیز 

و  اندیشــیدن  بلنــد 
توجــه به ســاحت های 
مختلف اثرگذار در رشد 
و توســعه  باید همیشه 
کارگزاران  توجــه  مورد 
محتــرم روابط عمومــی قرار گیــرد. روابط 
عمومــی های آموزش و پرورش کشــور باید 
ضمــن رعایــت حریم علــم و منزلــت عالم 
مدافع حقوق شــهروندان عزیزی باشند که 
جز به رویش و پویش مســیر مقدس توسعه 
آن هم در ســایه تعهد توجــه نکنند چرا که 
اینان روایت گران صادقی هستند که در کار 

صاحبنظــران اتفاق نظر دارند کــه روابط عمومی 
فعالیتی مســتمرو طرح ریزی شــده و در حقیقت 
بخشی از مدیریت است که نقش مغز متفکر، قلب 
تپنده، دســت اجراء، پای پیشــرفت، گوش شنوا، 

چشم بینا و زبان گویای سازمان را ایفا می کند.
امــا از این تعابیر اگر بگذریم کارکرد روابط عمومی 
نوین فراتر از موارد یاد شده است. در واقع در دنیای 
امــروز روابط عمومی مبتنی بر توســعه تکنولوژی 
اســت. به عبارتی به موازات رشــد فــن آوری های 
ارتباطی،  تحوالت بنیادی در اهداف و راهبردهای 
ایــن مجموعه نیــز صورت گرفتــه اســت و روابط 
عمومی تحولگرا را باید مبتنی بر همگامی با توسعه 
تکنولوژی و مناسبات انسانی دانست. در واقع روابط 
عمومي موثر بايد بــا تکیه بر تحــوالت نوین مبتني 
بر اهــداف روشــن و دقیــق باشد، مخاطب خاص 
خود را به درســتی بشناسد و به شیوه ای دقیق در 
فرایند تحوالت نقش آفرین باشد. آموزش و پرورش 
هرمزگان عالوه بر فعالیت های مدون که در شمار 
وظایف روابط عمومی تلقی می شوند، در سال 97 

خویش عشــق و مهر را با جــان مایه ایمان و 
تعهد عجین می سازند.

پــر واضــح اســت امــروزه شــکوفایی و 
بالندگــی نظــام مقــدس تعلیــم و تربیت 
برآیند حضور دلســوزانه و بی شائبه انسان 
هایی اســت که درایت، کاردانی، تالش  و 
احساس مســئولیت آنان در گستره زمان و 

مکان نمی گنجد.
بزرگواران کارگــزار روابط عمومی که در 
ســایه کمال خواهی و آرمان گرایی و با تکیه 
بر پشــتوانه های دانایی و آگاهی برای اعتال 
و ارتقا می کوشید و با جان مایه عشق سوار 

تمرکز عمده فعالیــت های خود را بر محور آموزش 
کارکنان قرار داده است. آموزش های مستمر برابر 
تقویم اجرایی با استفاده از روشهای پیشرفته  ویژه 
همــکاران روابط عمومی و نیز تشــکیل دوره های 
توجیهی کوتاه مدت ویژه سایر رده ها از اهداف مهم 
سال جاری است. همچنین با تشکیل کمیته ویژه 
ای با عنوان روابط عمومی و افکار عمومی بازنگری 
در روش های ارتباطی و نحوه پاسخگویی موثر که در 
برگیرنده اهداف و منافع سازمانی و برون سازمانی 
باشد در دستور کار است.  از دیگر برنامه های سال 
جاری می توان به تشکیل ستاد ویژه  افکار سنجی 
جهت تجزیــه و تحلیل بازخورد  طــرح ها و برنامه 
های وزارتی در جامعه ی هدف اشــاره کرد. محور 
تحقق اهداف و برنامه ها در گام اول اصالح ساختار 
تشکیالتی از طریق پست های مصوب و در گام دوم 
اختصاص  ردیف مستقل بودجه ساالنه برای روابط 

عمومی است. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
 آموزش و پرورش استان هرمزگان

بر مرکب موفقیت ناظر بر گلشــن سعادتند 
از اینگونه نیک مرامانند. از این رو اینجانب 
به عنــوان یکــی از خادمین عرصــه روابط 
عمومــی و اطالع رســانی خــود را در زالل 
چشمه ساران وحی و آیه شریفه الحمد الله 
الذی هدانــا لهذا و ما کنا لنتهــدی لوال ان 
هدانالله جاری می سازم و با هزاران حنجره 
درود عاشقانه های خویش را به پاس تالش 
های شایسته و بایسته سایر همکاران عزیزم 

،تقدیم نگاه های مهربانشان می کنم. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  
آموزش و پرورش استان قم

تکنولوژی در روابط عمومی حرف اول را می زند

روابط عمومی مدافع حقوق شهروندی است

نعمت رودپیکر

غالمرضا رضایی*
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بــه  عمومــی  روابــط 
فعالیتــی اثــر بخــش و 
سازنده اطالق می گردد 
که با شــفافیت همراه با 
تعهد، به جامعه، آگاهی 
ســازنده و به مدیران تصمیم ســاز، مشاوره 
راهگشا ارائه می نماید. ارائه آگاهی سازنده 
و مشاوره راهگشــا، نیازمند درک صحیح از 
جامعــه و شــناخت اصولــی از فعالیت های 
سازمان است و مســتلزم داشتن زبانی گویا، 
اندیشــه ای آزاده و تفکری خالق و پویاست. 
در واقع روابط عمومی هنر ارتباط با مخاطب 
اســت که در آن تعامل دوسویه توأم با احترام 
یک اصل بوده و دانســتن را حــق مردم می 

دانــد. قائل بــودن نقــش مغز تفکــر و زبان 
گویای یک سیستم برای روابط عمومی تنها 
در صورت پایش مســائل جامعــه از بامداد تا 
بامداد محقق خواهد شــد. از نگاه شــاغلین 
در روابط عمومی، مردم ولی نعمتانی هستند 
که اکتســاب اطالعات صحیح و صریح حق 
آنهاســت و همه طفیلی وجود آنها هســتند. 
اگرچه روابط عمومی به دنبال ارتقای جایگاه 
ســازمانی یک سیســتم اســت ولی خود را 
متعهد به شــفافیت، پرهیــز از تملق گویی و 
صداقت و صراحت در گفتار و کردار می داند. 
به عبارت دیگــر می توان روابــط عمومی را 
هنری فاخر دانست که در آن، ارتباط متقابل 
ســازنده، نقش کلیدی را داشــته و شناخت 

نیاز و راه حل یک ضرورت بوده و هدف از آن 
جلب اعتماد جامعه است.

اعتمــاد هدیه گرانبهایی اســت که روابط 
عمومی برای یک سیستم می تواند به ارمغان 
آورده و در کنار مشــورت دهــی پس از رصد 
خواســته های جامعه و مخاطبین به تصمیم 

سازان یک دستگاه اجرایی پیشکش نماید.
کارآمدی یا ناکارآمدی روابط عمومی نقش 
مســتقیم در جایگاه یک سیســتم در اذهان 
عمومی داشــته و می تواند سازنده یا مخرب 
باشد و از همین رو شاغلین در این بخش باید 

به روز بوده و از دانش الزم برخوردار باشند. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی  
آموزش و پرورش استان گلستان

خروجی روابط عمومی کارآمد، اعتماد است

محمد حبیبی *
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بــا توجــه به گســترش 
روزافزون فضای مجازی 
در زندگــی و کار افــراد 
روابط  رویکــرد  جامعه؛ 
عمومــی ها نیــز باید از 
نگاه سنتی به نگاه نو در 
تعامل و ارتباط دوســویه به ویژه در دستگاه 

تعلیم و تربیت تغییر کند.
در این رابطه یکی از مزیت های روابط عمومی 
با رویکرد نو تعاملی بودن آن اســت که الزم است 
شیوه های نوین اطالع رسانی را با سرعت و دقت 

در فضای مجازی و تلویزیون دنبال کند. 
روابط عمومی ها به واســطه رسانه های نوین 
چنان قدرتمند شده اند و اهمیت پیدا کرده اند که 
پیش از این سابقه نداشته است. چرا که مدیریت 
فضای مجازی به روابط عمومی ها ســپرده شده 
است.  بنابراین تولید محتوای با کیفیت در فضای 

در  و  امــروز  جهــان  در 
اطالعات  انفجــار  عصر 
و حاکمیــت رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعی، 
بهره گیری از ظرفیت ها 
و دســتاوردهای بشری در حوزه ارتباطات در 
کارآیی هر سیســتم و بهره وری دستگاه موثر 
اســت و در این راســتا نقش و کار کرد روابط 
عمومی بــه عنــوان متولی اطالع رســانی و 
ارتباطی با بخش های درون و برون سازمانی  
در تمام دســتگاه ها مشــخص و بیــش از هر 
زمان دیگر مشهود و این مهم در حوزه تعلیم و 
تربیت با جامعه مخاطبان گسترده از اهمیت 
بیشــتری برخوردار است و بر همین اساس و 

مجازی آنهم بــا زبان نو که باعث ترغیب مخاطب 
بــه دنبال کردن کانال های روابط عمومی باشــد 

اهمیتی دو چندان پیدا کرده است.
البتــه این موضــوع تنها کافی نیســت چراکه 
ارتباط دوســویه روابط عمومی همچون دستگاه 
آمــوزش و پــرورش که با طیــف گســترده ای از 
فرهنگیان، اولیاء و دانش آموزان در ارتباط است 
نیازمند برقراری ارتباط سریع، جذاب و مخاطب 
پسند می باشــد که در سالهای اخیر با نگاهی نو 
و با راه اندازی اســتودیو الفبا در وزارت آموزش و 
پرورش قدمی بسیار خوب در این زمینه برداشته 

شده است. 
آموزش و پرورش لرستان در دولت تدبیر و امید 
نیز با اعتقاد بر این مسئله برای اولین بار در کشور 
اقدام به راه اندازی استودیو خبر الفبا نموده است 
تا اخبــار، اطالعیه ها، ارتبــاط پیامکی و صوتی 
مردم با مسئولین ستادی و موفقیت های دستگاه 

ضرورت در تقویم رسمی کشور بنا بر تشخیص 
درست مسئولین روز 27 اردیبهشت به نام روز 
ملی ارتباطــات و روابط عمومــی نام گذاری 
شده اســت. برای تاثیر گذاری بیشتر در این 
حــوزه، روابط عمومــی و تالشــگران عرصه 
اطالع رســانی بایــد از معیار هــای اخالقی 
عملکرد روابط عمومی برخوردار باشــند و در 
این میان، صحت اطالعات، اطالع رسانی به 
هنگام و به موقع، انتقال منصفانه اطالعات، 
رعایــت کرامــت انســانی و منزلت انســانی 
مخاطبان و جامعه ، رعایت حدود مسئوالن و 
کارکنان از اولویت بیشــتری برخوردار بوده و 
در نهایت اینکه وظیفه روابط عمومی اعتماد 
سازی، کاهش فاصله میان نهادهای حکومتی 

تعلیم و تربیت را با زبان و نگاه نو در قالب گزارش 
تصویری و گفتگو بــه مخاطبین خود ارائه نماید. 
پخش رســانه ای اخبار الفبا لرستان که در هفته 
بزرگداشت مقام معلم رسما آغاز خواهد شد قرار 
است در فضای مجازی و همچنین طی قراردادی 
با صداوســیمای لرســتان در یکــی از تایم های 
پربیننده تلویزیون باشــد تا از این رهگذر، ارتباط 
نزدیک تر بــا افکار عمومی در جهت رســیدن به 

اهداف سند تحول بنیادین تحقق یابد.
در پایان از نگاه نو مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت آموزش و پرورش با مدیریت دکتر 
نظری و همکاران حرفه ای ایشــان که فضا را در 
اســتان ها برای بروزخالقیت ها در عرصه اطالع 
رسانی و تعامل دوســویه سازمان با جامعه فراهم 

کرده اند تقدیر و سپاسگزاری می نمایم. 
*رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش و پرورش استان لرستان

و آحــاد جامعــه و میان مســئوالن و کارکنان 
در درون یک ســازمان است.  به قطع و یقین 
برای پیشبرد امور و تحقق برنامه های اطالع 
رسانی و اطالع یابی و برخورداری از پویایی و 
بالندگی و حرکت رو به رشــد، روابط عمومی 
باید برنامه محور بوده و بر اســاس استراتژی 
مشــخص حرکت نماید. با توجــه به اهمیت 
موضوع، خوشــبختانه این مهم از سوی مرکز 
اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت لحاظ 
شده و پاسخ گویی به افکارعمومی و صداقت 
در اطالع رســانی از مهم ترین شاخصه های 

ابالغی است. 
*رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان کردستان

تحقق روابط عمومی اثرگذار با زبان و نگاه نو 

روابط عمومی پاسخگوی افکار عمومی است

صیاد 
درگاهپور*

علیرضا منتشلو*
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واپســین ســال  در حالی 
های هزاره ســوم ســپری 
می شــود کــه عصــر فرا 
ارتباطــات فــرا رســیده و 
اطالعات  انتشــار  سرعت 
به سرعت نور رسیده است 
و ایــن مهم اهمیت روابط عمومی به خصوص در 
نظام های مردم ســاالر و جوامع مدنی با رویکرد 
پاسخ گویی را دو چندان می کند. دستگاه عظیم 
تعلیم  و تربیــت و آموزش و پرورش به عنوان تاثیر 
گذارترین ســازمان در کشور در خصوص توسعه 
مهارت هــا و تغییر نگرش ها از جایگاه و اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و به همین سبب کار در 
عرصــه پرمخاطــره روابط عمومی این ســازمان 
دارای اهمیــت فــراوان و در عین حال ســختی 
هــا و مرارت ها و دشــواری های بســیار و خاص 
خود، اســت. بی شــک تقویت روابط عمومی ها 
و همراه کــردن برنامه های آمــوزش و پرورش با 
افکار عمومی، باعث می شــود از تحمیل هزینه 

جایگاه و نقش روابط عمومی 
بخصــوص  دســتگاه  هــر 
آموزش و پرورش دربرقراری 
ارتباط دوســویه و همچنین 
حفــظ منافــع مجموعــه و 
مخاطبان بر هیچ کسی پوشیده نیست در عصر جدید 
منافع هر دو طرف در فضایی آزاد و در پرتو برنامه های 
حمایتی امکان ارائه خدمات و تشویق فرهنگیان به 
ایفای نقش اصلی شان در جامعه را ممکن می سازد. 
نقش روابط عمومی، از منظر یک ساختار منسجم، 

های غیرضروری به نظام تعلیم و تربیت و کشــور 
جلوگیری شود و اجرای برنامه ها و تحقق اهداف 
ما با سرعت بیشتری به ســرانجام برسد. به نظر 
می رسد ما در روابط عمومی باید از اطالع رسانی 
یک سویه و تبلیغات گام را فراتر نهیم و نقش آیینه 
گی بودن خود را به بهترین نحو انجام دهیم تا با 
توســعه ارتباطات دو سویه و تقویت بعد مخاطب 
پژوهی و افکار سنجی در روابط عمومی و اطالع 
از نظرات مخاطبان و افکار عمومی و ایجاد ارتباط 
و تعامل صمیمی با مخاطبان خود، زمینه توفیق 
بیــش از پیش آموزش و پــرورش را فراهم کنیم.
به بــاور صاحب این قلم اولویــت اصلی متولیان 
تعلیــم و تربیت برای تقویــت روابط عمومی ها و 
کســب توفیق در عرصه افــکار عمومی، اصالح 
ساختار تشکیالتی وسازمانی است که در بسیاری 
از اســتان ها بخصوص شهرســتان ها و مناطق 
آموزشــی روابط عمومی از کمبود نیروی انسانی 
به خصوص نیروی انســانی متخصــص رنج می 
برد و در عصــر فرا ارتباطات تنها یک نیرو آن هم 

