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 مترجمان مقدمه

 

دو استاد دانشگگاه متروپگولیتین لیگدز    « لیز یئومانز»و « رالف تنچ»این کتاب ترجمه اثر 

انگلستان است. ترجمه این کتاب به زبان فارسی، به این امید صورت گرفتگه کگه فارسگی    

زبانان عالقه مند به حوزه روابط عمومی را به کار آید و چشم انگدازهایی تگازه در جهگان    

بنماید. بدیهی است تکیه گاه مولفان بیشتر فرهنگ روابگط عمگومی    ارتباطات به آنان فرا

مغرب زمین و به خصوص روابط عمومی در انگلیس بوده است، اما در عین حال آنانی که 

با حوزه روابط عمومی سر و کار دارند نیز، فارغ از هر گونه تقلید، از این کتگاب بهگره هگا    

ات در هنر روابط عمومی وجود دارد کگه توجگه   توانند گرفت. زیرا بسیاری از اصول و کلی

به آنها در نزد دیگر ملل جهان فایده ها در بر خواهد داشت. بی گمان تامگل در مباحگث   

کتاب حاضر موجب پرورش ذوق و استعداد و ورزیدگی فعگاالن حگوزه روابگط عمگومی و     

این حگوزه  ارتباطات خواهد شد، به خصوص  با در نظر داشتن این واقعیت که، بخشی از 

 همواره کمتر مورد توجه و شرح و بسط قرار گرفته است. 

مترجمان در ترجمه کتاب که قریب به چهار سال طول کشیده است، از صگرف وقگت   

و مطالعه در زمینه های مربوط و رجوع به منابع و دقت الزم، در حد وسگع خگویش فگرو    

خواستاران ایگن گونگه مباحگث    گذار نکرده اند، با این همه، در تقدیم حاصل کار خود به 

 هیچ گونه ادعائی نداشته و ندارند.   

فهرست مطالب کتاب حاضر وسعت دامنه تتبعات نویسندگان و ابعاد ناشناخته حگوزه  

روابط عمومی را نشان  می دهد. دقت در مباحث این کتاب عالوه بر این کگه خواننگده را   

، چراغی نیز، فرا راه عالقگه منگدان   با نظرگاه های مختلف در روابط عمومی آشنا می کند

این حوزه بر می افروزد و به آنان می آمگوزد کگه روابگط عمگومی بگه معنگای واقعگی اش        

 چیست و ابعاد آن  تا کجاست؟  

مطالعه کتاب حاضر، به خوبی نشان می دهد که روابط عمگومی در ایگران بگه خگوبی     

درک نشده است. گویا در این کشگور از واژه روابگط عمگومی تنهگا بخگش اول آن یعنگی       

فهم شده است و بگه همگین دلیگل، بسگیاری اوقگات      «     ام ی»نیز « عمومی»، و از «روابط»

ورود کرده و می کنند به نوعی از طناب  مشاهده شده و می شود کسانی که به این حوزه

آویزان شده یا می شوند. به ندرت افرادی  پیگدا مگی شگوند کگه     « روابط»مرئی و نامرئی 
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و صگرفا بگر اسگاس توانگایی هگا و       نباشگد « ثبت سفارشگات »ورودشان به این حوزه جزء 

مدعیان این شایستگی ها بوده باشد. پس پر بیراه نخواهد بود اگر گفته شود که در ایران 

حوزه، متاسفانه روابط عمومی را تنها در حد تبلیغاتچی شناسانده اند و کوشیده اند تگا از  

 این نمد تنها برای خود کالهی درست کنند.  

به طور کلی، باید گفت که، روابط عمومی در ایران همواره از برخی بیمار های مگزمن  

ان آن اقدامی نکرده است، چگه آنگانی   رنج برده و می برد و تا به حال کسی نیز برای درم

که در مراکز به اصطالح آکادمیکی در این زمینه قصه های نظگری بافتگه و مگی بافنگد، و     

چه کسانی که در عمل به این نوع فعالیت مشغول بگوده و مگی باشگند. از جملگه از ایگن      

غیگر  »، ورود افگراد  «تشگریفاتی »بیماری ها، تنگزل حرفگه روابگط عمگومی بگه یگک امگر        

