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 چکیده پایان نامه )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده(: 

ای یافتن هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبر
دی ارتباطی  عوامل موثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،داشتن برنامه راهبر

وابط عمومی مندی از تکنولوژی های نوین  ارتباطی در کارایی ر ،عملکرد ارتباطات درون وبرون سازمانی ومیزان بهره
این  از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل ومدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام گردیده است. در

ک در ی گویه 31پرسشنامه با  65تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به طور کل شمار )بدون نمونه گیری(  تعداد 
مع سوال مشخصات وسیمای پاسخگویان  ارسال واطالعات ج 6درجه ای درباره کارایی ،یک سوال باز و 5پیوستار 

 تک نمونه ای تجزیه  وتحلیل گردید. (Tتهیه جدول های توصیفی  و روش آزمون ) آوری و با 
تخصیص راهبردی ارتباطی  ، در این پژوهش پاسخگویان  ، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی ،داشتن برنامه

روابط عمومی  بودجه مورد نیاز، فعالیت درون وبرون سازمانی ،استفاده از تکنولوژی های ارتباطی  نوین را در کارایی
الگوی ارتباطی   موثر دانستند واظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می تواند سازمان را در رسیدن به یک

 ین سازمان وجامعه یاری نماید.دوسویه همسنگ ب
عی در نکات  قابل توجه از نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است   که روابط عمومی سازمان تامین اجتما

یطی بهره مناسبی زمینه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از ظرفیت شبکه های اجتماعی ،تلویزیون،تبلیغات اینترنتی ومح
ی ارتباطی  افته ها نشان می دهد  روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی  در تدوین برنامه راهبردنمی برد. همچنین ی

 ی  می باشد.برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی ونظر سنجی نیازمند باز تعریف وتدوین نظامنامه جامع ارتباط
قعی خود مان تامین اجتماعی هنوز جایگاه واهمچنین بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی در ساز 

وابط روص وظایف وحیطه فعالیت صرا نیافته است که می توان با بازنگری در تشکیالت وآموزش مدیران ارشد  در خ
 عمومی ، اقدامات عملی مناسبی  برای افزایش کارایی روابط عمومی انجام داد.
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 مقدمه

لي از جامعه به  پیچیدگي  جوامع امروزی،سازمانها بر آنند به منظور تحقق اهداف،شناخت کامبا توجه 

 مخاطبان خود داشته باشند و تصمیماتي مبتني بر واقعیات اتخاذ کنند.

مام ظرفیت های تامروزه سازمان ها به اين نتیجه رسیده اند  کارايي فعالیت ها زماني خواهد بود که از 

اشته دانات و شرايط الزم بهرمند مي شوند و در عرصه جامعه حضوری فعال و موثر سازماني و امک

 باشند.

ند اطالع يابي، در اين میان روابط عمومي ها نقش بسیار تعیین کننده دارند و مي توانند با انجام فراي

های  یپردازش اطالعات و اطالع رساني،سازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پیاده سازی استراتژ

 کالن آن ياری نمايند.

نقش خود به  روابط عمومي به عنوان يک علم دارای اصول منطقي، نظريه،الگو و فلسفه بوده و با ايفای

ازمان سشکل کار آمد مي تواند در تصمیم سازی برای مديران،برای ايجاد تصوير مناسب و صحیح از 

 در جامعه اثر بخشي را افزايش دهد.

همیت اگفت موفقیت روابط عمومي ها در سازمان ها در گرو توجه مديران به  به طور قطع مي توان

د با نقش و رسالت روابط عمومي هاست.نمي توان تصور کرد سازماني در عصر حاضر به خوبي بتوان

 باشد. مخاطبان خود ارتباط برقرار کند،اما از مکانیزم ،ابزارها و دانش روابط عمومي بي بهره

تباط با الب فعالیت هايي همچون،انتشارات،تبلیغات،اطالع رساني،افکار سنجي،ارروابط عمومي در ق

ازمان سشرکای اجتماعي در دو سطح درون سازماني و برون سازماني در صدد است تا بتواند مديران 

بان و جامعه را جهت برقراری ارتباطي تعاملي و دو سويه با ساير ارکان سازماني همچون کارکنان،مخاط

 رساند.ياری 
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 :مقدمه
د ،جامعه ای با شروع هزاره سوم ،سازمان ها و جامعه ايران در آستانه ورود به جامعه اطالعاتي هستن