پاسخگویی به نیازهای بروز جامعه وانتظارات ایشان 
از بخش هــای مختلف آمــوزش و پــرورش در قبال 
آگاهی به عموم است. روابط عمومی به عنوان یکی 
از وظایف مدیریــت کالن ماموریت دارد تا پیام های 
گوناگــون و بازخوردهای مختلــف را طبقه بندی و 
تفســیر کرده و رابط گروه ها، تشــکل ها و زبان های 
مختلف شود تا بر اســاس ایجاد تفاهم  با گروه های 
مختلف مجموعه به سوی توسعه پایدار ایفای نقش 
کند. باید جایگاه روابط عمومی در آموزش را از یک 
بنگاه صرفــا خبر پراکنی، مطبوعاتی، پخش آگهی 

با چند پست ترکیبی و نامتجانس در عرصه روابط 
عمومی فعالیت می کند. هیچ ردیف اعتباری نیز 
در اختیار ندارد و تــو خود حدیث مفصل بخوان 
از این مجمل... . بی شــک برگــزاری دوره های 
آموزشی و اختصاصی و پیشرفته برای کارشناسان 
و همکاران روابط عمومی فرصتی است که زمینه 
امکان توسعه و تطابق روابط عمومی ها با شرایط 
نوین جهانی را تســهیل می کنــد و زمینه تبادل 
تجارب موفق را فراهم و به رفع چالش ها و نقاط 

ضعف احتمالی نیز کمک خواهد کرد.
چندان که برشمردیم از ماجرای عشقت

اندوه دل نگفتیم، اال یک از هزاران
و در پایــان این مقال کوتاه برای تمام همکارانم 
در عرصه پرمخاطره روابط عمومی آرزوی سالمتی، 

توفیق و بهروزی می نمایم و بر این باوریم که:
بیستون ماند و بناهای دگر گشت خراب

این در خانه عشق است که باز است هنوز 
*رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
آموزش وپرورش استان کرمان

و امور تبلیغاتی ارتقاء داده و آن را به مثابه یک واحد 
عملیاتی سازمانی قدرتمند با توجه به نقش ارتباطی 
بین مجموعه و جامعه هدف در سیاســت گذاری ها 
و تدوین برنامه ها تاثیرگذار و حیاتی بدانیم. رسیدن 
بــه این مهم نه تنها یک ضرورت بلکه امری حیاتی و 
تعیین کننده است و  نیاز به عزم تمام عوامل دخیل در 
آموزش و پرورش از یک سو و تدابیر سیاست گذاران 

در سطح کالن وزارتخانه و دولت دارد. 
*رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
استان آذربایجان شرقی

 با تقویت روابط عمومی ها
هزینه های غیرضروری را کاهش دهیم

نقش روابط عمومی در ایجاد توسعه پایدار   

امید سالجقه*

صبور *
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ورش وابط عمومی وزارت آموزش و پر ر
وزارت آموزش وپرورش به عنوان یکی از بزرگ ترین دســتگاه 
اجرایی کشــور ارتباط بسیار زیادی با جامعه مخاطبانش دارد 
و معاونت های مختلف بــه انجام وظایف ذاتی این وزارت خانه 
مشــغول به کار هســتند و در ایــن میان روابــط عمومی های 
ایــن وزارت به عنــوان حلقه واســط بین ذی نفعــان مختلف 
آموزش وپــرورش و افــکار عمومــی وظیفه ایجاد ایــن ارتباط 

چندگانه را بر عهده دارند. 
 تالش هــای همــکاران روابط عمومــی به دلیل عــدم ارتباط 
مســتقیم با وظایف ذاتی دســتگاه ممکن اســت دیده نشود، 
حضور روابط عمومی ها در مراســم مختلف از دانش آموزی تا 

در ارتبــاط با معلمــان و اداره، فراهم کردن امکانات مختلف و 
برنامه ریزی برای برنامه ها از تشریفات، بنر، اطالعیه و برگزاری 
مراسم ، شنیدن نظرات افکار عمومی و انتقال آن به مدیران، 
ارتباط با رســانه ها و انعکاس واقعیت ها و اتفاق های دســتگاه 
ســبب شــده تا آموزش وپرورش بتواند جایگاه قابل قبولی در 

جامعه داشته باشد.
نقش همکاران و فعالیت های آنان و ســختی کاری که باید در 
تمام ساعت های شبانه روز به صورت آماده به کار باشند نیاز به 
دیده شدن و توجه بیشتری دارد تا با دلگرمی بیشتر و علم به 

اثر کارهایشان باانرژی بیشتری کار خود را ادامه دهند. 

پرونده چهارم
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معاون رسانه ای مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش: 

سیاست روابط عمومی مخفی 
نکردن مشکالت است

در این مدت کوتاهی که از تغییرات اساسی در سطح مدیران ارشد روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش می گذرد، 
تحوالت قابل تاملی در این مجموعه رخ داده است. از راه اندازی استودیو الفبا و تغییر سایت و برگزاری کارگروه های 
تخصصی حوزه علوم تربیتی با حضور وزیر آموزش و پرورش که بگذریم، تسهیل ارتباط میان خبرنگاران با معاونان 
و مسئولین وزارتخانه نسبت به گذشته از مواردی است که تا حدودی ارتباط میان خبرنگاران این حوزه را با وزارت 
آموزش و پرورش بهبود داده اســت. در این زمینه گفتگویی با »نجات بهرامی« معاون رســانه مرکز اطالع رسانی و 

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش داشته ایم که در ادامه می خوانید:
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برخی وزرا کال 
توقع شان از 

روابط عمومی 
این بود که نباید 
اجازه داد هیچ 

نگاه منفی نسبت 
به آموزش و 

پرورش شکل 
بگیرد. در این 

نگاه کاستی 
های مالی و 

سومدیریت ها 
در برخی مناطق 

و حوزه های 
ستادی را روابط 

عمومی باید به 
هر شکلی شده 

مدیریت کند، 
یعنی پوشاندن 
این ها و همین 
باعث می شود 
سومدیریت ها 

تداوم پیدا کند و 
جامعه فکر کند 

همه چیز آموزش 
و پرورش در 
جای خودش 

است

با حضور شما در وزارت آموزش و پرورش 	 
بســیاری از فرهنگیان اهل قلم در حوزه آموزش و 
پرورش ابراز خرســندی می کردنــد. عموما جنس 
نگاه شما را مطبوعاتی تعریف می کنند. نگاه شما به 
این موضوع چیست؟ برای ما از تفاوت فضای روابط 

عمومی و مطبوعات بگویید؟
در وهله اول آمدن به روابط عمومی برای من کمی نگران 
کننده بود. بیشترین نگرانی از این مساله بود که ما یک 
ایده هایی برای اصالح یا تحول در آموزش و پرورش در 
ذهن داشتیم و در مورد آن می نوشتیم. وقتی در چنین 
جایگاهی قرار مــی گیریم همه انتظــار دارند حاال که 
مســئولیت گرفتی پس همان حرف ها را اجرایی اش 
کن. از سوی دیگر با توجه به شناختی که من از سیستم 
دولتــی، بطــور اعم و آمــوزش و پــرورش، بطور اخص 
داشتم، این موضوع نگران کننده بود و گمان می کردم 
شاید نتوان آن ایده ها را پیاده کنیم و به اجرا برسانیم. 
من مدتی برای پذیرش این مسئولیت تردید داشتم. با 
توجه به دوســتی و همکاری که با جناب نظری، رییس 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش داشتم می دانم 
ایشان هم چنین دغدغه ها و تردیدهایی داشتند. نگاه 
مان این نبود که حاال جایی در وزاتخانه ایجاد شده و به 
اینجا بیاییم، بلکه هدف این بود که اگر پذیرفتیم آیا می 
توانیم دغدغه های مان را تا حدودی به اجرا برسانیم؟ 
جالب است که در همان روزهای اول شروع به کار به این 
نتیجه رسیدیم که بسیاری از دست اندازها و گره هایی 
که حس می شود از بیرون وجود دارد یا مدیران ما فکر 
می کنند این موانع وجود دارد و دست پای شان را بسته 
است، بیشتر ساخته و پرداخته ذهن مدیران است. نمی 
شود ادعاکرد که مانعی نیست و قطعا مقاومت در برابر 
تحول وجود دارد و من بارها از جناب بطحایی شــنیده 
ام که در برابر تحول در وزارت آموزش و پرورش بســیار 
مقاومت می شود. درواقع سیستم و شالوده های ذهنی 
که سالها وجود داشته باعث مقاومت در برابر تغییر می 
شــود. معموال وقتی قصد عملیاتی کردن فکر های نو 
و تازه وجود دارد ممکن اســت به درهای بســته زیادی 
برخــورد کند ولی واقعا به آن شــکل هم نیســت که ما 
نتوانیم هیچ ایده ای را جلو ببریم. در این مدت متوجه 
شــدیم بســیاری از این موانع را با کمی جســارت می 
توان برطرف کرد و ایده های مطلوب قابلیت عملیاتی 
شدن هســتند. پیش از این با دوستان زیادی در حوزه 

مطبوعات و آموزش و پرورش همکاری داشــتم و وقتی 
وارد حوزه روابط عمومی شدم تا حدودی به بحث خبر 
و تاثیرگذاری رسانه و ارتباط با مخاطب آشنایی داشتم 
و همین باعث شــد راحت تــر موضوعات را به مخاطب 
و فعاالن حوزه آموزش و پرورش منتقل شــود. دوستان 
رســانه ای آموزش و پــرورش به من لطــف دارند و این 
موضوع تاحدود زیادی باعث شــد کار کردن من در این 
حوزه راحت تر باشد زیرا حداقل با سوء نیت به کارها و 
برنامه های ما نگاه نمــی کردند. البته نقد ها و نظرات 
بســیارزیادی وجود داشــت اما صرفا برای راهنمایی و 
مشــورت دادن و بهبود دادن کار آموزش و پرورش بود. 
یکجاهایی وقتی دوستان رسانه ای به من می گویند از 
شما انتظار نداشــتیم، این یعنی انتظار مثبت داشتند 
و ایــن تا حد زیــادی کار را راحت می کند و من ممنون 

دوستان و حتی منتقدین هستم. 
عمومــا روابــط عمومی ها چشــم های 	 

رأس هرم اند و به خوبی می توانند نگاه مســئولین 
مربوطه را منعکس کنند. شــما چه تغییر شاخصی 
در نــگاه آقای بطحایی به روابط عمومی نســبت به 

وزرای قبل می بینید؟
یک تفاوت عمده این اســت که آقای بطحایی هیچگاه 
مشــکالت و کمبودها و کاســتی ها را انکار نمی کند و 
همین موضوع کار ما را راحت کرده اســت. برخی وزرا 
کال توقع شــان از روابط عمومی این بود که نباید اجازه 
داد هیچ نگاه منفی نســبت به آموزش و پرورش شــکل 
بگیرد. در این نگاه کاستی های مالی و سومدیریت ها در 
برخی مناطق و حوزه های ستادی را روابط عمومی باید 
به هر شکلی شده مدیریت کند، یعنی پوشاندن این ها 
و همین باعث می شــود سوءمدیریت ها تداوم پیدا کند 
و جامعــه فکر کند همه چیز آمــوزش و پرورش در جای 
خودش است و هیچ کم و کاستی وجود ندارد. در نهایت 
در بلنــد مدت به امواج منفی  ومخربــی علیه آموزش و 
پرورش تبدیل می شــد. مثال می گفتند شــما که هیچ 
کاســتی ندارید چرا مدارس تان کپری است. متأسفانه 
هنوز آثار این نــگاه را در برخی از مدیران همچنان می 
بینیم و از نظر آنها اگر مدرسه ای سقف اش خراب است 
رسانه نباید این را ببیند. در همان بدو ورود متوجه شدم 
نگاه آقای نظری و آقای بطحایی به اینگونه مسائل کامال 
باز است و خود وزیر بارها اعالم کرده اند که نتوانسته ایم 
به اهدافی که از پیش برای  آموزش و پرورش تعیین شده 
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روابط عمومی 
در دوران جدید 
سعی کرده 
روند گردش 
آزاد اطالعات 
را تسهیل کند. 
مساله این است 
که رسانه ها 
مسائل خاص

خودشان را دارند 
و خبرنگاران هم 
بنا به سیاست 
رسانه ای شان 
تحلیل های 
خودشان را 
دارند. گاهی ما 
به قضاوت های 
شان نقد داشته 
ایم اما همیشه 
با گفتگو همراه 
بوده است

برســیم. برخی خبرنگاران آموزش و پرورش می گفتند 
که آقای بطحایی بهتر از خبرنگاران کاستی های آموزش 
و پــرورش را مطرح می کنــد. اینکه وزیری نمی خواهد 
کاســتی ها را انکار کند گام مهمی برای شــفاف سازی 
و گــردش اطالعات در روابط عمومی اســت. اگر جایی 
سومدیریت یا مشکل و کاستی و کمبود مالی است باید 
رسانه بداند اما نمی توان انتظار داشت که در مدت کوتاه 
این نگاه تاثیرگذاری خودش را نشــان دهد.  اگر چنین 
نگاهی در مدت چند دهه گذشته وجود داشت بسیاری 
از مشکالت حل می شد ولی هنوز هم دیر نشده است. 
برای اینکه آموزش و پرورش یک گفتمان ملی شود، باید 
متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف بیایند و با 
طرح راه حل برای مشــکالت بــه بهبود و اصالح کمک 
کنند. چیزی شبیه همین کارگروه اساتید علوم تربیتی 
که با وزیر دور یک میز می نشــینند و با طرح مشــکالت 
راهــکار ارایه می کننــد. بســیاری از اســاتید آمدند و 
انتقادهــای زیادی را طــرح کردند و اگــر همین حرف 
ها دهه های قبل زده شــده بود امروز مدیران را تکانی 
می داد. نباید مشکالت را مخفی کرد و سیاست روابط 

عمومی در دوره آقای بطحایی همین است. 
گــردش آزاد اطالعات باعث تعامل بهتر 	 

با رســانه ها می شــود و قطعا خبرنــگاران حوزه با  
تحلیل های شان از مشــکالت، راهکار های خوبی 
می توانند ارایه کنند. شما در تعامل با رسانه ها چه 
بازخــوردی از روند کار روابــط عمومی در این مدت 

گرفته اید؟
بازخورد مــا از خبرنگاران یا در قالب جمع شــدن ها و 
دورهمــی های گروهی اســت یا در قالب نوشــته ها و 
گزارش هــای خبرنگاران که هــر روز رصد می کنیم و 
از روی بازخوردها تحلیل هایی ارایه می شــود.  اما در 
جمع هایی که با دوستان خبرنگار داریم و نظرهایی که 
گرفتــه ایم عموما تایید می کننــد که روابط عمومی در 
دوران جدید ســعی کرده روند گردش آزاد اطالعات را 
تسهیل کند. مساله این است که رسانه ها مسائل خاص 
خودشان را دارند و خبرنگاران هم بنا به سیاست رسانه 
ای شــان تحلیل های خودشــان را دارند. گاهی ما به 
قضاوت های شــان نقد داشته ایم اما همیشه با گفتگو 
همراه بوده است. یکی از تغییرات مهمی که در تعامالت 
روابط عمومی با مخاطبانش صورت گرفته اضافه کردن 
ابزارهای ارتباطی جدید اســت. راه اندازی اســتودیو 

الفبا، تغییرات اساســی در ســایت آموزش و پرورش و 
ایجاد کارگروه ها و غیره از جمله این ابزارهاست.

