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  نقش روابط عمومي در شهرداري 

  علوم سياسيعليرضا رحيمي كارشناس ارشد 

انسان به عنوان موجودي كه ذاتا اجتماعي است و رفتارهاي خـود را مبتنـي بـر ارتبـاط جمعـي بنـا نهـاده ، بـراي         

رتباط و يا به اصطالح علمـي  دستيابي به يك ارتباط دوسويه با ديگران الزاما نيازمند قواعدي تعريف شده براي اين ا

  است كه به آن روابط عمومي مي گويند. 

روابط عمومي فارغ از تعاريف متعددي كه در بعد شخصي آن مي توان تعريف كرد در بعد اجتماعي و در حوزه هاي 

 گروهي و يا به اصطالح در حوزه اداري پل دوسويه و يا دو طرفه اي است كه بين يـك دسـتگاه و جامعـه مخاطـب    

برقرار است و وظيفه ي جمع بندي اطالعات و اخبار و ارسال به جامعـه مخاطـب از سـويي و جمـع آوري پـايش و      

دسته بندي و ابالغ به دستگاه متبوع را بر عهده دارد و اما در تعريف  انديشمندان متعدد، تعاريف و تعابير ومختلفي 

روابـط عمـومي عبـارت    « را چنين بيان مي كند كه :  مومي روابط عارائه نموده اند. يكي از كامل ترين اين تعاريف 

است از مجموعه اي از عمليات ارتباطي ، آگاهانه ، مبتني بر برنامه و تحقيق است كه با استفاده از شيوه هاي علمي 

عمـومي  و هنري به دنبال ارتباط با مردم و اطالع يابي از نظرهاي آنان، تجزيه و تحليل گرايشهاي مخاطبان و افكار 

به منظور گفتگو با آنان براي رسيدن به تفاهم، با كاربرد روش ها و ابزارهاي ارتباطي ، نوشتاري، ديداري و شنيداري 

  1»است . 

را به بار مي آورند. به طور  اي روابط عمومي يك فرايند است يعني يك سري اقدامات ، تغييرات يا وظايف كه نتيجه

تحقيـق: مشـكل يـا مسـئله      -1« عنصر كليدي تشكيل شده كه عبـارت انـد از   ر چهاكلي فعاليت روابط عمومي از 

ارتباطـات   -3عمل (برنامه ريزي): چه كاري قرار است در رابطه با آن مشـكل يـا مسـئله انجـام شـود.       -2چيست؟ 

  2»ست. ارزيابي : آيا به اطالع مخاطبان رسيده است و چه تاثيري داشته ا -4(اجرا): چگونه بايد به مردم گفت 
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رابطه ميان افراد و گروه ها كه بخشي از روابط عمومي   -1«روابط عمومي عمدتا در سه معنا به كار گرفته مي شود: 

 3»روابط يك سـازمان.  قعيت كيفيت و مو -3روشها و ابزارهايي كه رابطه اي مطلوب را شكل مي دهند  -2هستند 

ولت ها هميشه به قراري ارتباط با مردم نياز داشته و دارنـد  اهميت روابط عمومي وقتي روشن مي شود كه بدانيم د

  كه مهم ترين دليل آن آگاه كردن شهروندان از خدمات موجود و نحوه ي استفاده از آنهاست. 

در يك دموكراسي اگر مي خواهيم مردم قضاوت هاي آگاهانـه و هوشـيارانه اي نسـبت بـه سياسـت هـا و فعاليـت        

باشند وجود اطالعات عمومي ضروري است. از طريق مطلع كردن مردم انتظـار مـي رود   نمايندگان منتخبان داشته 

كه شهروندان جامعه آگاهي و انگيزه الزم براي مشاركت كامل در شكل گيري سياست هاي دولت داشـته باشـند  و   

  4بنابراين روابط عمومي نقش مهم و كليدي در اين زمينه دارد.

و الكتريكي شدن دانش ها و مهارتهـا رشـد حـوزه اطالعـات و تكنولـوژي، روابـط        با توجه به پيشرفت علوم و فنون

عمومي هم به سوي الكترونيكي شدن و پيشرفته شدن سوق داده شده است تا با استفاده از تكنولوژي هاي ارتباطي 

وابـط عمـومي .   و اطالعاتي نسبت به خدمات رساني بهتر به مخاطبان اقدام كند و اين مسئله نشان دهنده اهميت ر

  5.ارتباطات و اطالعات مي باشد كه نقش اين حوزه را برجسته و آشكار مي سازد

توجه به مباحث فوق روابط عمومي نقش مهم و حساسي را در هر اداره و سـازمان دارا بـوده و از اهميـت خاصـي      اب

است كه مفهوم شهر و شهرداري  برخوردار است . اما در مورد شهرداري به چه صورت مي باشد قبل از هر بحثي الزم

  تعريف شده و سپس به نقش روابط عمومي در شهرداري پرداخته شود. 