ت سرعت بااليي که در آن بر اثر تغییرات و نو آوری های فناوری ،ارتباطات ،اطالع رساني و ارايه خدما

يژه روابط وآوری ها باعث ايجاد چالش ها و فرصت هايي برای سازمان ها و به پیدا کرده است.اين نو 

ن و عمومي ها در خصوص چگونگي ارتباط با محیط و ايفای نقش های موثر در درون و برون سازما

شتريان ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغییرات محیطي شده است،وارائه اطالعات به مخاطبان و م

یني در ))شفاف سازی(( ،به رسمیت شناختن حق دسترسي مخاطبان به خود،مسئولیت سنگ

ا مخاطبان باطالعات،احساس مسئولیت و پاسخ گويي در برابر مخاطبان،ايجاد ارتباط دوسويه و متعامل 

ر جامعه دو مشورت به کارگیری فناوری های نوين ارتباطات و اطالعات بر عهده دارند.روابط عمومي 

ا در تصمیم رسازمان حضوری قدرتمند و موثر داشته باشد تا بتواند مديريت سازمان اطالعاتي بايد در 

از اهمیت  گیری ها و راه کارهای سازمان در قبال محیط و مخاطبان ياری رساند و مديريت سازمان را

تطبیق ارتباط دوسويه با محیط،ارزيابي سازمان از نظر مخاطبان ،ضروت مخاطب محوری در سازمان،

 ه ها و سیاست های سازمان با گرايش ها و خواسته ها و نیازهای مخاطبان،آگاه کند.برنام

د و فرا پرداختن به موضوع  کارايي روابط عمومي در گذر به جامعه اطالعاتي و بررسي موانع موجو

 روی آن به چند دلیل اهمیت دارد.

و با وجود  وارداتي از غرب بودهاوالً: به رغم کارشناسان روابط عمومي در ايران پديده ای غربي و 

سازمان  گذشت از يک قرن از عمر آن در سازمانهای دولتي،هنوز کارکردهايش با فلسفه واقعي آن در

ا در عرصه فاصله دارد و نتوانسته به جايگاه مناسب خود در سازمان دست يابد ونقش های موثر خود ر

 درون و برون سازمان ايفا کند.

ولت به در روابط عمومي در سازمان های دولتي بايد به عنوان بخشي از بدنه اين درحالي است که د

ا محیط و عنوان پل ارتباطي بین دولت و مردم عمل کند و با برقراری ارتباطات دوسويه و متعامل ب

تقابالً ديدگاه مخاطبان و رسانه ها مشارکت و اعتماد مردم را به سازمان و برنامه های آن جلب کند و م

ن به ايفای مخاطبان را به سازمان منتقل کنند و ضمن برخوردار بودن از جايگاه مناسب در سازما های

 نقش های موثر در عرصه های سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز دارد.

دوماً:روابط عمومي يکي از نهادهای تخصصي در جامعه اطالعاتي محسوب مي شود که با گردآوری 

و پردازش،تولید و ارائه اطالعات به عنوان يکي از ضرورت های جامعه  درست و سیستماتیک اطالعات

اطالعاتي ، نقش موثر و غیر قابل انکاری در اين عرصه بازی مي کند.مهمترين مشخصه جامعه 
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اطالعاتي،حضور اطالعات و اطالع رساني در جامعه با کمک فناوری های نوين ارتباطات و اطالعات 

 است.

ارتباطي و  ولید و ارائه مناسب اطالعات به مخاطبان،استفاده ازرسانه های نويندر چنین جامعه ای ت

رات محیطي دوسويه روابط عمومي را در راه کمک به رشد ،توسعه ، پويايي و هماهنگي سازمان با تغیی

عالیت فو رسیدن به اهداف سازمان ياری مي کند و باعث مشارکت گسترده مخاطبان در برنامه ها و 

تماعي سازمان زمان مي شود.به عبارتي اطالعات و اطالع رساني و اطالع يابي به منبع سرمايه اجهای سا

ا تحقیق ب،ايجاد کننده و تداوم دهنده اعتماد دوسويه بین سازمان و مخاطبان تبديل شده است.لذا 

عرصه  وپژوهش مي توان به موانع و چالش های موجود روابط عمومي در راه ايفای نقش فعال آن در

مشکالت  ارتباطات سازمان جامعه و مخاطبان دست يافت و راه کارهای عملي بهبود وضع موجود و رفع

 فرا روی را ارايه داد.