علــی رغــم اینکــه آمــوزش و پــرورش 	 
امکانات تصویری خوبی بواســطه کانون پرورشــی 
اش دارد اما شــاید برای بسیاری فلسفه راه اندازی 
استودیو الفبا جای سوال باشد. درباره این استودیو 

و کاربری آن توضیح دهید؟
این اســتودیو در یک فضای کوچــک مرده ای که داخل 
راهــرو روابط عمومی وزارتخانه اســت بنا شــد. ممکن 
اســت برخی فکر کنند پول خیلی زیادی هزینه شده تا 
این اســتودیو راه بیافتد درحالیکه با حداقل هزینه این 
 مکان راه اندازی شــد. این استودیو با 17 میلیون تومان

 که در چندین قســط پرداخت شــده، راه اندازی شــد. 
وقتــی خبرها و مطالب آمــوزش و پــرورش را رصد می 
کردیم متوجه می شــدیم که برخی از موضوعات بسیار 
زیاد بین مردم و رسانه ها می چرخد. از آنجاییکه روابط 
عمومی شرایط برگزاری فوری نشست خبری سراسری 
با خبرنگاران در همــان روز یا هفته را که خبر در جریان 
بود، نداشت بسیاری از این مسایل بدون تحلیل یا پاسخ 
صحیح در جامعه دست به دست می شد. نشست خبری 
هم که گذاشته می شد مدتها از موضوع مربوطه گذشته 
بود و افکار عمومی راجع به آن موضوع شــکل گفته بود. 
برنامه را بر این گذاشتیم تا مدیرها و معاونت ها بر اساس 
موضوع پیــش آمده بالفاصله به اســتودیو الفبا بیایند و 
راجع به آن موضوع پاســخ دهند. در واقع این اســتودیو 
برای نشســت های فوری است و ســواالتی که در افکار 
عمومی بوجود آمــده را تحلیل می کند. فضای کوچک 
اســتودیو با حضور تعــداد اندکی از خبرنــگاران امکان 
برگزاری دارد ولی مهم این اســت که بسیار به ما کمک 
کرد تا گردش ســریع اطالعات داشته باشیم. نیتی غیر 
از این برای ســاخت این اســتودیو نداشتیم و از زمانیکه 
آقای نظری رییس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
شده اند و من معاون ایشان بنا به گفتگوهایی که با خود 
خبرنگاران داشــته ایم نشســت های سراسری مدیران 
کمتر که نشده بیشتر هم شده و این جدای نشست هایی 
است که در اســتودیو انجام می شود. برخی خبرنگاران 
بخاطر اینکه در برخی نشســت ها امکان حضور نداشته 
اند نقدهایی به راه اندازی استودیو الفبا دارند اما موضوع 
این اســت که هــدف را بر این گذاشــتیم کــه خبرهای 
با فراوانی زیاد را با تحلیل و پاســخ مشــخص، ســواالت 
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در گذشته برای 
اینکه استان 

ها خبرشان را 
در سطح ملی 
بتوانند منتشر 
کنند با روابط 

عمومی تماس 
می گرفتند و خبر 

همه استان ها 
منتشر نمی شد. 

اولین تغییری 
که در سایت در 
نظر گرفتیم این 

بود که هر استان 
خبر مهم اش 

را بارگذاری کند 
و خبرشان در 

سایت مرکزی 
وزارتخانه دیده 

شود. همین 
باعث شد استان 

ها نسبت به 
خبرهای شان

حساس شوند 
و در نهایت 

خبرنویسی در 
استان به یک 

سطح معقولی 
برسد

مخاطبان به فضای جامعه پمپاژ شود. اگر این برنامه های 
استودیو جای نشســت های مدیران را می گرفت خوب 
نبود اما اینگونه نیست. تعداد نشست های سراسری هر 

معاونتی را اطالع داده ایم و برگزار می شود.
اشــاره به تغییراتــی ابــزاری و امکانات 	 

روابط عمومی برای خبررسانی بهتر و ارتباط بهتر 
با مخاطب داشــته اید. بخشــی از ایــن تغییرات را 

توضیح دهید؟
عالوه براســتودیو الفبا که در آن چند نــوع برنامه اجرا 
می شود و در کنار برنامه های خبری وزارتخانه، برنامه 
های تحلیلی نیز در آن برگزار می کنیم سالنی در طبقه 
همکف وزارتخانه راه اندازی شد به نام سالن رشدیه. در 
طبقه همکف وزارتخانه سالنی بود که علی رغم فضای 
خوبی که داشت، استفاده نمی شد.  مشخص شد این 
سالن متعلق به معاونت پشتیبانی است. از آقای الهیار 
اجازه گرفتیم  و مدیریت آن را  برعهده گرفتیم و برنامه 
های خیلــی خوبی باحضور خبرنگاران در این ســالن 
برگزار شــد. از دیگر ابزارهای ما سایت است که اگرچه 
به لحاظ فنی همچنان ضعیف است و آن به دلیل ضعف 
آمــوزش و پرورش در حوزه فناوری اســت و به بودجه و 
مســایل مالی بر می گردد ولی با همین امکانات اندک 
کاری کردیم که استان ها و ستادی ها به ما برای انتشار 
خبر وابسته نباشند. آمار گرفتیم، مشخص شد 2 هزار 
و 200 پورتال در حوزه آمــوزش و پرورش داریم. از این 
تعداد خبر تولیدی آنچنانی نداشتیم زیرا افکار عمومی 
خبرهای حوزه آموزش و پرورش شان را از جای دیگری 
می گرفتند. در گذشــته برای اینکه استان ها خبرشان 
را در ســطح ملی بتوانند منتشر کنند با روابط عمومی 
تماس می گرفتند و تمــاس ها هم کم نبود و خبر همه 
اســتان ها منتشر نمی شد. اولین تغییری که در سایت 

در نظــر گرفتیم این بود که هر اســتان خبر مهم اش را 
بارگذاری کند و خبرشان در ســایت مرکزی وزارتخانه 
دیده شــود. برای تک تک اســتان هــا و معاونت های 
ستادی پنلی تعریف کردیم. خبر را خودشان بارگذاری 
مــی کننــد و همین باعث شــد اســتان ها نســبت به 
خبرهای شان حساس شوند و در نهایت خبرنویسی در 
اســتان به یک سطح معقولی برسد. در گذشته قسمت 
هایی از ســایت پربازدید بود که چنــدان خبری نبود و 
برای مراجعه معلم ها و فرهنگیان در اموری چون فیش 
حقوقی و غیره در نظر گرفته شده بود ولی خبر چندان 
وضعیت مناســبی نداشت. اکنون بخش خبرها خیلی 
بهتر شــده اســت و رشــد بازدیدکنندگانش چشمگیر 
اســت. همچنین کانال رسمی ثبت شده برای آموزش 
و پرورش در آپارات راه اندازی کرده ایم. به دلیل برخی 
مشــکالت اداری کانال قبلی نگاه حذف شــد و کانال 
تلگرامــی جدیدی مجــدد راه اندازی شــد. علی رغم 
مشکالت و دردسرهایی که وجود داشت خوشبختانه در 
مدت کوتاهی بازدیدکننده های باالیی دارد و خودش 
مرجع اخبار شــده است. ســعی کردیم ابزارهای نوین 
ارتباطی را بــه پورتال اضافه کنیم و همین به باال رفتن 
خبرهای تولیدی مان و باال رفتن کیفیت آن کمک کرد. 
یکی دیگر از اقداماتی که فعال در دســت اقدام اســت، 
راه انــدازی یــک تحریریه بــرای واحــد روابط عمومی 
اســت. البته روابط عمومی بیشتر نقش برقراری رابطه 
بین دستگاه ها با مردم را دارد اما ما دیدیم بنا بر اینکه 
چه دولتی یا وزیری مستقر است خبرگزاری ها پوشش 
خبری خودشان را بنا به سیاســتگذاری سازمان شان 
دارنــد. بنابرایــن تصمیم گرفتیم خودمــان واحد خبر 
داشته باشــیم و تولید خبر بصورت حرفه ای را مدنظر 

قرار دهیم. 
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استفاده از هنر در شکل  
عام خود می تواند راهی 
شــاد بــرای بیان مســله 
، احساســات و اندیشه های انســان باشد که 
در پی آن حراس ناشــی از اتفاقــات روزمره را 

تلطیف و قابل تحمل نماید. 
بدین منظور هرچه معلم بســترهای حض  
بصــری و ســمعی را در کار خود توســعه دهد 
فرایند تربیت بیشــتر موفق خواهــد بود . بی 
تردیــد دانش آمــوزان به هر میــزان  راههای 
بیشــتری برای بیان احساسات داشته باشند 
مستعد ،نشاط و سالمتی بیشتری خواهند بود 
بنابراین یکی از راههای ایجاد سالمت و نشاط 
در مــدارس ایجاد فرصت راه خلــق آزادانه ی 

احساسات و بیان عالیق می باشد. 
داشتن روحیه شــادی و رفتارهای مثبت ، 
دقــت و توجه فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و 
می تواند میدان دید را وسیع تر کند . وی می 
گوید اگر شــغلی که انجام می دهید مستلزم 
خالقیــت و تمرکز اســت  به یک مکان شــاد 
احتیــاج دارید بــرای مثال اگــر در صدد حل 
کردن مشــکلی هســتید که موجب عصبانی 
شدن شما می باشد برای رهایی از این مشکل 
به تفریح و گردش کردن بپردازید و سپس برای 

حل کردن مشکل اقدام کنید . 
در آناتومــی مغــز انســان ناحیــه ای به نام  
آمیگدال است که  تاثیر زیادی بر فعالیت ذهن 
دارد . آمیگدال در مقابل ترس واکنش نشــان 
می دهد و ترس ســبب می شــود که فعالیت 
ذهن فرد را مختل سازد . زمانی که فرد فعالیت 
ذهنی زیادی دارد نشان می دهد که آمیگدال 
در حال کامال آرام اســت . معلم آهنگ ، ریتم 
، فضا و جــو کالس درس را از منظر دیداری و 
شــنیداری تنظیم می کند  چناچه قرار باشد 
که روح دانش آموز پرورش و رشد یابد باید این 
رونــد از روح معلم آغاز گردد حال چنانچه روح 

معلم افسرده و ناتوان باشد میزان بسیار کمی 
تاثیر برای تقویت و مراقبت روح دانش آموزان  
از او انتظــار باید داشــت . معلمــان که حضور 
توانمنــد خود را هــر روز در کالس درس نمی 
توانند ارائه نمایند از لحاظ انتقال فکر با فراگیر 
هماهنگ نیستند و یقینا برای  پاسخگویی به 
نیاز دانش آموزان آمادگــی الزم را ندارند زیرا 
هر معلم باید به  نقص در درک و دریافت دانش 
آموز به عنــوان نقصی در تدریــس خود توجه 
نمایند و تالش کند تا در خود توانایی کشــف 
روشهای جدید را به وجود آورد بر همین اساس 
معلمانی که از روش تدریس فعال استفاده می 
کنند کالســهای شــادتری دارند و دانش آموز 
را ترغیب می کنند تا در مشــارکتهای علمی و 
عملی به دور از کسالت و بی حالی با دیگر فرا 
گیران کالس همراهی کننــد . "دیوید مایرز" 
ســالمتی روانی فرد را در میزان داشــتن سر 
خوشــی فرد مــی داند و خوشــحالی را نوعی 
احســاس امنیت ، احســاس اینکه زندگی به 

طور کلی به خوبی می گذرد  تعریف می کند.
مدارس تامین کننده نیروی انســانی فعال 
جامعه اند و شناسایی و ایجاد زمینه برای رشد 
خصایل ممتاز این نیروی انســانی باید اولین 
دغدغه دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کلیه 
ی فعالیتهای علمی یا فرهنگی باشــد که باید 
بــا تمام وجود خود را وقــف ایفایی این وظیفه 
سنگین کنند . تحقق اهداف متعالی آموزش و 
پرورش و لزوم توجه به روحیات و یژگیهای نسل 
دانش آموزان ایجاب می کند که اداره ی امور 
مدارس مبتنی بر افزایش قدرت تصمیم گیری 
استقالل نسبی انعطاف پذیری و روشهای غیر 
مترکز و مشارکت جویانه باشد تا بتواند فضای 
عمومی مدرســه را پویا پر نشاط و فعال نموده 
و توانمنــدی  و خالقیت های مدیران معلمان 
و دانــش آموزان را به خوبی شــکوفا و متجلی 

سازد.