ها و كوچه ها و خانه و دكان ها و سكنه  آبادي بزرگ كه داراي خيابان«از نظر لغوي به معناي  town(6كلمه شهر (

جمعيت و مسافت و محدوده معـين  يك سرزمين مشخص با «در تعريف كلي شهر عبارت است از  7»بسيار مي باشد
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كه البته داراي ادارات، سازمانها و موسسات خاصي بوده كه شهرداري هم يكي از اين موسسـات اسـت. بـر     8»شده. 

نفر بالغ شود شهرداري تاسيس مي  5000اساس ماده يك قانون شهرداري ها در هر جاي كه جمعيت آن حداقل به 

به تصويب رسيد ولي شهرداري كار خود را از شمسي  1286در كشور در سال اولين قانون تاسيس شهرداري  9گردد.

دو سال بعد از آن آغاز كرد كه البته در آن زمان تنها در تعدادي از شهرها شهرداري تاسيس گرديد. قانون تاسـيس  

كـه بـه   شمسي به تصويب نهايي مجلس آن زمان رسـيد ؛   1334تير  11شهرداري ها پس از اصالحات سرانجام در 

قانون  1361آمده است. البته در سال  57و  56 – 55قانون شهرداري معروف است و وظايف شهرداري هم در مواد 

قانون تشكيالت  1375تبصره به تصويب رسيد و نهايتا در سال  6ماده و  53تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري در 

تبصره به تصـويب مجلـس    51ماده و  94ن مشتمل بر و انتخاب شهرداراكشور وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 

در رابطه با وظايف شـهرداري كـه    10شوراي اسالمي رسيد و اكنون به عنوان يك قانون كامل و جامع اجرا مي شود.

ايجـاد خيابـان هـا و كوچـه و ميـدانها، باغهـاي       «آمده است ، به طور كلي مواردي از قبيـل   55عمدتا در ذيل ماده 

بز، تنظيف معابر عمومي ، رفع سد معبر، نظارت بـر امـور بهداشـت سـاكنين شـهر بـا همـاهنگي        عمومي، فضاي س

خانه و گورستان، ايجـاد ميـدانهاي عمـومي بـراي     يري از گدايي و تكدي گري، ايجاد غسالموسسات بهداشتي، جلوگ

خارج از شـهر،  مشاغل به  ايجاد مشاغل مزاحم شهري و انتقال اين خريد و فروش مواد مورد نياز مردم، جلوگيري از

دجـه فرهنگـي در   ربط جهت احداث بناهاي فرهنگي و ساختمانهاي عمومي، پـيش بينـي بو  يهمكاري با نهادهاي ذ

صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر احداث مي شوند، نامگذاري معـابر و صـدور    بودجه كلي شهرداري،

  11»ل مي شود.پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران را شام

با توجه به حجم گسترده وظايف و مسئوليت هاي شهرداري، اهميت روابط عمومي در آن روشـن تـر مـي شـود. در     

جمع  -1«مورد وظايف و مسئوليت هاي روابط عمومي از نظر قانوني به چند مورد اشاره مي گردد كه عبارت اند از : 

ائل ارتباط جمعي دولتي و خصوصي در رابطـه بـا موسسـه يـا     آوري اطالعات و آمار در زمينه مطالب منتشره در وس
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انجام امور مربوط به اجراي آيين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن  -2وزارت خانه متبوع و تهيه گزارش الزم

تي، تهيه نشريات تبليغا -4مطالعه و بررسي و رعايت موازين الزم براي برنامه هاي انتشاراتي و اطالعات  -3تبليغات 

انجام امور مربوط به برگـزاري جشـن هـاي محلـي ، اجـراي  برنامـه هـاي راديـويي و          -5هاي داخليفني و بولتن 

 -7ي و سـمعي و بصـري سـازمان متبـوع     تاجراي كليه ي امور مطبوعا -6تلويزيوني و يا مصاحبه با مقامات مربوط 

ارت خانه ها، به منظور هماهنگي و تنظيم برنامـه  برقراري تماس با وزارت خانه ها و موسسات، ارگانهاي دولتي و سف

تهيه آمار و اطالعات از  -8هاي انتشاراتي، امور مسافرت ها، پذيرايي و مالقات ها، كنفرانس ها، سمينارها و نظاير آن

بررسي مدارك و اطالعات در مورد طرح لوايح مربوط بـه   -9بيوگرافي مهمانان خارجي و تهيه گزارش براي مقامات 

بررسـي مـدارك الزم در مـورد طـرح      -10زمان متبوع و تعقيب آنها در مجلس و كمسيون هاي پارلماني مجلس سا

آيين نامه ها و تصويب نامه هايي كه از طرف وزارت خانه متبوع و سازمانهاي وابسته جهت تصويب به هيئت دولـت  