 بيان مسأله :
زمان نقش بررسي کارايي روابط عمومي وعوامل موثر بر آن به عنوان مدالعموم مردم ووکیل مدافع سا

مطلوب از سازمان ها دارد.) گوتلیپ وسنتر، بسیار محوری در ايجادتصوير مطلوب ويا نا

ساني و ارائه (.جامعه ای که در آن بر اثر تغییرات و نوآوری های فناوری،ارتباطات و اطالع ر29،1971

ای خدمات وارد مرحله پیچیده تری شده است.اين نوآوری ها باعث ايجاد چالش و فرصت هايي بر

وثر چگونگي ارتباط با محیط و ايفای نقش های م سازمان ها به ويژه روابط عمومي ها در خصوص

 دردرون و برون سازمان شده است.

ظام حاکم سازمان ها در جامعه امروز تالش مي کنند با شناخت مخاطبان خود و بررسي ساز و کار و ن

بط اين میان روا بر اين روابط،اهداف خود را به پیش برده و تصمیماتي مبتني بر واقعیات اتخاذ کنند. در

حمايت و  وعمومي مي تواند با بکارگیری ابزارهای نوين ارتباطي،در اذهان مخاطبان خود نفوذ کرده 

 پشتیباني ،تفاهم و همدلي مخاطبان سازمان را بدست آورد.

روابط عمومي بر اساس تعريف ،وظیفه کار مديريتي مشخص است که به ايجاد و حفظ خطوط دو 

قع تالش ری متقابل بین يک سازمان و عموم مردم کمک کند. در واجانبه ادارکي،درک دو جانبه همکا

وم مردم که تعمدی،برنامه ريزی شده و پايدار برای ايجاد و حفظ درکي دو جانبه بین يک سازمان و عم

 با آن سرو کار دارند.

 ( . درمیان سازمان و ارگان های موجود سازمان تامین اجتماعي يه6-1386،7)ويلکاکس و همکاران،

عنوان بزرگ ترين صندوق بیمه ای کشور به نحوی موثر نیازمند کارايي روابط عمومي برای پیشبرد 
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نوع خدمت ديگر و تامین نیاز  18اهداف خود است چرا که خدمات بیمه ای بازنشستگان و درمان و 

انتظارات میلیون نفر از جمعیت کشور، مسلتزم درک کامل نیازها و  40امروز و پشتوانه فردای بیش از

لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه  و شناخت کامل مجموعه مخاطبان و ذينفعان سازمان است.

عواملی بر کارایی روابط عمومی موثر است؟ و آیا دیدگاه مدیران به جایگاه روابط 

عمومی،تخصیص بودجه، استفاده از تکنولوژی نوین ارتباطی،داشتن برنامه راهبردی و عملکرد 

 های درون و برون سازمانی بر کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد؟ فعالیت

 اهميت و ضرورت تحقيق:
جود امروزه با گذشت زمان و پیچیده تر شدن نظام اجتماعي ،بیش از بیش اهمیت،نقش و ضرورت و

زماني در و برون سا روابط عمومي به عنوان يک فن و هنر ارتباطي تسهیل کننده چرخه ارتباطات درون

ان يافت که دستگاه های اجرايي دولتي و سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کمتر سازماني را مي تو

 ات بداند.در عصر حاضر خود را بي نیاز از واحد روابط عمومي به عنوان مرکز گردش و انباشت اطالع

تلف ب سازمان به سوی اقشار مخيک روابط عمومي کارآمد و قوی ،جريان اطالع رساني را از جان

ه افکار بمردم و مخاطبان را تسهیل مي کند ونقش موثر و تعیین کننده ای را در هدايت و جهت دهي 

 (.146، 1385عمومي جامعه به عهده مي گیرد.)حبیب زاده، 

تعريف  به طور کلي کارکرد روابط عمومي ها در درون سازمان ها در دو بعد درون و برون سازماني

ظر وی مي شود و از آنجا که مدير روابط عمومي مستقیماً از سوی مديريت سازمان منصوب و زير ن

ن نسبت کار مي کند،مي توان گفت عملکرد روابط عمومي تابعي از نگرش و نگاه مديريت کالن سازما

ته اشدبه روابط عمومي است. علي رغم همه توفیقاتي که روابط عمومي در سال های اخیر در کشور 

 اما بايد گفت:همچنان بعضي از مديران تعريف و شناخت کافي از روابط عمومي ندارند.