به این حوزه  و مهگم تگر از همگه، تبگدیل شگدن روابگط       « متخصص نما»و یا « متخصص

. این بیماری ها و بیماری های دیگر هیچ گاه اجگازه  است« کارچاق کنی»عمومی به یک 

نداده و نمی دهند تا روابط عمومی در ایران نقشی مکمگل در گسگترش و تقویگت نظگام     

نوان نیروی سازنده جامعه شگناخته شگود. درد   مردم ساالری و مدنیت داشته باشد و به ع

آورتر از همه این که، روابط عمومی در این مرز و بوم، همواره بگا معنگای تبلیگ  و آگهگی     

برابر گرفته شده و می شود، در حالی که، کارکرد و وظایف اصلی روابط عمومی این گونه 

شود تا آن هیچ گگاه  نبوده و نیست و چنین برداشتی از روابط عمومی موجب شده و می 

نتواند اقدامات بنیادی در رفع مشکالت جامعه و یا حداقل سازمان خگود انجگام دهگد. بگا     

 قشگرهای  و جامعگه  بگا  مسگتمر  تاسف باید گفت که روابط عمومی در ایران امروز، ارتباط

 در و نداشگته و نگدارد   آشگنایی  جامعگه  گونگاگون  مسایل با و به تبع آن اجتماعی مختلف

آن همچنین، نگه تنهگا    .است بیگانه مردم نیازهای و دیدگاه ها، مطالبات با بسیاری موارد

به مشکالت و مسایل ملی کمترین توجه را نشان داده و می دهد، حتی کگوچکترین نقگد   

را نیز بر نمی تابد و همواره خود را عاری از هر گونه عیب و ایراد می پندارد. به خصگوص  

مه نگاری را بسیاری اوقات هووی خود پنداشته و می پنگدارد  این که روابط عمومی، روزنا

و حاضر نیست از ظرفیت های آن برای تقویت و ارتقای جایگاه خود استفاده نماید. ایگن  

در حالی است که روابط عمومی ها در کشورهای پیشرفته، قدرت افکار عمومی را همواره 

از ایگن فرصگت بگرای پیشگبرد      به رسمیت شناخته  و می شناسند و تالش  می کنند تگا 

 اهداف عالیه سازمانی و ملی خود بهره جویند. 
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هگای  و ظرفیگت  هاخالصه، علی رغم این که در روابط عمومی هگای ایگران، اسگتعداد   

فراوانی برای کمک به توسعه و پیشرفت جامعه وجود داشته و دارد، آنها اما هنوز در نگزد  

و آن حداقل اعتبار داشته خگود را نیگز از دسگت    شهروندان و ارباب رجوع اعتباری ندارند 

داده اند. چگونه می توان از روابط عمومی ها، سلب اعتمگاد و اعتبگار نکگرد هنگگامی کگه      

مشغول گشته انگد و دانسگته و   « دکانداری»دیده و شنیده می شود که بسیاری از آنها به 

وابط عمومی آن نیسگت  نادانسته )که اغلب دانسته است( آب به آسیاب فساد می ریزند. ر

که به بهانه های مختلف خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها مورد تایید خود را به اصگطالح  

نمک گیر کند و با باج دادن به آنان، بکوشد تا تصویر مطلوب از سازمان متبوع خود ارائه 

دهد، یا با برگزاری جشنواره های جعلی و سگمینارهای تقلبگی و اعطگای مجسگمه هگای      

را به حراج بگذارد و بدین گونگه ضگمن لگگد مگال کگردن      « استاندارد»ستیکی، اصول پال

وجدان حرفه ای، با سالمت شهر و شهروند معامله کند. البتگه نبایگد فرامگوش کگرد کگه      

بخشی از این رسم و رسوم کاسبی روابط عمومی ها، به مراکز و محافل آموزشگی روابگط   

عنوان کتاب بر آنها نهاده شده، باز مگی گگردد کگه    عمومی ها و یا جزوه های که به دروغ 

در آنها فنون و شگردهای این نوع شامورتی بازی با آب و تاب فراوان، آموزش داده شگده  

و می شوند. چنین است که در ایران امروز، دیگر نه نشانی از هنر هشتم باقی مانده و نگه  

روابگط  »روابگط عمگومی بگه     کارگزار روابط عمومی معنا پیگدا کگرده اسگت. بلکگه امگروز،     

مبدل شده که حوزه فعالیت آن را زد و بنگد و رانگت خگواری و پنهگان کگاری      « خصوصی

 تعریف می کند.