   یکــی از مشــکالت هر جامعــه  غفلت از 
شــادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماریهای 
مختلف روانی از قبیل اضطراب و افســردگی 
اســت و با شــادی و نشــاط زندگی معنا پیدا 
می کنــد و در پرتو آن دانــش آموزان خصوصا 
در دوران نوجوانــی و جوانی مــی توانند خود 
را ســاخته و قله های ســلوک و پله های ترقی 
را بــاال روند زیرا جامعه زنــده و پویا جامعه ای 
اســت که عناصر شــادی آفریــن در آن فراوان 

شادی فرهنگی، فرهنگ شادی

اصغر خلیلی*
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باشد و کالس درس مدرسه نخستین پایه های 
این شادی را پی ریزی می کند . از آنجایی که 
شــادی بزرگترها عامل موثر در شادی و نشاط 
کودکان است و اولیا و مربیان غمگین و عبوس 
نمــی توانند فرزنــدان و دانش آموزانی شــاد 
تربیت کننــد از این رو با ارائــه نظام اعتقادی 
درســت برای دستیابی به شادی ، می توان به 
افزایش شــادی در میان جامعه کمک کرد . به 
این ترتیب مــردم می توانند تغییری مثبت در 
زندگی خود به وجود آورند . احساس پیشرفت 
و لذت در زندگی داشــته باشــند و به شــادی 
و مســرت دائمی دســت یابند و فقــط در این 
صورت اســت که می توانند شادی و مسرت را 

در وجود کودکان پرورش د هند.
شادمانی و سرور قســمتی از شادکامی است 
کــه منجر به بازی و ســرگرمی  شــده و امکان 
توسعه مهارتهای جسمی ، اجتماعی و ذهنی 
را فراهم می سازد و عالقه منجر به اکتشاف و 
افزایش معلومات می گردد . مدرســه شاد می 
تواند شــوق زندگی را به دانــش آموزان هدیه 
دهد. روحیه ی شاد و رفتارهای مثبت یک فرد 
تاثیر مستقیمی در فعالیتهای اجتماعی او دارد 
و در ارتباط برقرار کــردن با دیگران او را یاری 
می کند . که مجموع این عملکرد باعث تولید 
فرهنگ می شود و در گذر زمان شادی در الیه 
های مختلف جامعه نهادینه می شود حال باید 

دید ما نیازمند توسعه فرهنگ شادی هستیم یا 
شادی فرهنگی ؟

اکنون با توجه به ســاختار آموزشی و پرورشی 
نظام تعلیم و تربیت پاسخ به این سواالت کمی 

تامل برانگیزاست 
تعریف و تفســیر واژه شــادی توســط تصمیم 

گیران نظام تعلیم و تربیت چیست ؟ 
 تا چه میزان بســترهای شــادی بــرای معلم 

فراهم شده است ؟
تا چه میزان در مدارس شادی وجود دارد؟

تعریف اولیا از مدرسه شاد چیست ؟ 
*معاون فرهنگی و هنری مرکزاطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
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انجام دهــد، باید تغییر کند. من معتقــدم روابط عمومی پویا 
غیرازکارهای روزمره که باید انجام دهد، باید مسیرهای دیگری 
را باز کند و به آن کارهای اساسی برسد. در واقع روابط عمومی 
درهر سازمانی پل ارتباطی مردم و سازمان است واین ارتباط دو 
طرفه اســت. حرف مردم به دستگاه بصورت صادقانه و شفاف 
باید منتقل شود. روابط عمومی ها باید در جریان افکار عمومی 
باشند و همچنین متقابال آن سیاست ها و برنامه های دستگاه 
را بــه مردم منتقل کنند. به تعبیــری روابط عمومی در ارتباط 
با هردوطرف اســت، هم نماینده دستگاه است و هم نماینده 
مردم. افکار عمومی از مردم عادی شــروع می شود. دستگاه و 
روابط عمومی به خوبی می تواند هم افکار ســنجی کند و هم 
خبرها را رصد کند و بر آن مبنا برنامه ریزی کند و اطالع رسانی 
و ارتباط  مردم با دستگاه را برقرار کند. باید جلسات آموزشی 
گذاشته شــود تا نوع ارتباط در دستگاهها آموزش داده شود و 
تــا حدودی روابط عمومی از آن روزمرگی خارج شــود. در این 
بخش بایدمســیرهای مختلفی برای روابط عمومی باز شــود 
و هرکــدام بصورت مــوازی پیش رود. خبرنگارهــا باید با بدنه 
مجموعه ارتباط متقابل و صمیمی داشته باشد. هرکدام از این 
مسیرها و ارتباط با خبرنگار یا بدنه آموزش و پرورش و با مردم و 

غیره کار می برد و نیازمند زمان گذاشتن است. 
با توجه به وســعت کار وزارت خانه آیا وظیفه 	 

این بخــش از نهاد آموزش می تواند این باشــد و می تواند 
آموزش را به عنوان دغدغه جامعه جا بیاندازد. چه کند تا 

این اتفاق بیافتد؟
مساله این است که سیاستهای آموزش و پرورش باید به دغدغه 
های نظام و مســئولین و مردم تبدیل شود تا آموزش به عنوان 
یــک اولویت مطرح شــود. درواقع مهم این اســت که آموزش 
و پرورش برای مســئولین دغدغه شــود وگرنه مردم به واسطه 
فرزندان شــان ارتباط نزدیک با آمــوزش دارند. آقای بطحایی 
هم چندین بار این موضوع را گفته اند که خیلی باید کار شــود 
تا وزارت آموزش و پرورش بتواند آموزش را دغدغه مســئولین 
بکنــد و فضای جامعه با آموزش ارتباط بگیــرد. باید بتوانیم با 
روش هایی تاثیر آموزش را بر زندگی مردم تبیین کنیم. ظاهرا 
اینگونه جا افتاده که آموزش ربطی به جامعه ندارد و باید تالش 

با توجه بــه اینکه از پیدایش روابــط عمومی در ایران 
حدود نیم قرن می گذرد هنوز روابط عمومی با مسایل 
مختلفی مواجه است. متاسفانه بررسی تاریخی این 
دانش در ایران نشان می دهد که به رغم وجود اندیشه 
ها و ایده هــای اصالح طلبانه برای توســعه آن، هیچ 
گونه اقدام عملی بنیادی در این زمینه صورت نگرفته 
است به همین دلیل است که امروزه روابط عمومی ها 
بیشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکالت 
خود می کنند. ورود به این مشــکالت، توان و شرایط 
ایفای وظایف و رســالت راســتین را از روابط عمومی 
گرفته است.»علیرضا حاجیان زاده« از پیشکسوتان 
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش معتقد اســت 
در همه این ســال ها روابط عمومــی وزارت آموزش و 
پرورش با یکســری کارهای روتین و روزمره مشــغول 
بوده و همین باعث شــده تا از رســالتهای اساسی که 
معموال بخاطر اینکه کارهــای روزمره جای خود را باز 

می کنند، مغفول بماند.

تحلیــل شــما از فــراز و نشــیب هــای روابط 	 
عمومی های ســازمان محــور و از جملــه وزارت آموزش و 

پرورش چیست؟
روابط عمومی یکسری کارهای روتین و روزمره دارد و یکسری 
رسالتهای اساسی که معموال بخاطر اینکه کارهای روزمره جای 
خود را باز می کنند، آن رسالت های اساسی مغفول می ماند. 
باید بدانیم چه کنیم که روابط عمومی به رسالت اصلی خودش 
برســد. کارهای روزمره که باید باشــدولی این ها از جنس آن 
کارهایی اســت که هجوم می آورد و روابط عمومی را باخودش 
مــی برد. این روابط عمومی های ســازمان محور هســتند که 
باید به ســمت کارهای اساسی بروند وگرنه آن کارها به سمت 
ســازمان نمی آیند. روابط عمومی ها همیشــه دچار کارهای 
روزمره شده اند و همین باعث شده سطح روابط عمومی پایین 
بماند. این مربوط به اکنون نیســت و همیشــه بوده وهســت. 
این نگــرش که هرکاری روی زمین بمانــد باید روابط عمومی 

روابط عمومی از رسالت های اصلی اش 
جا مانده است
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در همه 
دستگاه ها این 
رویه است که 
مسئولی وقتی 
عوض می شود 
معموال مسئول 
جدید سیاست 

ها و مسیر طی 
شده توسط 

مسئول قبلی را 
دنبال نمی کند. 

این چیز خوبی 
نیست. قاعدتا 
باید مسئولی 

تغییر کرد، ایده 
های جدید وارد 
شود ولی اینکه 

کارهای در حال 
انجام منتفی 

شود بسیار 
هزینه بر است

کنیم آموزش را با زندگی مردم گره بزنیم و این کار را با کلیپ ها 
و یا فیلم ها می توان انجام داد. این از کارهای ساده و تاثیرگذار 
اســت. باید فیلم هایی ساخته شــود با عنوان تاثیرآموزش بر 
زندگــی مردم و وزیر بتواند در هیات دولت مطرح کند. با توجه 
به شبکه های اجتماعی که وجود دارد وامکان فیلم سازی که 
بــرای آموزش و پرورش اســت می توان ایــن کار را انجام داد و 
در همین قالب ها حرف هایی که گفتنش راحت نیست، زده 
شود. قطعا تاثیرگذاری بیشتری هم دارد. فیلم و تئاتر ابزارهای 
خوبی برای روابط عمومی وزارتخانه اســت. بحث تاثیرگذاری 
آمــوزش و پرورش در زندگی مردم بســیار مهم اســت و روابط 

عمومی می تواند آن را با روش های  جذاب پیش ببرد.
به نظر شما گسترش شــبکه های اجتماعی 	 

برای عملکرد روابط عمومی وزارتخانه یک فرصت اســت 
یا یک تهدید؟

این یک امکان است زیرا می توان از تهدیدها فرصت ایجاد کرد. 
در واقع باید محتوای خوب را آنقدر جذاب کرد که مخاطبان از 
هر جنسی هستند با آن ارتباط بگیرند. همچنین باید فرهنگ 
سازی شود، مخصوصا برای دانش آموز که بتواند تشخیص دهد 
که اگرچه این شبکه ها خطرهایی دارند ولی به سراغ استفاده 
بهتر از آن برود. باید رشد دانشی و ایمانی بچه ها به سمتی برود 

که سراغ فضاهای مورد استفاده مفید در زندگی شان بروند.
پیشکســوتان چگونه مــی تواننــد در انتقال 	 

تجربیات شان به روابط عمومی جدید اثرگذار باشند؟

در همه دستگاه ها این رویه است که مسئولی وقتی عوض می 
شود معموال مسئول جدید سیاست ها و مسیر طی شده توسط 
مسئول قبلی را دنبال نمی کند. این چیز خوبی نیست. قاعدتا 
باید مسئولی تغییر کرد، ایده های جدید وارد شود ولی اینکه 
کارهای در حال انجام منتفی شــود بسیار هزینه بر است. باید 
شــرایط به گونه ای طراحی شود که هر دستگاهی با توجه به 
قالب ریزی هایی که دارد به تدریج رشد کند. یکی از این راهها 
اســتفاده از پیشکسوتهاســت اما راه دیگر این است که وقتی 
مسئولی به جایی می رود ابتدا بپرسد که قبلی ها چه کرده اند. 
ارزیابی شــود و کارهای مثبت آنالیز شود و بعد دستور به ادامه 
یا لغو دهد. من خودم وقتــی جایی می روم می گویم کارهای 
قبلی در حــال انجام، حتما ادامه یابد و بعــد اگر نیاز به تغییر 
بود،تدریجا اعمال شــود. این خــودش یک فرهنگ مدیریتی 
اســت. برخی می گویند کارهــای قبلی دیگر انجام نشــود و 
تعطیل شود تا بعد بگویم چه کنید.این فرهنگ مدیریتی غلطی 
است روش درست این است که از پیشکسوت ها مشورت گرفته 
شود .کسی که مسئول است باید این فرهنگ را داشته باشد و 
پذیرای صحبت و مشورت دیگران باشد و طرف مشاوره هم باید 
فرهنگ این را داشته باشد که صرفا نکات و تجربیاتش را منتقل 
کند وداعیه ای بر مداخله در تصمیم گیری نداشته باشد. من 
در آقای نظری این روحیه را دیده ام که از پیشکســوتان دعوت 
کــرده اند و ما هم آمادگی داریم هرزمان خواســتند نظراتی را 

تقدیم شان کنیم.
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اگر فهم مردم 
را در سطح 
آموزش و 
پرورش متحول 
نکنیم، نمی 
توانیم انتظارات 
شان را

به سیاست 
سازمان تبدیل 
کنیم. مساله 
این است که ما 
دایم خواسته ها 
را افزایش داده 
ایم و زیادی به 
آنها بها می دهیم 
و در عوض کار 
کارشناسی را 
عقب انداخته ایم

سالهاست که هر کجا هر خطایی از افراد جامعه رخ می دهد 
اولین دیوار کوتاهی که پیدا می شود تا مورد هجمه نقدها 
و ســرزنش رســانه ها قرار بگیرد وزارت آموزش و پرورش 
اســت. »میرزا علی آیت الهی« که از پیشکســوتان روابط 
عمومــی وزارت آمــوزش و پرورش اســت، معتقد اســت 
مسئول فرهنگ جامعه آموزش و پرورش نیست و فرهنگ 
مجموعه ای از عوامل دارد. وی از روابط عمومی وزارتخانه 

می خواهد که فریب این موضوع را نخورد.

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از نظر 	 
شما تا چه اندازه تغییر کرده است؟

من نمــی توانم ارزیابی عملکرد روابــط عمومی های مختلف 
را انجام دهم زیرا سیاســت ها تغییر کرده و از آن ایامی که من 
در روابط عمومی حضور داشتم حدود 18 سال گذشته است. 
شرایط هم از نظر حضور دولت های مختلف متفاوت است. از 
نظر ابزار هم تفاوت هایی وجود دارد. پس آنجا که بحث، تحلیل 
محتوایی است من نمی توانم نظر خاصی بدهم مخصوصا اینکه 
بعد از رفتن از آن تشکیالت رصدی هم نداشته ام و شاید در این 
18 سال سه دفعه به روابط عمومی رفته ام. معتقدم سیستم  باید 
کار خودش را جلو ببرد. حضور یک آدم در آنجا و برررسی آن هم 

می تواند مثبت باشد و هم منفی باشد.
نقش روابط عمومی آموزش و پرورش در ارتقا 	 

جایگاه آموزش در کشور تا چه اندازه مهم است؟
مساله ما نفوذ در آحاد اجتماعی است. درحال حاضر ما مشکل 
گســیختگی اجتماعی یا فاصله طبقاتی داریــم. فرض کنید 
روابط عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی بیرونی مسایلی 
را بــا مردم مطرح کند. باید ببیند چند درصد مردم روزنامه می 
خوانند یا سایت ها و خبرگزاری ها را می خوانند و چند درصد 
از طریق کانال تلگرام اخبار صحیح را پیگیری می کنند و چند 
درصد متاثر از اخبار فله ای هستند که روی آنها اثر می گذارد. 
در گذشته طبقات متوســط و پایین از روزنامه و سایت ها بهره 
ای نمی بردند. در شرایط کنونی هم اعتماد عمومی در فضای 
جامعه کاهش پیدا کرده اســت و اخباری که مردم از دســتگاه 
های رســمی بیاید راحت نمی پذیرند. بنابراین روابط عمومی 

وزارت آمــوزش و پرورش در گذشــته اثر الزم را بــر خانواده ها 
نداشته اند و اکنون نیز مثل سابق است. مساله این است که ما 
دودسته مخاطب داریم، یک دسته خانواده های دانش آموزان 
هســتند و یا افرادی کــه حتی فرزندی در مدرســه ندارند ولی 
ناظربیرونی اند و یک دسته هم معلم ها هستند. مشکل جلب 
اعتماد طرفین اســت. مهم این اســت که بدانیم به دنبال چه 
هستیم. در ایران جامعه شناس ها و روانشناس های اجتماعی 
ما بخوبی بازی گرفته نشده اند. در بعد خانواده هم باید بگویم 
خانواده ها از دســت ما آموزش و پرورشی ها دیوانه شده اند. با 
تغییر نظام آموزشی که ایجاد کرده ایم بازی خورده اند و تکلیف 
خودشان را با فرزندشان نمی دانند. اگر بتوانید درد خانواده را 
تصویر کنید در این حالت می توانید به مخاطب بگویید دردت 
را اینگونه درحال درمان هســتم ولی اگــر درک نکند در کارش 
می ماند. نکته ای که داریم همین است. مدام در حال کوبیدن 
دولتهای گذشته ایم اما مشخص نیست، پاکت برنامه ریزی را کی 
می خواهیم باز کنیم. خانواده ها اگر درد خودشــان را ببینند، 
دنبال می کنند و پیگیر می شــوند و آن زمــان می توان به ارتقا 

جایگاه آموزش و پرورش در بین خانواده ها فکر کرد.
روابط عمومی چگونه می تواند بستر افزایش 	 