سبي برای روابط عمومي ها به ويژه در سازمان هايي نظیر سازمان تامین اجتماعي از بودجه های منا

لزم شناخت اثر تبلیغات ،انتشارات و اطالع رساني بهرمنده هستند.بنابراين مديريت بهینه هزينه ها مست

زمان آن در سابخشي فعالیت های روابط عمومي است.بررسي کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر 

ر دتامین اجتماعي کمک خواهد کرد تا ،ضعف ها و قوت خود را بشناسیم و مسیر مشخص و درستي 

 ادامه ترسیم نمايیم.

با بررسي نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان در فرايند اطالع رساني ،اطالع يابي محتوای پیام های 

نموده و با تقويت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف ارتباطي،نوع رسانه و مجرای ارتباطي ،تغییرات ايجاد 
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به طور مستمر در جهت پیاده سازی يک روابط عمومي آرماني که از اصولي همچون مخاطب محوری 

 ،مشارکت گرايي اطالع رساني و اطالع يابي ،اخالق ،تفاهم گام برداشت.

 هدف هاي تحقيق :
 هدف اصلی:

 بر آن در سازمان تامین اجتماعيشناخت کارايي روابط عمومي و عوامل موثر  

 اهداف فرعی:

 اجتماعي بررسي وشناخت ابزار تکنولوژی های نوين ارتباطي ونقش آن برکارايي روابط عمومي تامین -

ي تامین بررسي وشناخت ديدگاه مديران  به جايگاه روابط عمومي و نقش آن بر کارايي روابط عموم -

 اجتماعي

ر کارايي ي در محیط درون سازمان و برون سازماني و تاثیرآن بوشناخت  عملکرد روابط عموم بررسي -

 روابط عمومي تامین اجتماعي

 جتماعيتاثیر آن برکارايي روابط عمومي تامین ا بررسي وشناخت میزان  تخصیص بودجه مورد نیاز و -

 اعيبر کارايي روابط عمومي تامین اجتم بررسي وشناخت تقش برنامه راهبردی ارتباطي سازمان -

 سواالت تحقيق:
 سوال اصلی :

 چه عواملي بر کارايي روابط عمومي سازمان تامین اجتماعي موثر است؟ -

 سواالت فرعی:

 موثر است؟ آيا میزان بهره مندی از ابزار و تکنولوژی های نوين ارتباطي در کارايي روابط عمومي -

 ي موثر است؟آيا ديدگاه مديران به جايگاه واحد روابط عمومي در کارايي روابط عموم -

 آيا  عملکرد ارتباط درون سازماني و برون سازماني در کارايي روابط عمومي موثر است؟ -

 آيا اختصاص بودجه مورد نیاز در کارايي روابط عمومي موثر است؟ -

 آيا داشتن برنامه راهبردی ارتباطي بر کارايي روابط عمومي موثر است؟ -

 فرضيه هاي تحقيق:
 یر دارد.عمومي تاثبرکارايي واحدهای روابط  به جايگاه روابط عموميسازمان نسبت  انديدگاه مدير -

 .میزان بهره مندی از امکانات ارتباطي نوين  در کارايي  واحد روابط عمومي تاثیر دارد -

 تخصیص بودجه مورد نیاز واحد روابط عمومي بر کارايي روابط عمومي تاثیر دارد.   -

 ماني و برون سازماني در کارايي روابط عمومي تاثیر دارد.فعالیت   ارتباط درون ساز -
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 داشتن برنامه راهبردی ارتباطي بر کارايي روابط عمومي تاثیر دارد. -

 قلمرو تحقيق:
 قلمرو مکاني تحقیق ادرات کل و مديريت درمان تامین اجتماعي در سراسر کشور است.