بـاط بـا وزارت خانـه متبـوع     رتس در ابررسي مطالب و مسائلي كه توسط نماينـدگان مجلـ   -11مي شود.     تقديم 

تحقيق در افكار عمومي و ارزيابي نظرات مردم و استفاده از آن در تعيين خـط مشـي    -12مطرح و عنوان مي شود 

اهميـت كـار روابـط عمـومي در      بـر  و اين وظايف خود گواهي  12»برنامه هاي انتشاراتي و اطالعاتي سازمان متبوع 

شهرداري ها و رسالت خطيري است كه اين واحد بايد به نحو مطلوب به آن بپردازد. با توجه به اينكه شهرداري هـا  

مي باشند كه مسئوليت آموزش فرهنگ شـهروندي را  مطرح به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين نهاد مديريت شهري 

نين افزايش انتظارات مردم از شهرداري ها در اموري همچون مديريت پسماند در كنار مدارس بر عهده دارند و همچ

ن، حمل و نقل و تردد درون شهري، سـاخت  مشاركت فرهنگي و اجتماعي شهرونداشهري، مسائل بهداشت عمومي، 

وساز و مصرف زمين و مسائلي از اين دست كه نيازمنـد آمـوزش فرهنـگ شـهروندي مـي باشـد. بنـابراين اهميـت         

لذا از آنجا كه آگاهي  13دهاي فرهنگي كه وظيفه اطالع رساني و آموزش را بر عهده دارند بهتر مشخص مي شوند.نها

شهروندان از وظايف و حقوق متقابل شهروندان و مديران شهري، در بهبود مشاركت هاي مردمي و همراهي آنان بـا  

اين آگاهي بخشي از وظايف مسلم روابط عمـومي   طرح ها و برنامه هاي شهرداري ها موثر واقع مي گردد و از سويي

مي باشد، مي توان گفت : نبض مشاركت و تعامل دو سويه شهروندان و مديران شهري در روابط عمومي هـا مـي   ها 
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تپد و اين موضوع انگيزه و دليلي است بر اين كه روابـط عمـومي هـا در مـديريت شـهري بايـد همگـام بـا مـردم و          

ش مبتني بر تكنولوژي روز حركت كنند تا بتوانند رسالت خود را به نحو احسـن بـه انجـام    مسئولين و بر اساس دان

  برسانند.

  : نتيجه

با توجه به اينكه ارتباط در جامعه بشري ، نقش حياتي و مهمي دارد و بدون شك هيچ كشور و جاممعـه اي بـدون   

وجـود نهادهـا و موسسـاتي كـه ايـن روابـط و        ارتباط و داشتن ارتباط نمي تواند به حيات خود ادامه دهد بنـابراين 

ارتباطات را چه در حوزه داخلي و چه در حوزه بين المللي برقرار كرده و تنظيم و هدايت مـي كننـد داراي اهميـت    

                    ردم در ارتباط ممي باشند. كليه نهادها و اداراتي كه در يك كشور فعاليت مي كنند به طور مستقيم و غيرمستقيم با 

مي باشند كه وظيفه تنظيم و برقراري اين رابطه با يك قسمت از اين موسسات به نام روابط عمومي مـي باشـد كـه    

اين قسمت نقش ايجاد ارتباط با مردم و تنظيم آن و همچنين اطالع رساني به جامعه در مورد اقدامات و عملكرد آن 

هم واحدي به نام روابط عمومي وجود دارد كـه وظيفـه اش ايجـاد    سازمان يا نهاد را به عهده دارد. در شهرداري ها 

ارتباط با مردم و اطالع رساني صحيح به آنها جهت آگاهي عموم از اقدامات اين موسسه مهم مي باشد كه معموال بـا  

و در م اين كار كرده و هدف آن رساندن اخبار صحيح بـه مـردم   اقدام به انجا بروشور و نشريه يا نشريات محليچاپ 

نتيجه ايجاد رضايت عمومي در جامعه مي باشد . بنابراين هر قدر كه روابط عمـومي در وظـايف و اهـدافش بهتـر و     

موفق تر عمل كند اعتماد مردم به شهرداري و عملكرد آن زيادتر شده و اين امر موجب توسعه كارهاي اين موسسه 

ان اين نتيجه گيري كلي و برداشت را كرد كـه نقـش   مي تو در يك كالم  مهم و موفقيت آن در يك شهر مي باشد.

ليدي و حسـاس بـوده و   روابط عمومي در شهرداري با توجه به گستردگي وظايف و كارهاي اين موسسه يك نقش ك

  مربوطه به اهميت آن بيشتر توجه كنند قطعا در پيشبرد امور موفق تر خواهند بود.  هر چه مسئولين

  

  

  عمومي  سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهانروابط 
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