اعتماد فراهم کند؟
باید روشنگری شود و بعد اقدام کنیم. اگر فهم مردم را در سطح 
آموزش و پرورش متحول نکنیم، نمی توانیم انتظارات شــان را 
به سیاســت سازمان تبدیل کنیم. مســاله این است که ما دایم 
خواسته ها را افزایش داده ایم و زیادی به آنها بها می دهیم و در 
عوض کار کارشناسی را عقب انداخته ایم. گاهی این خواسته 
عوام بوده و گاه خواســته خواص است. دوره پیش دانشگاهی 
داشــتیم و قرار بود کنکوری باشد و بعد آقایون نماینده مجلس 
فرزندان شان در آن کنکور قبول نشدند و رفتند تصویب کردند 
که این تبدیل به معدل شــود و شرط معدل 14 گذاشتند. باید 
خواســت مردم را به سمتی هدایت کنیم که منطقی باشد پس 
ما اگر با خواســت منطقی روبرو شــدیم آن را پاسخ دهیم و این 
نیازمند این است که مردم ابتدا با آموزش و پرورش آشنا شوند و 

بعد درخواست شان را مطرح کنند. 
نقش روابط عمومی در کاهش فاصله آموزش و 	 

پرورش با خانواده ها چیست؟

مخاطبان روابط عمومی رصفا نخبگان نیستند

از عوام غفلت کرده ایم
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افراد عامی زبان 
ساده را می 

فهمند و نباید یک 
متخصص تعلیم 
و تربیت یا حتی 

یک متخصص 
روابط عمومی با 

آنها صحبت کند

عوام معموال در جامعه دنبال این هستند که مسئول فرهنگ را در 
جامعه آموزش و پرورش بدانند و اگر کسی فرزندش درس نخواند 
یا نابهنجار باشد، بگوید آموزش و پرورش چه می کند در حالیکه 
ابتدا باید دید خانواده چه می کند، وزارت ارشــاد چه می کند؟ 
دستگاههای نهادی از سیستم امر به معروف و نهی از منکر گرفته 
تا پایین تر چه کرده اند؟ سپاه و بسیج که این همه دانش آموز را 
دایم به راهیان نور می برد چه کاره است؟ پس فرهنگ مجموعه 
ای از عوامــل دارد و اگر ما به عنوان آموزش و پرورش بخواهیم 
خودمان خانواده را حرکت دهیم، نمی توانیم و نباید زیر بار این 
موضوع برویم و مراقب باشیم فریب این موضوع را نخوریم. ما می 
توانیم فقط در حد امکانات محدود خودمان سعی کنیم اعتماد 
خانواده ها را جلب کنیم و البته  خود این هم دردســر دارد زیرا 
خانواده های ما یکدست نیستند و فاصله های طبقاتی بسیار 
زیادی با هم دارند. اگر ما این ها را بصورت طیف درنظر بگیریم 
باید برنامه های متناسب با هرکدام در نظر بگیریم و این بر می 
گردد به همان حرف اولی که زدیم و اینکه روابط عمومی نگاهش 
به باسوادها و نخبگان جامعه است و ابزاری هم که استفاده می 
شــود برای همین هاســت ولی آن طرفی که درصد باالی 60 
درصــد جامعه را دارند، مغفول مانده انــد و ما باید برای این ها 

حرکت کنیم و باید سراغ این افراد برویم. افراد عامی زبان ساده 
را مــی فهمند و نباید یک متخصص تعلیم و تربیت یا حتی یک 
متخصص روابط عمومی با آنها صحبت کند. اینها مواردی است 
که برنامه ریزی عمیقی برای قشــر متوسط و متوسط به پایین 
می خواهد و اگر روابط عمومی بتواند اینها را به صحنه بکشاند، 
مشکالت حل می شود و گرنه تا ده سال دیگر هنوز همه دور هم 

نشسته ایم و همین حرف ها را می زنیم. 
از نبایــد هــای روابــط عمومی های ســازمان 	 

محورهم بفرمایید؟
بعد دیگری در روابط عمومی است که اگر مورد توجه قرار گیرد 
و روابط عمومی ها انجام دهند برده اند و گرنه تا بیست سال آینده 
مجبورش می کنند تا به آن عمل کند. یکی از پایه هایی که روابط 
عمومی دارد، تشــریفات است و این تشریفات را باید رها کنند. 
سخنرانی های وزرا را باید به حداقل بکشانند. دلیلی ندارد وزیر 
به هر دلیلی صحبت کند. طبیعی است که خبرنگار به دنبال این 
باشد که با باالترین مقام صحبت کند. حتی باالترین مقام شان 
هم نباید مدام صحبت کند و کلنگ بزند و افتتاح کند. عمومی 
روابط عمومی ها تصورشان این است که اینها اثرات مثبت دارد 

درحالیکه چنین نیست و اتفاقا اثر منفی دارد. 

در آذر ماه ســال 1370، 
و  وپرورش  آموزش  وزارت 
با تصویب شورای معاونین 
گرفــت  تصمیــم  وزارت 
بــه منظور خبررســانی و 
اطالعات  ســطح  ارتقای 
کارکنان و آگاهی هرچه بیشتر مدیران مناطق و 
شهرستان ها، آموزش و جامعه فرهنگیان کشور 
از طریق اداره کل روابط عمومی به انتشار نشریه 
ای خبر مبادرت نماید، برای این منظور نشریه 
موردنظر هر 15 روز یکبار در 8 صفحه و مقدمات 
با تیراژ 8000 نســخه منتشر و مدیر مسئولین 
اینجانــب تقاضــای مجــوز از وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی شــد، بالفاصله طی چند روز 
مجوز نشــریه داخلی به مو.جب تبصره 2 ماده 

9 قانون مطبوعات و ماده 15 آئین نامه اجرایی 
قانون مزبور صادر شد و از اسامی پیشنهادی نام 
نگاه ) به رویدادهای آموزش و پرورش( با قطع و 
اندازه و تعداد صفحات موردتصویب قرار گرفت 
و اولین شــماره صفر آن در اردیبهشت ماه 71 
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم منتشر 
شــد، الحمدالله مدیران بعداز اینجانب سعی و 
کوشــش کردند که این نشریه تداوم وانتشار آن 
به طور پیوسته انجام شود. نشریه نگاه توانسته 
است در این مدت 26 ســال ارتباط نزدیکی با 
مخاطبان  خود داشته باشد و ایجاد تفاهم درون 
ســازمانی، میــان مدیران و جامعــه فرهنگیان 
داشــته باشد.  در این نشــریه سعی شده است 
باتوجه به فعالیت سازمان اطالع رسانی و اخبار 
درون سازمانی به منظور آگاه کردن کارکنان از 

وضعیت داخلی و همچنان تصمیم گیری های 
مدیران در باره مســائل داخلی و کارکنان بوده 
و اطالعیه ها، بخشــنامه ها، انتصابات ، ترفیع 
هــا وخبرهایی از این اســت چــه داخلی و چه 
خارجی برای باالبردن ســطح آگاهی کارکنان 
بهره ببــرد و بتواند همــواره از روحیه کارکنان 
خود باخبر باشد و طراوت و سرزندگی کارکنان 
را در محیط کار حفظ نماید و امروزه این نشریه 
به عنوان یک مایحتاج ضروری در سبد خانواده 
فرهنگی اســت به شــرط آنکــه روابط عمومی 
وزارت بتواند همراه با نشریه، طراوت ، تازگی ، 
نشاط به مسئولیت و احساس خوش دلبستگی 

را به جامعه فرهنگی ببرد. 
 *پیشکسوت 
روابط عمومی آموزش و پرورش

روابط عمومی پاسخگوی افکار عمومی است

 انوار 
سیدبخش الدین*
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استودیو الفبا

چرا استودیو الفبا
در دنیایی که رسانه ها به سرعت جای خود را میان انسان ها بازکرده اند و لحظه به لحظه اخبارشان 
به روزرســانی می شود، در وزارت آموزش و پرورش گاه یک خبر یا یک موضوع برای مدت طوالنی 
بی پاسخ می ماند و افکار عمومی که مطالبه گر پرسش های خود بودند در بی خبری به سرمی بردند. 
عدم امکانات برای پذیرش خبرنگاران رسانه ها به عنوان حلقه واسط بین افکار عمومی و مدیران، 
سبب شده بود تا این فاصله بیشتر شود و بازار شایعه و گاه اتهام داغ گردد. ازاین رو در دوره جدید 
روابط عمومی در دولت دوازدهم، مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش وپرورش تصمیم گرفت این خأل 
را پر کند و با تشــکیل استودیویی ضعف در پاسخگویی را بهبود بخشد. ایده استودیو الفبا مانند 
کودکی شــروع به بزرگ شــدن کرد و علی رغم تمامی محدودیت های مکانــی و مالی اما ضرورت 
وجودش آنقدر پررنگ می نمود که مشکالت به ناچار یکی پس از دیگری در برابرش رنگ می باخت. 
در این راســتا یکی از راهروهای بالاســتفاده در روابط عمومی وزارت آمــوزش و پرورش به عنوان 
مکان ساخته شدن این استودیو انتخاب گردید. استودیویی که قرار است وزارت آموزش وپرورش را 
نمایندگی کند و واسطه بین مدیران، خبرنگاران رسانه ها و افکار عمومی باشد و ازاین رو نام الفبا را 
بر خود گرفت. کلمه ای که صاحب انحصاری آن آموزش وپرورش است. برای داشتن استودیو فضا 
شرط اول است، اما دست اندرکان زیادی باید دست در دست هم دهند تا چنین فضایی برای بهره 

برداری آماده شود و بر آن آمدیم تا این دست اندر کاران را معرفی نماییم.
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میهمانان الفبا
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اســتودیو الفبا ایده ای بود 
برای استقبال از خبرنگاران 
شفاف  پاسخگویی،  جهت 
ســازی، گفتگــو، تبلیغات 
و پشــتوانه ســازی رســانه 
ای. با این اهداف، نیاز به ایجاد فضای رســانه ای 
مســتقل و ممتاز بود تــا پل ارتباطــی خوبی بین 
آمــوزش و پرورش با اجتماع بســازیم. در طراحی 
صحنه استودیو الفبا از نشانه هایی آشنا و اساسی 
بــرای کالس و درس و مدرســه یعنی تخته ســیاه 
اســتفاده شد. با این تفاوت که دیگر تخته ها سیاه 
نیستند، سبز هم نیستند، تخته های استفاده شده 
در اســتودیو، همچون جعبه مداد رنگی، همچون 
رنگین کمان، همچون اســتعداد دانــش آموزان و 
شــیوه تدریس و کالس داری معلمــان رنگارنگ، 
متنوع و چشمگیر است. اگر به طراحی استودیو از 
نقطه نظر تحلیلی بنگریم، تخته های استودیو الفبا 

رنگارنگ است و پیام مستتر شده در آن این است، 
که آموزش و پرورش کشــور موظف است به تمامی 
اســتعدادهای نهفته دانش آمــوزان توجه کرده و 
هیچ رنگــی را با هیچ بهانه ای کنار نگذارد. دانش 
آموزان ایران با هر زبــان، فرهنگ، دین، مذهب و 
نژادی فرزندان ایرانند و ما موظفیم همه آنها را با هر 
استعداد علمی، هنری و ورزشی همچون اعضای 
یک خانواده در زیر پرچم سه رنگ میهن مان بزرگ 
کرده و آینده خود و کشــورمان را به آنها بسپاریم. 
این رنگ ها با همین نگاه؛ تنوع دیدگاه معلمان و 
روش و منــش خاص هر معلمی را نیز به رســمیت 
شناخته و معلمی را در عین داشتن نامی واحد اما 
امری بسیار کثیر می داند. معلمان در عین داشتن 
چارچــوب، معلمی را با لطافت طبــع و با تکیه بر 
میزان دانش خود رنگ و بویی شخصی می دهند.  
با این تحلیل ها، اگر بخواهیم  دقیق تر بیان کنیم، 
هر معلمی برای هر دانش آموزی و در هر ساعت و 

دقیقه ای رنگی دارد که متناسب با شرایط درس، 
دانش آموز و  کالس هزاران بار تغییر می کند و این 
تغییرات همه برای رسیدن به یک هدف است و آن 
چیزی نیست، جز تعلیم و تربیت. در کنار این تنوع 
و تکثر از ســتون های منقش بــه نام پیامبر )ص( و 
موال علی )ع( نیز نباید غافل شد. همان بزرگوارانی 
که بارها از برابری انســان ها نزد خــدا گفتند و از 
حقوق برابرشان و کالس و مدرسه به عنوان اولین 
تجربه اجتماعــی فرزندانمان می بایســت مظهر 
برابری و برادری باشد. استودیو الفبا با این فلسفه، 
رنگارنگ و در عین حال متکی به اصول اســالمی 
طراحی شده و آموزش و پرورش کشور را اینچنین 
معرفــی می نماید. از نظر فرم نیــز به دنبال ترویج 
شاداب ســازی فضای مدرسه و کالس های درس 
بودیم . به دنبال آموزش و  پرورشی با نشاط . دانش 

آموزان و معلمانی با پوششی رنگارنگ و زیبا ! 
*رییس گروه فرهنگی و هنری

استودیو الفبا، ایده ای برای استقالل و استقبال 

محمود فتح نیا*

استودیو الفبا جان تازه ای به واحد ورابط عمومی می دهد

استودیو الفبا موجب پویایی بیشتر سازمان و انعکاس بهتر 
و موثرتر اخبار و پاســخگویی به موقع مسئولین آموزش و 
پرورش گردیده اســت. از نگاه من اســتودیو الفبا لینک 
ارتباطی خوبی میان مدیران سازمان و خبرنگاران برقرار 
کرده اســت. به واقع باید بگویم در گذشــته بارها در بین 
خبرنگاران صحبت از این بود که مسئوالن ارشد پاسخگو 
نیســتند و دسترسی به آنها خیلی مشکل اســت اما در این شرایط حضور رو در 
رو خبرنگاران با مســئولین آن هم بصورت اختصاصی با وقت بسیار زیاد شرایط 
رضایت بخشــی برای خبرنگران فراهم کرده است.  برای من که پشت دوربین 
هستم دعوت از صاحب نظران علوم تربیتی و کارشناسان دیگر حوزه ها به نوعی 
یک دوره آموزشــی محسوب می شــود. هم در زمان ضبط برنامه و هم در حین 
تدوین با لذت وافری تصاویر را تهیه و آماده انتشار می کنم زیرا احساس می کنم 
در هر برنامه ای که اجرا می شود به دانش من افزوده می شود. ناگفته نماند که 
استودیو الفبا برای واحد ما بسیار خوش قدم  بود و شرایطی را فراهم کرد تا بعد 

از سال ها رکود وسایل و تجهیزات مان جان تازه ای بگیرند و به روز شوند. 
*کارشناس ارتباطات تصویری و تبلیغات

افزایش کیفیت و کمیت عکس های آرشیوی با استودیو الفبا 

اســتودیو الفبا یکی از مهمتریــن فعالیت های روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش بوده که تا کنون با آن 
روبرو بوده ایم. استودیو نقش مهمی در ایجاد محتوای 
غنی برای پیش بردن برنامه هــای تحولی وزارتخانه 
داشــته اســت. بازتاب برنامــه های این اســتودیو در 
جامعه بــزرگ فرهنگیان کامال ملموس اســت. نکته 
جالب دیگری که در ارتباط با این استودیو قابل طرح است حضور مسئولین 
استان ها در این استودیو و ارتباط رودر رو گرفتن با رسانه هاست.  استودیو 
الفبا بســیار کمک کرد تا واحد عکاسی بهتر دیده شود. در گذشته تمامی 
فعالیت هایی که داشــتیم یک کار روزمره و معمــول  بود اما حضور مهمان 
های خاص بصورت متناوب در این استودیو و مهمتر از آن نوع طراحی دکور 
استودیو الفبا و نور پردازی حرفه ای آن شرایطی را فراهم کرد تا عکس هایی 
که از مهمانان »که عمدتا مســئولین و کارشناســان هستند« با کیفیت باال 
ثبت شده و در فضای مجازی منتشر شود. ضمن اینکه این موضوع به غنی 

شدن آرشیو عکس واحد ورابط عمومی بسیار کمک می کند.
*کارشناس ارتباطات تصویری و تبلیغات

محمدرضا 
عزیزی پور*

بهزاد 
جان بزرگی*
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هــر مدیــری در طــول 
زمــدت مدیریتــش و یا 
بعــد از آن زمان هایــی 
با خود خلــوت خواهد 
کــرد و بــه عملکــرد و 
مدیریتش در ســازمان 
نگاهی اجمالی خواهد انداخت و مسائل و 
مشکالتی را بررسی و راه های رفته یا نرفته 
را ارزیابی می کند و گاه ممکن است بگوید 
با همه کارهای انجام شده چرا سازمان تحت 
مدیریتش، علی رغم همه سخت کوشــی ، 
ســخت گیری ها و جلســات فراوان و ... به 
وضعیت مطلوب نرســیده و از انتقادها کم 
نشده اســت. این یادداشت می کوشد تا از 
منظــر اداره روابط عمومی ســازمان به این 
پرســش ها پاســخ دهد و با نگاهی انتقادی 
به روش هایی که مدیران ارشد یک سازمان 
برای روابــط عمومی ها تبییــن می کنند و 
پذیرش تدریجــی مدیران این اداره، ممکن 
است چه مشکالت بزرگی برای سازمان به 
وجود آورده و چطور برنامه ریزی های کالن 
را تحت تأثیر خود قرار داده و سبب انحراف 

این برنامه  ریزی ها گردد.