 قلمرو زمان:
 د.یبه پايان رس 1394آغاز و در خرداد  1393مراحل مختلف تحقیق حاضر از  ديماه سال 

 تعريف مفاهيم و واژگان پر کاربرد:
 .( راندمان ،بازدهPerformance) :کارایی

 در اين پژوهش دستیابي به بهترين نتیجه ممکن است با استفاده از کمترين ورودی ممکن و

 (.1393اجرای درست کارها در سازمان مربوطه است.)طاهری،بهنام،

 (Public Relations )عمومی:روابط 

خود به  فعالیت موسسه يا دولت با گروهي خاص از مردم به منظور انطباق خود با محیط و شناساندن

 (.136، 1378جامعه )نطقي ،

 سازمان تامین اجتماعی:

بیمه  يک سازمان کارگزار بیمه اجتماعي است.اين سازمان عمومي غیر دولتي ،وظیفه پوشش اجباری

زد،حقوق بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل های آزاد مي باشد.)ويکي کارگران م

 پديا،تقي،نور بخش(.

در اين  (.1909،1374در لغت به معنای نگريستن ونیز به معنای بینايي وانديشه است)عمید ،دیدگاه:

 پژوهش ديدگاه مديران به جايگاه روابط عمومي مورد سنجش قرار گرفته است.

 (.112،1389سوق الجیشي ،اداره کردن)عمید  راهبرد:

 

 

 

 :راهبرد ارتباطی

چالش های  برنامه ای يکپارچه ،جامع،يکپارچه،منسجم و هماهنگ که مزيتهای استراتژيک سازمان را به

وابط (.در اين پژوهش به پرسش درباره نقش راهبردی ر1390،176محیطي آن مرتبط مي سازد )شکری،

 صمیم گیری پرداخته مي شودعمومي در تصمیم سازی وت

 بودجه: 
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قد ن( يک واژه فرانسه قديم است و به کیف چرم اطالق مي شده است که وجوه Bougetواژه بوژت )

 را در آن نگهداری مي کردند.

 برآورد منطقي حجم عملیات در مقابل اعتبارات است. تخصیص بودجه : 

ورزی عملکرد در زمینه های صنعتي ،کشا بهره گیری از يافته های علمي برای بهبود تکنولوژی :

 و...)فرهنگ عمید ،پايگاه اينترنتي(.

  :تکنولوژی های نوین ارتباطی

حیط ( که ماهیت معبارتند از گستره وسیعي از اطالعات و ارتباطات به مردم)تلفن،فاکس،رايانه،موبايل،...

مومي ن بهره مندی روابط ع(.در اين پژوهش میزا1373،6زيست را دگرگون مي سازد )هنسون، روال،

 سازمان تامین اجتماعي از تکنولوژی ها  ونقش آنها در کارايي مورد برسي قرار مي گیرد.

 

 فعالیت های ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی: 

 فعالیت در لغت به معنای کار و کوشش بسیار است )عمید،پايگاه اينترنتي(.

رون ده برون سازماني )جامعه مخاطبان خارج از سازمان (و فعالیت های روابط عمومي در دو حوز

 سازماني)جامعه مخاطبان درون سازمان( تقسیم  بندی مي شود.

 تاريخچه تامين اجتماعي در ايران و جهان:
تماعي يا بشر نخستین، در شرايطي که نیاز ضروری اش تأمین مي شد، نیاز چنداني به وجود تأمین اج

یاری از ديد؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده جايگاه ويژه ای داشت و بسپیمان های جمعي نمي 

ود؛ زيرا مشکالت در درون آن حل مي شد. از اين رو کسي در مورد آينده خانواده اش زياد نگران نب

بکه يقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمايت ديگران قرار خواهند گرفت و اين ش

فع کننده ربه او و اعضای خانواده، نوعي تأمین اجتماعي اولیه را هديه مي کرد که حمايتي متقابل 

انند آتشکده ها، بسیاری از نگراني ها بود. به عالوه، نهادهای مختلفي نظیر خانواده و نهادهای مذهبي م

رائه ابعادی ا ابمعابد، کلیساها و سرانجام مساجد به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، 

هده دار عاز خدمات اجتماعي حمايت از محرومان و مستمندان و نگهداری از يتیمان و درماندگان را 

 مي شدند.