امید است که این کتاب بتوانگد ذهنیگت پگدر سگازی و مادرسگازی در حگوزه روابگط        

کمگک نمایگد و چشگم     عمگومی  روابگط  ای حرفه کیفیت عمومی را تغییر دهد و به ارتقاء

 اندازهایی تازه در جهان ارتباطات به آنان فرا بنماید.

در پایان باید سپاس فراوان خود را نثار جناب آقای دکتر جالل اکبگری کگرد کگه بگا     

د تا ما بگر  های وصف ناپذیرش ما را به ادامه مسیر ترجمه تشویق  کرد و باعث شپیگیری

سپاسگگزاریم کگه بگه شگکل     ها فائق آییم. همچنین از آقای محمود حضرتی نیز خستگی

 دیگری ما را در انتشار این کتاب یاری فرمودند.

 عباس اسدی

 محمد اکبری 
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بگه   و .تاسگ لیدز انگلستان ارتباطات دانشگاه متروپولیتن استاد  "رالف تنچ" پروفسور

 بگود و بگر  لیگدز  روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه متروپگولیتن  گروه مدیر سال 10مدت 

ظگارت  نارتباطگات  ای  حرفهکارشناسی ارشد و کارشناسی  ،کارشناسیهای  گسترش دوره

، کارشناسگی ارشگد،   کارشناسگی هگای   دوره به عنوان استاد اکنون دکتر تنچداشته است. 

استراتژی روابط عمومی و توسعه پیرامون  و پژوهشدانشگاهی های  ناظر پژوهشو دکترا 

هگای   ر کنگار فعالیگت  درالگف تگنچ   کنگد.   مگی  فعالیتلیدز  دانشگاه در موضوعات ارتباطی

و  تجگاری های  و شرکت ها  کالج در تجاری کاربردی و مشاور تحقیقاتدر حوزه  آموزشی،

 کند.   می انجمن خبره روابط عمومی مشارکتیکی از اعضای به عنوان 

ی و ورزشگ  یخبرنگگار  در عرصگه  ؛آموزشیهای  قبل از ورود به دانشگاه و فعالیت تنچ

کگرده اسگت. او مشگاور اشگخاص حقیقگی و حقگوقی        می فعالیت مشاوره خبر و ارتباطات

تگیم   فعگال محقگق  بگه عنگوان   بوده است و  و همچنین مشتریان بخش عمومی ها  شرکت

 ،مسگئولیت اجتمگاعی شگرکتی   هگا،   ط شگرکت روابگ مدیریت  وداخلی و خارجی پژوهشی 

ارتباطگات   عملگی الگوهای  تهیه پیرامونپژوهش  و عمومی روابطای  حرفهآموزش توسعه 

 انجمن خبره روابط عمگومی  برایای  پروژه تحقیقاتی عمده تنچ رالفیت داشته است. فعال

مسئولیت  از ها  در انگلستان؛ مطالعه ادراک رسانه روابط عمومیآموزش ارزیابی  در زمینه

 اسگت.  انجگام داده اجتماعی شرکتی و بسیاری از تحققیات پیمایشی در زمینه ارتباطگات  

هگای   بگه عنگوان مشگاور دانشگگاه    و  است کردهمنتشر  زیادی مقاالتو  ها  کتابتنچ  رالف

)بگه هنگگام    و در حال حاضگر  دانشگاه کینگستون، هال و ساوتهمپتوناز جمله انگلستان 

 دانشگاه منچستر متروپولیتن و موسسه دوبلگین  معاون دانشگاه اولستر، چاپ این ترجمه(

 .  فعالیت دارد

متروپگولیتن لیگدز   بین الملل دانشگاه ارتباطات روابط عمومی و استاد  "یئومانزلیز "

اکگز  توسعه آموزش روابط عمومی در مردر دانشگاه  با پیوستن به 1994سال در او . است

 . است مشارکت زیادی داشتهدانشگاهی  عالی

هگگای  دورهسگیس  و تأای  حرفگه و تگدریس   پیشگگرفتههگای   دورهدر گسگترش   یئومگانز 