 
روابط عمومی، ارتباطی دوطرفه یا 

بلندگویی یک جانبه
نــگاه مدیــران ارشــد ســازمان، هرچند که 
به عنــوان پارامتر اصلی در سیاســت گذاری 
روابط عمومی ها مؤثر اســت، امــا نمی توان 
به کم توجهــی کارمندان روابــط عمومی در 
تغییر نگرش مدیران را بی اثر دانست و علت 
کم توجهی روابط عمومی را می توان تحلیل 

کرد که مخاطبان سازمان، پاداش های مؤثر 
مادی یا معنوی را به دلیل عملکرد درســت و 
دوطرفه کارمندان روابط عمومی نمی توانند 
به آن ها اعطــا و ایجاد رضایتمندی کنند و یا 
در بســیاری از موارد در نظــر گرفتن نظرات 
مخاطبــان و افکار عمومــی منجر به تنش ها 
یا افزایش انتظارات مخاطبــان و در مواردی 
روحیه تهاجمی و طلبکارانه می شود، ازاین رو 
بــرای کارمنــدان روابــط عمومــی راحت تر 
اســت تا به ســمت و ســویی که مدیر ارشــد 
سازمان مطالبه می کند، عمل کنند و تبدیل 
بــه بلندگــوی یک طرفــه مدیران شــوند که 
چنین استراتژی کاری همراه با پاداش های 
مناســب مادی و معنوی و ارتقای ســازمانی 
فرد، افزایش اهمیت و جایگاه روابط عمومی 
را در درون ســازمان منجــر خواهد شــد. از 
این منظر در بســیاری از روابط عمومی های 
سازمان های دولتی و خصوصی شاهد مدیر 
ســتایی، پوشــش کامل و یک طرفــه اخبار 
مدیران با درجه اهمیت خبری پایین هستیم.

مدیرستایی، مدیران در ابری غیرواقعی 
از وضع موجود

ایــن نوع عملکــرد روابــط عمومی ها که به 
همدستی مدیران با یکدیگر منجر می شود، 
ســبب می گردد تــا نظــرات مخاطبــان و 
ذی نفعــان بــه مدیــران ارشــد یا ســتادی 
نرســد و عمــاًل مدیران میانی با روشــی که 
روابــط عمومــی به مدیرســتایی مشــغول 
شده اند، منجر به ادامه این روند تا باالترین 
مقــام مربوطه یعنــی وزیر می شــوند و وزیر 
مربوطــه در بی اطالعی یا ابری از اطالعات 
غیرواقعی قرار می گیرد و ســبب می شــود 

تا آن مدیــر در سیاســت گذاری های کالن 
ســازمان هدف گزاری و فرایند اشــتباهی 
را طی نمایند. ادامــه چنین عملکردی در 
درازمدت ســبب فاصله گرفتن ســازمان ها 
از مخاطبان می شــود که در حال حاضر در 
بسیاری از مجموعه ها و دستگاه ها شاهد آن 
هستیم و این فاصله گاه آن قدر زیاد است که 
مخاطبان توان طنزپردازی از رفتار سازمان 
یا مدیران را پیداکرده و به علت نزدیکی این 
طنزها با تصورات افکار عمومی، به سرعت 

پخش و منتشر می گردد.

عدم در نظرگیری محرک های 
غیرمستقیم

مــورد دیگری که درنتیجه ایــن مدل رفتار 
روابــط عمومی هــا در ســازمان ها منجــر 
می شــود و مهم تــر از مــوارد اشاره شــده 
در باال اســت، پرسشــگری متعــدد افکار 
عمومی از مدیران ســازمان ها و دستگاه ها 
را مشــاهده می کنیــم و این پرسشــگری 
گاه ســبب ایجــاد کالفه گــی و پریشــانی 
ســازمان می گردد و در مواردی حجم این 
پرســش ها به قدری زیاد اســت که مسئله 
نمایندگان مجلس بــه آن ورود تا از طریق 
اهرم هــای قانونی آن را پیگیــری کنند. از 
اجتماعی  رفتارهای  منظر جامعه شناسی 
محرک ها و یا مســبب هایی دارد که به طور 
مســتقیم و غیرمستقیم ســبب انجام یک 
رفتار اجتماعی می شود. برای روشن کردن 
این بحث به مثالی اشــاره می کنم، شــما 
خانواده ای هستید که از آموزش فرزندانتان 
در مدرســه رضایــت نداریــد، کتاب های 
درســی را مفید نمی دانید، دانش آموزتان 

روابط عمومی های مدیرستا، عامل اصلی 
آسیب به مدیران ارشد سازمان

محمد رضاخواه*
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با تکالیفی به خانه می آید که قابلیت انجام 
آن را نــدارد و باید برای انجام آن ها مقادیر 
زیادی وســایل و لوازم خریداری و خودتان 
کارهای او را انجام دهید، علی رغم داشتن 
نمره هــای بــاال در درس هایــش اما وقتی 
بــه خواندن یــک مطلب عــادی در کتاب 
یــا مجالت و یا نوشــتن یک نامه می رســد 
توانایــی انجام آن کارها را ندارد و علی رغم 
کسب نمره های باال رضایتمندی از انجام 
عمل محوله را کســب نمی کند و در ذهن 
این سؤال را متبادر می  کند که این بچه در 
مدرسه چه می کند و به او چه آموزش هایی 
داده می شود؟ سال تحصیلی تمام می شود 
و در شــروع ســال تحصیلی جدیــد برای 
ثبت نام فرزندش به مدرســه می رود، مدیر 
مدرسه از مشــکالت می گوید و اینکه پول 
آب، بــرق و گاز مدرســه پرداخت نشــده، 
کالس هــا رنــگ نشــده، میزهــای جدید 
می خواهنــد و ... و اولیا با تجمعی از افکار 
بد و ناکارآمدی ذهنی که از مدرسه در سال 
تحصیلی گذشته داشــته اند نه تنها کمک 
نمی کنند که معترض شــده و در روزنامه و 
تلویزیون اعتراض خود را پیگیری می کنند 
و در رســانه ها هرروز عنوان می شود وزارت 
آموزش وپــرورش برخالف قانون اساســی 
از اولیا دانش آمــوزان طلب پول می کند و 
وزیر باید به مجلس و یا هیئت دولت پاسخ 
بدهد و بحران های مشابهی که در سطوح 

مختلف برای مدیران پدید می آید.

نارضایتی تجمعی تحت تأثیر محرک های 
غیرمستقیم تا چند محرک اصلی 

در مــورد فوق اگر رضایت هــای کوتاه مدت 
اولیا دانش آموزان وجود داشت و نارضایتی 
تجمعــی به وجود نمی آمــد، احتمااًل طلب 
پول بــه چنین حجمــی از نارضایتی منجر 
آموزش وپــرورش  وزارت  اگــر  و  نمی شــد 
بخواهد دالیل این اعتراض ها را بررسی کند 
مطمینا پاسخ هایی که به دست خواهد آمد 
از جنس عدم پرداخت سرانه و کمی بودجه 

آموزش وپرورش خواهد بود و ممکن اســت 
وزیــر آموزش وپرورش متهم بــه کم کاری در 
دریافت بودجه و یا مسئوالن دیگر دولت به 
عدم قرار دهی اولویت برای آموزش وپرورش 
خواهند شد، درصورتی که با افزایش بودجه 
ممکن اســت اعتراضــات از جنس دیگری 
خود را نشــان دهند و علت آن وجود منشــأ 
نارضایتــی در محرک های غیرمســتقیمی 
است که تجمیع آن ها در چند محرک اصلی 

و مشهود خود را نشان داده است.
روابط عمومی مدیر ستا عامل انحراف 

برنامه های کالن مدیریتی سازمان
روابط عمومی مدیرستا که به ستایش از مدیر و 
فعالیت های سازمان بپردازد و فیدبک مناسبی 
به مدیــران ارائه ندهد به مســیر یک طرفه ای 
تبدیل می شود که نمی تواند راهنمای مدیران 
در هدف گذاری و سیاســت گذاری ها باشــد و 
انســجام ســازمانی را در تمامی ذی نفعان آن 
ســازمان به وجود آورد، نهایتًا منجر به خطای 
مدیران باالدست در هدف گذاری و برنامه ریزی 
می شود و با توجه به محرک های غیرمستقیم 
متعدد که در فرایندی ساده ســازی شده و به 
یک یــا چند محرک اصلی تبدیل می شــوند، 
در علــل خطاهــای ســازمانی به جــای دیده 
شــدن محرک های غیرمستقیم، محرک های 

اصلی دیده شــده و کاســتی این محرک ها به 
مدیران ارشــد سازمان و وزرا نسبت داده شده 
و ســبب عزل و نصب متعدد وزرا می شــوند. 
عزل و نصب هایی این چنینی تبدیل به دانش 
نانوشته ســازمانی می شــود که وزیر مدیران 
ارشــد باید به دنبال حــل محرک های اصلی 
بروند و بــه دلیل گره خــوردن این محرک ها 
در مــواردی بــا بودجه و مســائلی مانند این، 
منجر می شود تا چرخه حل مسائل سازمانی 
در حلقه های بســته ای بیافتد که امکان حل 
آن هــا خارج از تــوان مدیران به نظر برســد و 
چرخه هــای جهان ســومی، انتصــاب، مدیر 
ســتایی، اعتراض، عزل تکرار و تکرار شوند و 

پیشرفت های سازمانی به حداقل برسد.
با چنیــن نگاهــی نیاز اســت تا بــار دیگر به 
مطالبی که در 6000 ســایت آموزش وپرورش 
منتشر می شوند نگاه دوباره ای کرد و بررسی 
کــرد که چــه تعــداد مطالــب این ســایت ها 
رابطــه ای دوطرفــه را به نمایــش می گذارد و 
چند درصد دیگر به دنبال رابطه ای یک طرفه 
به مدیرســتایی و توافقی نانوشته برای حفظ 
وضــع موجــود ســازمان، مدیر ارشــد و مدیر 
روابط عمومی مشغول هستند و این نوع رفتار 
تا چه اندازه برای ســازمان و جامعه و کشور ما 

سودمند خواهد بود. 
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راروز  اردیبهشــت   27
نامیدند  عمومــی  روابــط 
مهمــی  نقــش  چــون 
درجامعــه دارد. در بخش 
اول بــه اهمیــت وجایگاه 
روابــط عمومی مــی پــردازم. بانگاهــی گذرابه 
تاریخچه وسیرتحولی روابط عمومی، اهمیت آن 
بیشترنمایان می شود و ضرورت نگاه تحولی درآن 
بیشتراحساس می شود. پیشروان روابط عمومی 
دراوایل دهه1920میالدی بروز و ظهورپیدا کرد 
و در ســال 1950 و 1960بابــه کارگیــری فنون 
ارتباطی سیر تکاملی را هموارتر نموند و همزمان 
با ســیرتحولی دراین عرصه، کرسی های علمی 
دردانشگاهها با زیرشاخه های متنوع توسعه یافته 
است ومشــاغلی را نیز ایجاد نموده است. بااین 
مقدمه ضمــن تعریفی جامــع ازروابط عمومی، 
درخصــوص جایگاه واهمیت ونقــش موثرروابط 
عمومی درخوش نامی  سازمان ودستگاه مطالبی 

رابیان می نمایم.
روابط عمومی دریک سازمان درواقع چشم 
وگــوش وزبان گویــای آن دســتگاه وبه بیان 
کامل تر آیینــه تمام نمای اقدامات و عملکرد 

و تبیین سیاســتهای آن ســازمان محســوب 
می شــود وبه دلیل اهمیت باالی آن، مدیران 
روابــط عمومی را مشــاور و اتاق فکر مدیریت 

معرفی می نمایند. 
مدیرروابــط عمومی کــه اتاق فکــر رییس 
دستگاه محسوب می شود می تواند بحرانهای 
بالقوه دســتگاه را پیش بینی نمایــد و از وقوع 
بحرانهایی پیشــگیری نماید ودررفع مشکالت 
و حل مســایل ســازمان مشــارکت نماید و در 
ثبت وقایع و تقویت تحقق سیاستهای اجرایی 
دستگاه مشارکت نماید. امروزه روابط عمومی 
به عنوان یک رشــته جدید کاری است که می 
توانــد معــرف ســاختار و ماموریــت وعملکرد 
سازمان باشد. دراین شرایط اگر مدیران روابط 
عمومی بتوانند بازده مدیریت کیفی ارایه دهند 
به راحتی می توانند جایگاه خود را درسازمان 

برجسته نمایند.
روابــط عمومــی یک رکــن اصلی ســازمان 
محسوب می شود و در خوش نامی سازمان نقش 
مهمی را ایفامی کنــد. روابط عمومی که خوب 
اداره شود نه تنها احترام درون سازمانی را کسب 
مــی کند بلکه می تواند همــکاری دیگراعضای 

ســازمان را برای رســیدن به اهداف خود جلب 
نمایــد. جلــب اعتمادعمومی عالوه برکســب 
شهرت برای آن دستگاه، سرمایه اجتماعی هم 
کســب می کند که منتج به تامیــن منابع مادی 

ومعنوی دستگاه وسازمان می گردد.
انعــکاس طــرح هــا وسیاســتهای اجرایی 
وعملکرد ســازمان به جامعه مخاطب داخلی: 
از مجــرای اخبار، مصاحبه، نشســت خبری، 
بیانیه، نشریات ادواری، اطالعیه، آگهی وپیام 
و درجامعه جهانی ازطریق: برگزاری کنفرانس 
ها، سمینارها، جشــنواره ها ونمایشگاههای 