علت اختالف شرايط، امکانات، ويژگي های طبیعي، چگونگي نظام های حاکم بر ه از سوی ديگرب 

، در يک سطح نباشد و همگي اجتماعات و استعدادهای افراد، ايجاب مي کند که زندگي همه انسان ها

نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از ديرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراواني بوده 
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است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضوسوانح و حوادث را بر پیکر برخي هم نوعان احساس مي کرد و 

را جست و جو و ارائه مي کرد که يکي  رنج مي برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای

را در دنیا « تأمین اجتماعي»است. به طورکلي وجود سه عامل، زمینه پیدايش« تأمین اجتماعي»از آن ها 

فراهم آورده است: اول، نفع شخصي و اهمیتي که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس 

رک که مي توان از آن به احساس صنفي نیز خیرخواهي و نوع دوستي؛سوم، احساس سرنوشت مشت

 .تعبیر نمود

شود. با شروع اين سده، سده هفدهم میالدی، آغازگر تاريخ پرسابقه نظام تأمین اجتماعي محسوب مي

ها تری يافت. به همین دلیل، اقداماتي از جانب دولتمسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده

توان در اقدام درآمد شاغالن صورت پذيرفت. اولین مصاديق اين مسأله را ميدر حمايت از قشر کم

ستان يافت که دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در انگل 1604چهارم )پادشاه انگلستان( در سال هنری

 .شده در همان معادن اختصاص دهندرا کسر کرده و برای خريد دارو و مداوای کارگران مصدوم

تي به منظور بهبود به بعد بود که به تدريج قوانین و مقررا 20و اوايل قرن  19ال، از اواخر قرن با اين ح

ک در و همزمان با امپراتوری ويلهلم اول و صدارت بیسمار 1881رفاه کارگران وضع شد. در سال 

ای بعد، انواع ههای اجتماعي به تصويب رسید. دولت آلمان در سالآلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه

لین های بیماری، حوادث ناشي از کار، ازکارافتادگي و پیری را به تصويب رساند و بدين ترتیب، اوبیمه

گذاری شد و به سرعت به ديگر کشورهای صنعتي اروپا تسری های اجتماعي در آلمان پايهنظام بیمه

جبران خسارت وارده ناشي از کار را نین مصوب در اروپا به تدريج دامنه ، قوا1898بعد از سال يافت. 

توان به قانون حوادث ناشي از کشاورزی های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آن جمله ميبه گروه

وجب قانون (، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به م1899مکانیزه )در سال 

. در اين اشاره نمود 1914ادث ناشي از کار در سال و بیمه مستخدمان منازل در برابر حو 1906سال 

آيد که با توسعه بیمه میان، جنگ جهاني دوم، نقطه عطفي در تاريخ تأمین اجتماعي به حساب مي

های پس از بحران اقتصادی آمريکا و ويژه در سالها همراه شد. پس از جنگ جهاني دوم و بهبیماری

  .شد (، دوره نوين تأمین اجتماعي آغاز1933تا  1929های اروپا )فاصله سال

و بیمه (Economic Securityی )ای از امنیت اقتصاداصطالح تأمین اجتماعي که آمیزه

دولت فدرال آمريکا به کار  1935است، برای اولین بار در اليحه سال (Social Insurance)اجتماعي

بشر مصوب مجمع عمومي سازمان  اعالمیه جهاني حقوق 22در ماده  1948گرفته شد. سپس در سال 

همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین “ملل متحد، اين جمله گنجانیده شد که 

المللي امور تأمین اجتماعي، سازمان ملل افزون بر اين، به منظور پايداری جنبه بین” اجتماعي را دارند.
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، تمهیداتي را در اين (ISSA)المللي تأمین اجتماعيو اتحاديه بین(ILO)المللي کارمتحد، سازمان بین

 .زمینه پذيرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند

جتماعي، مفهوم تأمین اجتماعي، از دو نظر قابل توجه و بررسي است. يکي اين که مفهوم تأمین ا 

فاقات حوادث و اتعبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات ونتايج حاصله از پاره ای 

بلکه  اجتماعي، و ديگر اين که در مفهوم ديگر تأمین اجتماعیبحث از جیران عوارض خطرات نیست،

د پیش هدف اساسي، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بیني های الزم است. از آن جا که گفته مي شو

ر پیش بیني بجتماعي، سعي گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در اين مفهوم تأمین ا

افراد  و پیش گیری است. در چنین شرايطي، محور سیاست تأمین اجتماعي، حمايت های چند جانبه از

 .در مقابل خطرهای مختلف است

میالدی( 1922) 1301سابقه تأمین اجتماعي در ايران به تصويب اولین قانون استخدامي کشوری در سال