بگه   داشته اسگت و  مهمینقش  و ارتباطات شرکتی روابط عمومی رشتهکارشناسی ارشد 
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. داردفعالیگت   هگا   عنوان عضو انجمن خبره روابط عمومی و هیئت داوری مجالت و کتاب

و در حگال حاضگر    بوده است و لندنمنچستر متروپولیتن  دانشگاهمعاون پیشین  یئومانز

 ی،دولتگ های  مشاور پروژهایشان . باشد می ابردین و دانشگاه رابرت گوردونمعاون خارجی 

زبگان   کارشناسگی  یئومگانز  .بوده است شایری همشهردار و شورای شهر ،خدمات اطالعات

 را روابط عمومی از دانشگاه ساوتهمپتون و کارشناسی ارشد را رسانهمطالعات انگلیسی و 

 . کرده است دریافت از دانشگاه استرلینگ

، ارتباطات بخگش  درون سازمانی اتارتباط پیرامون اتتحقیق یئومانزدکترا تز موضوع 

در مقگاالتی در مجلگه ارتباطگات    یئومگانز  . ارتباطات بگوده اسگت   مدیریتعمومی و نقش 

تجربگه   یئومگانز ارتباطگات شگرکتی منتشگر کگرده اسگت.      مدیریت، امور عمومی و زمینه 

و ارائه مقگاالت   انشگاه سوئدددر  مهم علمیهای  آموزش در دانشگاه سالزبورگ، سخنرانی

 .  را در کارنامه خود داردسی ایی ای  اپررا، بلدکام و پژوهشی در



 

 گاننویسند پیشگفتار

 

 نوشتن کتاب
افگزایش  هگدف آن  ارائه یک کتاب درسی شروع شگد کگه   ی  با ایده کتاباین چاپ اولین 

. قصگد داریگم   مگورد توجگه بگود    و کارکنگان روابگط عمگومی    تجربه آموزشی دانشگجویان 

دوره آموزشگی   در کنار و متخصصان روابط عمومی مطالب علمی این کتاب را دانشجویان

ین شگکل  بهتگر بگه  مسائل کاری و شخصگی در حگوزه روابگط عمگومی      درو درگیر شدن 

امگا در   کتاب بود.دوم محوری یکی از اهداف اصلی ما در چاپ  تخصصرویکرد . بیاموزند

کگه  رشد ادبیات اطالعاتی خواننگدگان مگا؛   چاپ دوم با یک چالش جدید رو به رو بودیم: 

بگگرای تگگازه و معاصگگر هگگای  و پیگیگگری کتگگاب مطالعگگه ضگگرورتموجگگب ایجگگاد انگیگگزه و 

معرفگی  نیازهای خوانندگان عالقمند بگه ادبیگات ارتبگاطی و اطالعگاتی بگا       پاسخگویی به

در جهان در ای  تغییرات قابل مالحظهکتاب،  آخرین چاپ همزمان با. شد محتوای جدید

ه کگه بگ  و جهانی شدن فزاینده اقتصادی های  حال وقوع بود: تغییرات آب و هوایی، بحران

هگای   رایشبگا دنیگایی از گگ   یگا کشگورها    ها  ن، سازماشده استرویه رایج  تبدیل بهشدت 

 در ابعاد ملی و بین المللی که ما را به بررسی موارد مطالعگاتی جدیگدی سگوق    تأثیرگذار

 دهد. می

 

 مخاطبان کتاب
این کتاب برای دانشجویان سال دوم لیسانس و باال و کسانی که روابگط عمگومی را          اساسا 

کنند نوشته شگده اسگت    می و گزینش شده مطالعه مجزا، تخصصیبه عنوان یک موضوع 

افگرادی بگا    در کنگار دانشگجویان،  رشته روابط عمومی(.  کارشناسیهای  دوره)برای مثال 

تخصصگی عالقمنگد کگه بگه عنگوان برنامگه ریگز در یگک         هگای   سایر موضگوعات و رشگته  

بهگره   یگن کتگاب  ااز توانند  می کنند می کار ها  و سازمان ها  گسترده تر شرکتریزی  برنامه

