
مدافعه مسئول در ارتباط عمومي چيست ؟

 

  

اين . است اي از اصول اخالقي تلقي شده كه قابل استفاده در اعمال روابط عمومي مدافعه مسئول به عنوان نظريه

در حاليكه من با نظريه اين دانشمندان در . نظريه با همكاري دانشمندان كافي فيتز پاتريك و كاندايس گاتير ارائه شد 

به منظور توضيح جامعتر از ديدگاهم در . از جاها موافق هستم ، برداشتي براي خودم از مدافعه مسئول دارمبسياري 

گاتير ، مزايا و زيانهاي آن ، و تفكرات / رابطه با مدافعه مسئول در روابط عمومي ، ارزيابي تئوري فيتزپاتريك 

. نمايد شخصي خودم در رابطه با اين موضوع امري ضروري مي

 

  

اي فلسفهفراهم آوردن «نظريه مدافعه مسئول توسط فينتزپاتريك و گايتر براي يك گام اساسي بودن در جهت 

مدافعه مسئول در جستجوي پيوند . ارائه شد » جهاني كه بايد بر استانداردهاي اخالقي روابط عمومي پايدار باشد

عي ، دو نقشي كه به طور مداوم در مغايرت هويت اخالقي روابط عمومي متخصص به عنوان وجدان دفاعي و اجتما

به عنوان يك وكيل ، يك متخصص روابط عمومي مسئول موكل يا سازمان خود . باشد با يكديگر قرار دارند، مي

بنابراين ، . به عنوان يك وجدان اجتماعي، يك متخصص روابط عمومي مسئول عموم در كل است . باشد مي

متخصصين روابط عمومي «نويسد ، محقق روابط عمومي دن ريت مي. وجود دارد برخورد ذاتي بين اين دو هويت 

نظريه مدافعه مسئول در تالش است » .اي وجدان دفاعي و اجتماعي هستند نيازمند راهنمايي در تطبيق نقشهاي حرفه

بايست عمومي مي اول ، يك متخصص روابط. بويژه ، سه اصول هست كه بايد به هم بپيوندند . تا آن راهنما باشد 

سوم، يك . دوم، رعايت احترام همة افراد بايد در سرلوحه قرار گيرد . مزايا و زيانهاي رفتار احتمالي را بررسي كند 

اين اصول اساس تئوري مدافعه مسئول . متخصص روابط عمومي بايد تمام مشكالت و پيامدها را ببيند و معين كند 

بايست اصول اخالقي شخصي يك وكيل رخورد هستند و لذا مدافعه مسئول ميمسلماً ، اين اصول قابل ب. هستند 

در كل، نظريه فيتز پاتريك و گايتر و كالي ايده آل روابط عمومي را كه قادر به حفظ منافع موكلين هستند و . باشد 

.دهد گيرند نشان ميدر عين حال منافع جامعه را در نظر مي

 

  

بزرگترين مزيت اين مدل . ي تحليل عميق مدافعه مسئول الزم و ضروري هستند مزايا و اشكاالت اين نظريه برا

با اختصاص ارزش يكسان براي هر دو نقش، اصول اخالقي يك . تخصيص آن به مدافعه و مسئوليت اجتماعي است 

ر صنعت به بيان ديگر، غيرواقعي است كه فكر كنيم اصول اخالقي د. شود تركيب واقعي در عمل روابط عمومي مي