اين قانون، سه اصل تأمین اجتماعي  رای بازنشستگي به وجود آمد. درگردد که طي آن، نظامي بباز مي

يي برای کساني که پس از خدمت، توانا” حقوق و تأمین خاص“که عبارت بودند از فراهم نمودن 

ای، علیل و از کار برای کساني که به علت حادثه” مقرری خاص“دهند، فعالیت خود را از دست مي

خورد. در اولین از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم مي” فرمايانحمايت کار“افتاده شوند و 

به تصويب دولت رسید. در اين  1309در سال ” آهنصندوق احتیاط کارگران راه“اقدام، طرح تشکیل 

آهن مصوبه، دولت تسهیالت خاصي را برای کارگران ضايعه ديده يا فوت شده در حین احداث راه

برای کارگران بخش صنعت ” نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتينظام“ 1315ال بیني کرد. در سپیش

 .دولت رسید هیأت به تصويب

بر اينکه  ، قانون کار از تصويب هیأت دولت گذشت. طبق اين قانون، کارفرمايان، عالوه1325در سال 

مک )برای کمکلف به رعايت قانون بیمه کارگران بودند، بايستي دو صندوق شامل صندوق بهداشت 

هايي که ناشي از کار نباشد( و صندوق تعاون )برای کمک در امور ازدواج، ریبه کارگر در مورد بیما

  .دادندمندی، بیکاری، از کار افتادگي، بازنشستگي، حاملگي و غیره( را در هر کارگاه تشکیل ميعايله

، 1328خرداد  17کار مصوب  قانون 16، وزارت کار رسما تأسیس گرديد و طبق ماده 1328در سال 

برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران ” صندوق تعاون و بیمه کارگران“مقرر شد صندوقي به نامه 

اليحه “و در دوره نخست وزيری دکتر محمد مصدق،  1331تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 

و طبق آن سازمان مستقلي به نام برای اولین بار به تصويب رسید  ”های اجتماعي کارگرانقانوني بیمه

ها و مزايای تاسیس شد. اين سازمان مکلف و متعهد شد کمک” های اجتماعي کارگرانسازمان بیمه“

شدند، اعمال کند. درپي مجموعه تحوالت مقرر در اليحه را در مورد کارگران و کارمنداني که بیمه مي
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به تصويب هیأت وزيران رسید، سازمان  1342ای که در فروردين نامهيادشده، به موجب تصويب

تغییر نام يافت تا زير نظر وزارت کار و امور ” های اجتماعيسازمان بیمه“های اجتماعي کارگران به بیمه

به تصويب رسید  1347در سال ” های اجتماعي روستايیانبیمه“اجتماعي به فعالیت خود ادامه دهد. 

با تصويب قانون تأمین خدمات  1351اعي ادغام شد. در سال در سازمان تأمین اجتم 1354که در سال 

 .تشکیل شد” سازمان تأمین خدمات درماني“درماني مستخدمان دولت، 

قريبا تروی داد. اين وزارتخانه،  1353تشکیل وزارت رفاه اجتماعي، تحول ديگری بود که در سال 

. در اين را تحت پوشش خود قرار دادتمامي امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه 

توان ا مير” سازمان تأمین اجتماعي“و تشکیل  1354در تیرماه  ”قانون تأمین اجتماعي“میان، تصويب 

منجر به  با تصويب قانوني که 1355آغازگر تحولي نو در نظام تأمین اجتماعي کشور دانست. در سال 

دوق تأمین صن“زيستي شد، سازمان تأمین اجتماعي به انحالل وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و به

ول شد. اما تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درماني آن به وزارت بهداری و بهزيستي مح” اجتماعي

، سازمان تأمین 1358ای در شورای انقالب در سال اين تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصويب اليحه

  .اجتماعي دوباره احیا گرديد

انون اساسي به طور صريح به ق” تأمین اجتماعي“با وقوع انقالب اسالمي و تغییر قانون اساسي، مبحث 

جتماعي ابرخورداری از تأمین “اين قانون آمده است:  29جمهوری اسالمي ايران راه يافت. در اصل 

های بهداشتي مراقبت سرپرستي، حوادث و سوانح و نیاز بهبرای بازنشستگي، بیکاری، از کار افتادگي، بي