تخصصی تحقق می یابد.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه 
آموزشی که براساس آموزه های دینی وانقالبی 
وبراســاس  قوانین حاکــم براســتانداردهای 
آموزشــی وبه تبع از قانون اساســی جمهوری 
اســالمی و اســناد باالدســتی و برنامــه های 
چشم انداز توسعه و سند تحول بنیادین وغیره 
پیــروی می کنــد ومراجعی همچون شــورای 
عالی انقالب فرهنگی  وشــورای عالی آموزش 

وپرورش و... راهبری می نمایند. 
*روابط عمومی متوسطه

روابط عمومی زبان گویای سازمان است

غالمرضا اسکندری

بشــری  جوامع  توســعه 
در  ارتباطــات  بســط  و 
حوزه بیــن الملل روایت 
و حکایتــی را بازآفرینی 
مــی کند کــه مخصوص 
جغرافیــای در حد و مرز 
تعریف شــده برای کشــوری خــاص  نبوده و 
مسئولیتی را گوشزد می کند که دقیقا در ذات 
و ماهیت فعالیت روابط عمومی در عرصه امور 

بین الملل نمود و تبلور عینی یافته اســت. از 
اینرو در حوزه بین الملل می توان قاره هفتمی 
را در شــمایل شــبکه ای وســیع میان تمامی 
ســازمان های بین المللی  جهان ترسیم کرد 
و با هم افزایی، هم اندیشی و با ابتکار و امید، 
دستاوردهای آموزشــی و پرورشی بهتری را، 
در عصر ارتباطات آفرید. لذا  گشــودن پنجره 
ای بــرای ارتباط فعــال تر و تعامل گســترده 
تر با حــوزه های بین المللی فعــال در عرصه 

دیپلماسی آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. 
و این میسر نمی شود مگر با ایجاد زیرساخت 
های الزم برای تولید محتوا به زبان مشــترک 
بیــن المللی که امیدوارم بــا تاکید مقام عالی 
وزارت و قائــم مقام ایشــان در حوزه امور بین 
الملل این امــر محقق گردد و ســایت وزارت 
آمــوزش و پــرورش نیز به شــبکه بین المللی 

اطالع رسانی بپیوندد. 
*مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

آموزش و پرورش ایران و امید  پیوستن به شبکه بین المللی اطالع رسانی

امیر عباس 
شاه علی *
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روابــط عمومــی در طول 
این ســالها که بوجود آمده 
تعاریف بســیاری داشته و 
هنوز هم بســیاری تعاریف 
جدیدی را به آن اضافه می 
کنند اما شاید یک از واژه هایی که روابط عمومی 
در ایران به یدک می کشد واژه" همه کاره سازمان" 
باشــد که مدیران از این بخــش انتظار همه کار را 
دارند. روابط عمومی بنا به دیدگاههای مختلف: 
اداره کــردن وظایف، شناســایی، ایجاد، حفظ و 
نگهداری روابط مطلوب و حســنه بین ســازمان 
و جامعــه، دارا بودن بخشــی از وظایف مدیریت 
ســازمان اســت. یکی از ارگانهایی که همیشه از 
اطالع رسانی های ناصحیح، مغرضانه، سیاسی 
و .. آســیب های جبران ناپذیــری را تحمل کرده 

امــروزه با رشــد وتوســعه 
دموکراسی در جهان،افکار 
عمومی به عنوان یک عامل 
نیرومنــد در راس جریــان 
زندگی سیاسی، اجتماعی 
وافتصادی قرار داردکه موسســات در رســیدن به 
اهدافشان دگرگون یا به مخاطره بیا ندازد بنابر این 
روابط عمومی باید در بحث  افکار عمومی دقت و 
برنامه دقیق ومدون داشته باشد وبا شناخت آنان 
تصمیمات خود  را بر مبنای رفتارها  وگرایشــهای 
افــکار عمومی اتخاذ نمایــد مهمترین روش برای 
جلب افکار عمومی روش "اقناع وترغیب "اســت 
وهدف از طرح  وتنظیم برنامه های روابط عمومی 

انجام یکی از اهداف زیر است
- تغییر وبال اثر ساختن افکار ونظرات نامساعد 

و خصومت آمیز

و می کنــد وزارت آموزش و پــرورش و فرهنگیان 
هستند. در این بین وظیفه روابط عمومی ها هم 
در اطالع رســانی صحیــح و تخصصی و هم بیان 
واقعیتهای موجود جامعه، سنگین تر از گذشته و 
بیشتر از بقیه بخش های سازمان است. سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی کشور به عنوان یکی 
از مهمترین بخش های تخصصی وزارت آموزش 
و پرورش، خدمات ویژه ای را به قشــر آسیب پذیر 
جامعــه ارائه می دهد. خدماتی که این ســازمان 
بــه دانش آموزان با نیازهای ویژه ارائه می کند در 
نوع خود بی نظیر و فراتر از وظایف تعریف شــده 
اســت که در دولت یازدهم و دوازدهم به حمایت 
ویژه آقای رئیس جمهور به منصه ظهور رســیده 
انــد. طرح خدمــات حمایتی از دانــش آموزان و 
کودکان اســتثنایی، طرحی اســت که به اذعان 

- ایجاد افکار عمومی جدید
- حفظ ونگهــداری افکار وعقاید مســاعد 

وموافق
یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی  ها 
شــناخت افکار عمومی  ونفــوذ در آن وجلب 
رضایــت افــکار عمومی آن ســازمان اســت ، 
در همین راســتا وبــه منظور پاســخگویی به 
مخاطبــان وجامعــه هدف در حــوزه معاونت 
پرورشی وفرهنگی برنامه های روابط عمومی  

معاونت در سه بخش تنظیم گردیده است؛
1-بخش اطالع رسانی وتبلیغات

2-بخش افکار سنجی ونظر سنجی
3-بخــش تدویــن گزارشــهای عملکردی 

وتحلیلی
برای هر کدام از بخشــهای فوق برنامه های 
اجرایی  تدوین  ودر حال پیگیری واجرا میباشد

بیشــتر کارشناســان عرصــه آمــوزش و پرورش، 
بهداشت و سالمت جامعه و حتی اشتغال و رفاه، 
یک طرح بــا ویژگیهای منحصر به فرد اســت که 
توانســته بسیاری از دانش آموزان با نیاز ویژه را از 
داخل منازل و پســتوها به جامعه و عرصه آموزش 
و یادگیری بکشاند. وظیفه انسانی حکم می کند 
که همگان در شناســاندن ایــن طرح و طرحهای 
مشــابه که وزارت آموزش و پرورش برای کمک به 
فرزندان ایران اســالمی به اجرا در می آورد کوشا 
بود. روابط عمومی به عنوان زبان گویای مدیران 
و چشم بینای جامعه باید تالش کند تا این اطالع 
رســانی تخصصی در ســطح مخاطبــان صورت 

گرفته و سواد اطالعاتی آنها ارتقا یابد. 
* روابط عمومی سازمان  آموزش 
و پرورش استثنایی کشور

اولویت اول ما بخش افکار سنجی میباشد 
که با استفاده از ابزارهای مختلف،

به ویژه استفاده از فضای مجازی، سایت  
وشبکه های اجتماعی  با مخاطبان خود که 
مربیان پرورشی ، مشاورین مدارس، مدیران 
کانــون هــا و اردوگاه ها، مدیــران کانونها 
واردوگاهها،سازمان دانش آموزی ومدیران 
دارالقرآنها  وحتی مدیــران مدارس  تعامل 
وار تباط بر قرار نمــوده وزمینه تبادل افکار 
واندیشه ها فراهم شده است، ضمنا شکل 
گیری هیــات های اندیشــه ورز  به صور ت 
مجازی یکی از دست آوردهای بخش افکار 
سنجی میباشــد،امیدوارم روابط عموی ها 
بتوانند نقش خود را براساس وظایف ذاتی 

خود به خوبی ایفا نمایند  
*مشاور رسانه ای معاون پرورشی وفرهنگی

فرمانروایی بر مخاطبان با اطالع رسانی صحیح

مدیریت افکار عمومی بر بستر روابط عمومی

محمد 
حسن نژاد*

 رمضانعلی دشتکی 



اردیبهشت61
1 3 9 7

شماره
5 6 9

از همــان ســال 1897 که 
واژه »روابط عمومی« برای 
اولین بار به قامــوس مردم 
جهــان راه یافــت، بر همه 
اندیشمندان مسّلم شد که 
»ارتباطات« اصلی ترین و اساسی ترین عنصر مورد 
نیاز هر جامعه بشری است که بر مبنای آن تفاهم، 
اعتماد، شــناخت صحیح و مســتمر آحاد مردم با 
مســئوالن مربوط رقم خواهد خــورد.  از این روی 
به جرأت می تــوان گفت که روابط عمومی یکی از 
بنیادی ترین دانش ها و از مهم ترین عوامل پیشرفت 
بشر و شالوده علوم بسیاری در عصر حاضراست. به 
تعبیر دیگر روابط عمومی را می توان هنری دانست 

اولیــن روزی که مســئولیت 
روابط عمومی یکــی از اداره 
هــای آمــوزش و پــرورش را 
فراموش  گرفتــم،  برعهــده 
نمی کنم. ســال دوم انتقال 
موقت از لرســتان به شهرستان های تهران بود و برای 
ادامه تحصیل آمده بودم. سال اول در کانون شهرستان 
پاکدشت مشــغول بودم که همه چیز مرتب و دلخواه 
من بود. ســال دوم وقتی مجــدد برای گرفتن ابالغ به 
اداره شهرستان پاکدشت مراجعه کردم، پاسخ منفی 
بود. تمام برنامه هــای زندگی و تحصیل من بهم می 
ریخــت. بعد از کلی اصرار به مســئول مقطع و جواب 
نگرفتن با عصبانیت و ناراحتی داشــتم از اداره بیرون 
می رفتم که خانم محترمی کــه بعدا فهمیدم یکی از 
مدیران مدارس پاکدشــت بوده و تمام ماجرای آن روز 
من را از روی صندلی ســالن دیده بــود، صدام کرد و 
پرسید: »پســرم رشــته تحصیلی ات چیه؟« من هم 
با بی میلی گفتم: »گرافیــک« گفت: »فکر می کنی 

که درون و برون دســتگاه ها را به هم پیوند می زند 
و افق روشنی از برنامه های آن دستگاه ترسیم می 
کند. بی تردید شایســته گزینی و شایسته ساالری 
در دستگاه ها، نیازمند به اطالعاتی دقیق، متقن، 
به روز، موثق از بســترجامعه است که دستیابی به 
ایــن منابع اطالعاتی، در دنیایــی که هر لحظه در 
حال دگرگونی است، مرهون داشتن روابط عمومی 
قوی، خالق، کارآمد و ایده های نو اســت. پر واضح 
اســت در عصر حاضر که به مدد رشــد تکنولوژی و 
گسترش شبکه های اجتماعی مرزهای ارتباطات 
شکسته شده و این رسالت خطیر، جلوه دیگری از 
گردش اخبار و اطالعات را فراهم نموده است، دیگر 
نمی توان با متد و شــیوه های قدیمی، قطار روابط 

بتونــی اداره کار کنی؟« با نگاه بهت زده گفتم: »بله، 
با کار ســازمانی آشنا هستم« خانم مدیرکه هیچوقت 
اسمش را نفهمیدم، آروم گفت: »از من نشنیده بگیر 
ولی االن پست روابط عمومی اینجا خالیه، برو شانست 
را امتحــان کن« و رفت.با عجله خودم را به طبقه باال و 
اتاق رییس اداره رســاندم و با همان ظاهر دانشجویی 
وقت مالقات گرفتم و رفتم داخل اتاق. رییس نگاهی به 
سرتا پای من انداخت و خیلی خودمانی گفت: »جوان 
چرا اینقدر پریشــونی؟« در حالیکه تــو دلم خدا خدا 
می کردم که حالم را بفهمه، همه چیز را براش تعریف 
کــردم. درحالی که آرزو می کردم قبول کنه، برای کار 
توی روابط عمومی اعالم آمادگی کردم. پرسید: »چی 
خوندی؟ مــی تونی از پس این کار بــر بیای؟« منم با 
اعتماد به نفس گفتم: »بله، اصال کارم همین بوده.« در 
کمال تعجب رییس گفت: »از فردا بیا همین اتاق بغلی 
من و کارت را شروع کن.« تا رسیدم خونه کت و شلوارم 
را دادم خشکشویی و شروع کردم به آماده کردن سر و 
وضع اداری برای فردا. کلی هم خانه های دانشجویی 

عمومی را به ریل اصلی خود بازگرداند. لذا توفیق در 
این مهم، نیازمند همت بلند در روزآمدی و انطباق 
مسؤوالن روابط عمومی، با پیشرفت های علمی و 
فناوری نوین اســت تا با مدد آن و با کمک ابزارهای 
مهمی چون افکار پژوهی، نیازسنجی و نظرسنجی، 
محبوس شیوه های ناکارآمد گذشته در دنیای امروزی 
نشــویم. بلکه با فراهم ســاختن زمینه های نگرش 
تخصصی به نقش روابط عمومــی و با تکیه بر محور 
تفکر مداری، مشارکت مداری، نو اندیشی و نوگرایی 
بتوانیم در راســتای کمک به اثربخشی سازمان خود 

بیش از پیش گام های مؤثری برداریم. 
*روابط عمومی مرکز برنامه ریزی، منابع 
انسانی و فناوری اطالعات

ایم از پز دادن من حالشون بد شده بود. رفتم اتاق روابط 
عمومی، یک خانم خیلی جدی و محترم نشسته بود. با 
احترام خودم را معرفی کردم. خانم، در حالی که معلوم 
بود چندان از من خوشش نیامده و با یک حسی که تو 
اینکاره نیستی، گفت: »بسالمتی مبارک باشه«  از آن 
خانم خواهش کردم وظایف من را برام شرح بده. خانم 
بــا بی میلی و پوزخند کارهای روزمــره را برام توضیح 
داد و من مرتب با کلمه »چشم« تایید می کردم. وقت 
اداری که داشت تمام می شد خانم همکار )که بعدها با 
همسرشون از دوستان خوب من شدند( گفت: »آقای 
حیدرزاده بعد از ظهر شــورای معاونین جلسه است و 
باید حضور داشــته باشید.« من با تعجب گفتم: »من 
چرا؟ خوب شما تشریف ببرید!« با توضیحات همکارم 
تازه فهمیدم من مسئول روابط عمومی هستم و ایشون 
کارشناس من هستند. نمی دانستم خوشحالی کنم یا 
خجالت بکشم ولی همین اتفاق شیرین باعث شد تا به 

امروز یک »روابط  عمومی چی« باقی بمونم. 
*کارشناس پورتال

روش های قدیمی روابط عمومی راروی ریل نمی آورد

ماجرای روابط عمومی شدنم!