 .بگیرند
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 ساختار کتاب
اطالعات و آمگادگی ذهنگی الزم در    بخش اولدر تقسیم شده است.  بخشبه چهار  کتاب

عوامل اجتماعی و اقتصادی بگر روابگط عمگومی و نقگش روابگط      های  زمینه تأثیرخصوص 

 قگرار  و کارشناسگان روابگط عمگومی    مختلف در اختیار دانشگجویان های  عمومی در زمینه

دموکراسگی و  هگای   نظیر ارتباط بین زمینههایی  فصل ؛برای نمونه در این بخشگیرد.  می

 تگأثیر . همچنین مورد بررسی قرار گرفته است و روابط عمومی )چند فرهنگی(بین المللی

مگورد   روابگط عمگومی  هگای   کمپگین اجتماعی و سیاسی در فهم و اجرای  مهمهای  زمینه

به روز و تجدید نظگر  های  به نظریه مجزا یک فصل در این قسمت .توجه قرار گرفته است

 . است اختصصاص داده شدهدر حوزه روابط عمومی  شده

اختصگاص  و روابگط عمگومی    اقناع و پروپاگاندا ارتباط بین به در بخش دوم یک فصل

و به خواننگدگان   شده هستندگرفته نادیده اغلب موضوعاتی که متأسفانه داده شده است 

از موضوعات روابط عمومی، پروپاگاندا و روابط عمگومی   انشکند به تعریف خود می کمک

 .برسند

ابگط  روهای  فعالیتکه برای غیرمنتظره و مورد نیاز ، مهمهای  تخصص سومدر بخش 

روابگط عمگومی   ، روابط عمگومی نوین های  یر فناورینظ عمومی در آینده ضروری هستند؛

 .مورد بررسی قرار گرفته اند امور عمومیمالی و 

 روابگط عمگومی   رایگج  درسیهای  کتابدر که  هستندهایی  شامل فصل چهارمبخش  

در ایگن  برای مثگال   .مطرح نشده اند و در این کتاب به این موضوعات پرداخته شده است

تگا   مطگرح شگده اسگت   فشگار  هگای   و گگروه  کمپگین هگای   سازمان نظیرهایی  فصلبخش 

تگرجیح داده انگد؛    هگا   سازمان تجاریهای  دیدگاه را بر کمپینسازمانهای که هایی  دیدگاه

یک فصل جدیگد در خصگوص افگراد مشگهور و روابگط      همچنین . مورد بررسی قرار گیرند

که  استی مطرح شده تسئواالو  ها  زمینه ،. در فصل آخر مطالبنوشته شده است عمومی

از  هگا   سیو بررپژوهش ان با مطالعه آنها بتوانند در حوزه امیدواریم خوانندگان و دانشجوی

نیازمنگد   و ، تخصصیرو به رشد رشته علمیروابط عمومی یک در پایان بگیرند.  آن بهره

در نتیجه همگه مگا   . است و زمینه هایش مرزها تثبیتو جست و جو مداوم برای  پرسش

در رشگته روابگط    اهگداف بگه   مسئول رسیدن ، محقق و متخصصمعلم ،به عنوان دانشجو

   عمومی هستیم.
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 آموزشی اهداف
در نتیجگه شگامل   این یک کتاب درسی و آموزشی بگرای رشگته روابگط عمگومی اسگت و      

اسگاتید  و  گگروه دانشگجویان، متخصصگان   تعدادی از ابزارهاست که امیدواریم بگه هگر دو   

 کمک کند تا با مطالعه این کتاب اطالعات بیشتری را دریافت کنند. روابط عمومی

شودکه دانشگجویان   می نتایج آموزش آغاز ابتداء، در هر فصل با فهرستی از مطالب و 

 دسگت ه بگ  اطالعگات الزم را  باید پس از درگیر شدن بگا ایگن نتگایج آموزشگی و تحلیلگی     

ت کگه طیگف وسگیعی از موضگوعات     تعریف شگده اسگ  ای  به گونهآورند. ساختار کتاب  می

دهد تا خواننده را در فهم موضگوع هگر فصگل     می آموزشی الزم را در اختیار خواننده قرار

کگگه  مگگنظم وجگگود داردهگگای  ک سگگری فعالیگگتپشگگتیبانی کنگگد. بگگه عنگگوان مثگگال، یگگ 