حسین صادقی*

حامد حیدرزاده*
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تحصیــل  دوران  در 
آموزان  در رده دانــش 
ریاضــی  کالس  برتــر 
بــودم، جــذاب تریــن 
مبحــث ریاضــی هــم 
بحــث انتگرال و عبارت هــای جبری بود. 
بهتریــن  حس من مربوط به زمانی بود که 
مجبور می شــدم یک صفحه را سیاه کنم 
تــا به پاســخ برســم. در عــوض این درس 
شــیرین، از نــگارش و فارســی مخصوصا 
نحوه نگارش خبر در درس فارســی متنفر 
بودم و عذاب آورترین لحظات زندگیم را در 
کالس این درس تجربــه می کردم. وقتی 
به انتخاب رشــته رسیدم بازهم ریاضی رو 
انتخاب کردم و با قبولی در رشــته فیزیک 
دوره لیســانس، از فاصله ای که بین من و 
نگارش ایجاد شــده بود، خوشــحال بودم 
این داستان در دوره های بعد تحصیلی هم 
تکرار شد و من با علم به اینکه از نگارش و 

خبر فاصله می گیرم، راضی بودم.
ســالها در نقــش یــک معلــم فیزیک 
روزگار می گذرانــدم، در کنار این درس 

تداعی کننــده  نامــی 
فضای درس و مدرســه، 
کم نظیــر  خالقیتــی 
شفاف ســازی  باهــدف 
در عرصه اطالع رســانی 
وزارتخانه  بزرگ ترین  در 
کشــور. درزمانی که اخبار و اطالعات مربوط 

کامال فنی به شعر عالقه داشتم و گاهی 
در کالس هایــم برای عوض شــدن حال 
و هوای بچــه ها، چند بیتــی از حافظ و 
ســعدی و .. می خواندم. امــا همچنان 
از نگارش هراس داشــتم و هرگز به قلم 
دســت نمیزدم. تا زمانیکه قرار شــد در 
قســمت اطالع رســانی و روابط عمومی 

حوزه ستاد مشغول به کار شوم.
در حالی که هنوز نتوانســته بودم ترس 
از نــگارش را از خود دور کنم می بایســت 
کارم را با خبر شــروع می کردم. خواندن، 
تصحیح و بارگذاری خبر جزو مســئولیت 
هــای اصلی من در محل کارم شــده بود. 
روزانه چندین خبر می خواندم و بارگذاری 
می کــردم و گاهــی مجبور بــه تصحیح و 
نوشــتن می شــدم و در ذهنم تحلیل می 
کردم. امروز 4 ســال از ورودم به ستاد می 
گذرد و من عاشــق کار در روابط عمومی و 

نگارش و مطالعه خبر هستم.
یادگرفتــم که جنــس و ماهیت فعالیت 
های روابط عمومی بر سه محور ارتباطی، 
تعاملی و تبادلی اســتوار بوده و مهمترین 

رویکــرد و آغــازش در امر اطالع رســانی 
خالصه می شود که نیاز به شناسایی دقیق 

رویه های ایجاد تعامل با مخاطب را دارد.
یادگرفتم که کیفیت رابطه با مخاطبان 
و نزدیک کردن اذهان عمومی به واقعیت 
در سازمان، باید در اولویت های اول اعضا 

این حوزه قرار بگیرد.
یــاد گرفتم فرقــی ندارد کجــای روابط 
عمومی یک سازمان باشیم، هرجا هستیم 
توانایی شناخت مسائل روز و اقدام آگاهانه 
در مــورد آنها منجر به تحــرک و کارایی ما 
خواهد شد و هراندازه بتوانیم ارتباط مفید 
و موثر خود را با مخاطبان سازمان افزایش 
بدهیم به همان اندازه در موفقیت سازمان 

سهیم خواهیم بود.
امروز بعد از 4 ســال کار در حوزه روابط 
عمومی عالقمند نگارش هستم بدون آنکه 
از نگاه منتقدانه دیگران هراســی داشــته 
باشــم و خوشحالم در بخشــی از سازمان 
مشــغولم که اگرجه همواره مــورد غفلت 

است ولی زنده و پویاست. 
*کارشناس پورتال

به رویدادها درکم ترین زمان ممکن به کل دنیا 
مخابره می شــود؛ نهاد مبدأ و مأوای توســعه 
کشور نه تنها نباید از سازمان ها و دستگاه های 
دیگر در عرصــه اطالع رســانی بازماند، بلکه 
نظام تعلیــم و تربیــت همواره باید، فلســفه 
وجودیش که یاددهی و یادگیری اســت را نیز 

در فضای رسانه ای به ظهور و به روز برساند.

ســبک ســنتی اطالع رســانی آمیخته با 
متدهای خبری امروزی در قالب الکترونیکی 
و دیجیتال که حدودًا از دهه اخیر آغازشــده 
بــود در دولــت یازدهم با تالش هــای حوزه 
رســانه تا حدودی افــکار عمومــی را اقناع 
نمود اما شــیوه های تولید سنتی، همچنان 

زمان بر، کند و پرمشقت بود.

استودیو الفبا

ابراهیم 
میرشکاری

گام اول روابط عمومی، تعامل با مخاطب

افسانه معصوم*
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اولین باری که کامپیوتر 
به وزارتخانه آمد، من هم 
آمدم. 18 ســاله بودم و 
تازه مــدرک دیپلم ام را 
دوره  یــک  بودم.  گرفته 
آموزشــی کامپیوتــر گذرانده بــودم و از من 
خواســتند مســئول کار با کامپیوتر در واحد 
روابــط عمومی وزارتخانه شــوم.  ســال 76 
بود که سه دســتگاه کامپیوتر وارد وزارتخانه 
شــد. یکی بــرای ارزیابی عملکــرد، دیگری 
دفتر وزارتی و سومی هم نصیب واحد روابط 
عمومی شد. آن زمان واحد تبلیغات شعارها و 
احادیثی که قرار بود روی دیوار طبقات نصب 
کننــد، خطاطی مــی کردند. بعــد از آمدن 
کامپیوتر من تایپ مــی کردم و با فونت های 
مختلف و رنگی شکل های مختلفی به نوشته 
ها مــی دادم و کلی همگی کیف می کردیم. 

کم کم همه چیز کامپیوتری شد. 
تــا چنــد ســال پیــش وقتــی در بخــش 
کارشناســی مطبوعات می خواســتیم برای 
خبرنــگاری دعوتنامــه بزنیم بایــد برای تک 
تک افــراد فکس می کردیم  و بعد هم تماس 

در آغاز بــه کار دولــت دوم تدبیر وامید 
و انتخاب ســید محمــد بطحایی به عنوان 
وزیر آموزش وپرورش حوزه اطالع رســانی 
و روابــط عمومــی اولیــن جایی بــود که 
رســانه ای،  وزیــر  متمرکــز  موردتوجــه 
باصداقت، مردمی و کاردان واقع شد، لذا 
وی با رویکرد جوان گرایی، نیروی انسانی 

مــی گرفتیم و پیگیری می کردیم که دســت 
شان رســیده یا نه. آن زمان همه خبرنگارها 
موبایل نداشتند و چندین بار دفتر روزنامه ها 
تماس مــی گرفتیم تا خبرنگار را پیدا کنیم و 
مطمئن شــویم دعوتنامه به دســتش رسیده 
است. حتی وقتی خبرها را تهیه می کردیم با 
تک تک خبرنگارها تماس می گرفتیم و می 
خواســتیم تا خبر را کار کنند. االن از طریق 
پیامک یا گروه های اجتماعی  ارتباط مان با 
خبرنگارها صمیمی تر شده است و به راحتی 
پیــام ها را به آنها می رســانیم.  زمانی بولتن 
های خبری هم دســتی آماده می شد. در آن 
ســالها تعداد روزنامه ها کم بود و هر روز همه 
را مــی خواندیم و خبرهای مربوط به آموزش 
و پرورش را با قیچی جــدا می کردیم و کپی 
بولتن دستی آماده شــده را برای برای دفتر 

وزارتی ارسال می کردیم. 
زمانی هرکدام از مسئوالن که به شبکه می 
رفتند با ما تماس می گرفتند و مصاحبه شان 
را درخواست می کردند. ما هم با صدا و سیما 
تماس می گرفتیــم و فیلم را تهیه می کردیم 
اما االن بصورت آنالین همه برنامه ها را رصد 

می کنیم و همه برنامه های مرتبط با آموزش 
و پــرورش را آرشــیو کــرده و تحلیــل محتوا 
انجام می شود و همه برآوردها و تحلیل ها بر 

سیاستگذاری های کلی استفاده می شود. 
سخت ترین ســالهای کاری زمانی بود که 
به دلیــل تعدیل نیرو تعداد همکارانم 17 نفر 
شــده بود و ناگزیر بعضی شــب ها تا ساعت 
11شــب هم در وزارتخانه مــی ماندیم و کار 
می کردیم. زمانی برای بســته بندی نشــریه 
نگاه خودمان آستین باال می زدیم و کار بسته 
بنــدی را انجام می دادیــم. کم کم همه چیز 
تغییر کرد. بســته بندی تا ارســال، به اداره 

پست واگذار شد. 
همه این سالهایی که گذشت با همه فراز 
و نشــیب هایش برای من که 21 سال است 
در واحــد روابــط عمومی خدمــت می کنم 
خاطره های دلنشــین و ماندگاری رقم زده 
است. از ســختی های زیادی عبور کردیم و 
راه کنار آمدن با آن را یادگرفته ایم. فهمیده 
ایــم که روابط عمومی یعنی صبوری و مدارا 

کردن.  
کارشناس مسئول ارتباط بارسانه ملی

را در ایــن حــوزه تقویت کــرد و با انتخاب 
فردی جوان، خــالق و خوش فکرگام اول 

را در این عرصه محکم برداشت.
رئیس جدید مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومــی نیز با انجــام تغییراتی در مجموعه 
و در حــوزه نیــروی انســانی و برنامه هــای 
تولیدی، تحولی تأثیرگــذار در حوزه خبری 
وزارت آموزش وپرورش را به انجام رساند؛ که 
ازجمله برنامه های نوآورانه، ایجاد اســتودیو 
الفبا باهدف باز کردن میدان گفتگو با حضور 
طیف های مختلف فکــری و صاحب نظران 

عرصــه تعلیــم و تربیت بــود. با آغــاز به کار 
ایــن اســتودیو و دعــوت از صاحبــان قلم و 
استادان بزرگ تربیتی و همچنین دعوت از 
وکالی ملت به عنوان مهمانان ویژه، باهدف 
بهره گیری از اندیشــه های متنوع از یک سو 
و دعوت از مســئولین ارشد آموزش وپرورش 
برای پاسخگویی به سؤاالت جامعه از سوی 
دیگر، فرآیند اطالع رســانی متحول شــد و 
زمینه برای ارائه نظرات وپیشنهادات موافق 

و منتقد بیش ازپیش فراهم شد. 
*خبرنگار مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی

از سختی ها عبور کرده ایم

پرستو یوسفی*
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با گســترش اینترنت در 
کشــورها و رشد فناوری 
هــای نویــن در عرصــه 
اطالع رســانی، شــاهد 
اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها، تحولی مثبت در 
فضای رســانه ای هســتیم و از این رو باید به 
آینده فضای رســانه ای امیدوار بود تا از این 
فرصت در جهت بهبود فضای اطالع ر سانی 
استفاده کنیم . روابط عمومی ها در دستگاه 
های دولتی از یک سو باید هم حافظ منافع 
سازمان باشند و هم وکیل مدافع مخاطبین 
خود باشــند و چتــر ارتباطی بــا مخاطبین 
خود را از فضای رســمی رسانه ای »پورتال و 
نشــریات دولتی« به فضای غیر رسمی»پیام 

رسان های اجتماعی« هم بگستراند.
رشد فضای غیررسمی رسانه ای در عرصه 
اطالع رســانی، گوی سبقت در این عرصه را 
از دیگر رســانه های رسمی ربوده است و بیم 
آن می رود که مدیران رســانه ها ومســئولین 
روابط عمومی ها در اســتفاده از این فرصت 
عقب بماننــد ونتیجه آن چیــزی جزکاهش 
اعتماد مخاطبین وعدم تحقــق برنامه های 
دستگاه ها از طریق روابط عمومی ها نخواهد 
بــود. روابط عمومی ها برای مواجهه صحیح 
و منطقی با پیام رسان ها و استفاده بهینه از 
ایــن ظرفیت در تبیین برنامه ها و گزارش ها 

ضرورت دارد به چند نکته توجه شود:
1-مهم ترین اصــل در موضوع مواجهه با 
پیام رســان ها، اصل مبارزه با تک صدایی یا 
انحصار خبری است؛ به این صورت که روابط 
عمومی ها در اطالع رسانی برنامه ها، فقط 
از یک پیام رســان خاص استفاده نکنند؛ به 
عبارت دیگر تمام تخم مرغ های خبری خود 
را در یک سبد خاص قرار ندهند تا درصورت 
مشکل برای یک پیام رسان، پنجره ارتباطی 

اش با مردم را از دســت ندهد، لذا سیاست 
گذاری در باره مواجهه با پیام رســان ها باید 
بــر اصل تنوع و تکثر پیام رســان ها با حفظ 
دغدغه اصل حاکمیت و درنظرگرفتن منافع 

مخاطبین تنظیم واجرایی شود.
2-قانون دسترســی آزاد بــه اطالعات و 
ایجــاد زمینه دســتیابی افراد بــه اطالعات 
برای تمامی شــهروندان از جملــه قوانینی 
است که در دولت یازدهم به تمامی دستگاه 
های دولتی ابالغ شــد و روابــط عمومی ها 
باید به عنوان پــل ارتباطی بین مخاطبین و 
دستگاه ها، زمینه اطالع رسانی و دسترسی 
آزاد اطالعات به مردم را فراهم کنند؛ از این 
رو پیام رســان ها می توانند به عنوان بازوان 
قدرتمند روابط عمومی ها در دست یابی به 
مجموعه قوانین ، بخشنامه ها و اطالعات به 
مردم نقش ویژه ای ایفا کنند؛ اما متأســفانه 
شــاهدیم در حــوزه فضای مجــازی راهبرد 
مشخصی وجود ندارد و این عامل سبب می 
شــود تا مردم به رســانه های غیررسمی که 
معموال اخبار خالف واقع را بیشــتر منتشر 
مــی کنند؛ بیشــتر از رســانه هــای داخلی 
اعتماد داشــته باشــند و این نقیصه، روابط 
عمومی ها را در اعتمادسازی مخاطبین خود 

از وظایف ذاتی آن ها می باشــد، با مشــکل 
مواجه می کند.

3- »اعتمادســازی« به شــبکه های پیام 
رســان یکی از چالش های فضــای مجازی 
اســت که تعدد کانال های اطالع رســانی و 
تولید روزانه میلیون ها خبر و تحلیل، اعتماد 
به اخبار درست از نادرست را به یکی از تهدید 

های اساسی برای مردم تبدیل کرده است.
وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز باجامعــه 
مخاطبین 40 میلیونی خود، سهم باالیی از 
رصداخبار رسانه های رسمی و غیررسمی را 
به خود اختصاص می دهد و هرازچندگاهی 
اخبار نادرســت از رویدادهــای نظام تعلیم و 
تربیت ، به یک »بحران رسانه ای« تبدیل می 
شــود ودراین صورت است که روابط عمومی 
آموزش و پرورش، باید از وضعیت »واکنش« 
نسبت به یک »بحران« به موقعیت »کنش« 
و حتــی »فراکنــش« نســبت به »مســئله« 
تغییرکارکرد پیدا کــرده و پیش از وقوع یک 
»بحران« با رویکرد آینده پژوهانه موضوعات 
از طریق اطالع یابی دقیق، عمیق و بهنگام 
از وقایع، »بحران« آینده را به »مسئله« قابل 

حل امروز تبدیل کند.
*رییس گروه مطبوعات

مواجهه روابط عمومی ها با پیام رسان ها
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