الزم در مورد جستجو برای کسب اطالعات بیشتر و یا چگگونگی تعامگل   های  دستورالعمل

  در اختیار خواننده قرار دهد.را ضوعات بیشتر با مو

در بکگارگیری قگوه تفکگر و درنگگ در خواننگده       در جهتکنید هدف تشویق  فکردر قسمت 

ی عمیگق تگر در مگورد    لگ بگا تحلی  تگا  اسگت  قابل بررسیو  ظهوردر حال هایی  مورد مسائل و ایده

از مفاهیم کگه بگه   ای  ما تالش کرده ایم بسیاری از شرایط یا عبارات )مجموعه مسائل بحث کند.

و یگا   مگورد مطالعگه   حوزهیا مربوط به  صورت برجسته مشخص هستند( که ممکن است جهانی

تعگاریف هگر مفهگوم بگه      تخصصی باشد را جهت درک ساده مطالب تعریف کنگیم.  واژگاندارای 

صورت مجزا در واژه نامه کامل پشت این کتاب آمگده اسگت. در آخگر، مطالگب کتگاب در قالگب       

مطالعات مگوردی و مطالعگات مگوردی کوتگاه( بگا هگدف ارائگه        )مانند موارد مطالعاتی، بسیاری از 

کارگیری اصول مورد بحث در حگوزه عملگی مطگرح شگده     ه ت آشنایی و بهموردی جهای  نمونه

که خوانندگان استقبال خگوبی از اولگین    شگفت زده شده ایمما خوشحالیم و گاهی اوقات  است.

بگا رضگایت مگورد     در سراسگر جهگان  ای  بگه طگور گسگترده   این کتاب  اند. دادهچاپ کتاب انجام 

این قضگیه مربگوط بگه اسگتراتژی آموزشگی کتگاب و        تأییداستفاده واقع شده است و علت اصلی 

 روشن بین تئوری و عمل است.ایجاد ارتباط 

بسیاری در مورد روابط عمومی و شیوه عمگل آن وجگود دارد   های  با این حال، پرسش

که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همین موضوع باعث شده است تا هدف برجسگته مگا   

الهام بخشی به خوانندگان جهت بررسی موضوعات روابط عمگومی و   ، یعنیدر این کتاب

کارشناسگی ارشگد و   هگای   دقیق در مقطع کارشناسی و پگروژه  یپژوهشهای  طرح        احتماال 

و ایجگاد   مسائل روابط عمومیپایان نامه باشد. امیدواریم چاپ دوم کتاب موجب پیگیری 
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همگه، تفکگری خوشگایند بگرای     بین تئوری و عمل، و باالتر از  پلی بین شکاف ایجاد شده

 باشد. متخصصان و دانشجویان روابط عمومی

 

 



 

 راهنمای مطالعه کتاب
هر فصل یک بررسی کلی و مختصر از  مقدمه بخشدر  -1

اختیار خواننده قرار در مطالب و موضوعات مطرح شده 

یردمی  خش گ عه ها  فعالیت. در ب برای مطال نده  خوان

و جستجو در اینترنت و به تحقیقات بیشتر به انجام 

گفتگو با دیگر افراد در خصوص فصول کتاب تشویق می 

 د.شو
این قسمت به خواننده کمک می نتایج آموزش:   بخش -2

کند بر مباحثی متمرکز شوند که بعد از مطالعه هر 

 ساااختار. در بخللش اطالعللات مزم را کسللب کننللدفصللل 

خواننده به سرعت می تواند نکات کلیدی ارائه شده 

 هر فصل را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. 
مفاهیم و موضوعات  کوتاه مطالعات موردی در بخش -3

عمومی به همراه منابع تخصصی و موارد واقعی  روابط

 در زندگی روزمره با ذکر مثال ارائه شده است.
خش -4 باره  کادر در ب نی در عات غ به اطال نده  خوان

 صنعت روابط عمومی دسترسی پیدا می کند.
خش -5 موردی در ب عات  ضوعات  مطال سیعی از مو یف و ط

عرفی مزم برای ارائه در سمینارها و مطالعات خصوص م

 شده است.
نتایج همه موضوعات  خالصه در انتهای هر فصل بخش -6

 مطرح شده به صورت اجمالی آورده شده است.
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