ای، حقي است همگاني و دولت موظف است خدمات و ای و غیربیمهو درماني به صورت بیمه

  ”.مايدهای فوق را برای يکايک افراد فراهم نحمايت

های پاياني جنگ تحمیلي، تغییرات خاصي در حوزه تأمین اجتماعي صورت نپذيرفت با اين حال، تا سال

های توسعه، دانست. اما با شروع برنامه 1366توان تصويب قانون بیمه بیکاری در سال يو تنها استثنا را م

ريزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول تأمین اجتماعي به صورت جدّی در دستورکار برنامه

مردم( و ای )اشاره به مشارکت (، دو ديدگاه بیمه1372تا  1368توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي )

قانون بازنشستگي پیش  1367ديدگاه حمايتي )اشاره به وظیفه دولت( مورد توجه قرار گرفت. در سال 

شدگان به تصويب رسید که با کاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگي، فشار مالي از موعد بیمه

قانوني، ارايه تعهدات  با تصويب 1368بسیار سنگیني را به صندوق تأمین اجتماعي وارد کرد. در سال 

درماني و اداره امور مراکز درماني سازمان تأمین اجتماعي از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین 

تری به مقوله تأمین اجتماعي وجود (، نگاه جامع1378تا  1373در برنامه دوم ).اجتماعي واگذار شد

برای افرادی که توان )بتني بر اشتغال و بیمه داشت. در اين برنامه در قالب دو نظام حمايتي، يکي م
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های اجتماعي کسب درآمد کافي و مشارکت در امر تأمین اجتماعي را دارند( و ديگری نظام حمايت

دهي نظام تأمین اجتماعي پرداخته ای )برای افرادی که کم درآمد يا نیازمند هستند(، به سامانغیربیمه

، تحوالتي در نظام بیمه 1373ه همگاني خدمات درماني در سال شد. پس از آن، با تصويب قانون بیم

خدمات درماني کشور پديد آمد که تأثیرات مهمي بر سازمان تأمین اجتماعي گذاشت. در همین راستا، 

رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین  1379قالیبافان خانگي فاقد کارفرما و در سال  1376در سال 

 .مان درآمدندشهری، تحت پوشش اين ساز

 :سازمان تامين اجتماعي کارکرد خدمات و
 کارگران پوشش آني اصل تيمأمور که استي گراجتماعمهیب سازمان کي ياجتماع نیتأم سازمان

 .است( یاریاخت صورت به) آزاد ومشاغل حرف وصاحبان( یاجبار صورت به) ریبگ مزدوحقوق

 کارگران پوشش آني اصل تيمأمور که استي گراجتماعمهیب سازمان کي ياجتماع نیتأم سازمان

. است( یاریاخت صورت به) آزاد ومشاغل حرف وصاحبان( یاجبار صورت به) ریبگ مزدوحقوق

 ونیلیم 2 از شیوب شده مهینفرب ونیلیم12 حدود سازمان،شامل نيا پوشش تحت تیجمع

ی برا سازمان نيا پوشش تحت تیشدگان،جمعمهیب افرادخانواده بادرنظرگرفتن که راستیبگینفرمستمر

 ازمانس کي ياجتماع نیتأم قانون،سازمان براساس. رسدينفرم ونیلیم 40 از شیب بهي درمان خدمات

( وکارفرما هشد مهیب بامشارکت) هامهیب حق ازمحل آني مال منابع عمده بخش که استي ردولتیغي عموم

 اقشارتحت به متعلق آنی هاهيهاوسرماييل،دارایدل نیهم به. ستیني دولت منابع بهي شودومتکيم نیتأم

ي دولت مؤسسات و هاازسازمان کي چیباه ادغام تواندقابليونم استي متوالی هادرنسل پوشش

 ودولت شدگانهمیب ان،يکارفرما جانبهسه مشارکت سازمان نياي اصل گاههیتک. باشدي ردولتیاغي

 .استي مال منابع نیوتأم کالنی هایریگمیتصم ،یاستگذاریس مختلفی هادرعرصه

 نظام النک بااهداف آني اصل اهداف نیب که شده میتنظی نحو به سازمان نيای گرمهیبي ومبان اصول

 شياافز موجبي وصنعتی دیتولی هاتیفعال سورونق کياز. وجوددارد کامليي کشورهمسوی اقتصاد

ی امهیب گرپوششيدی شودوازسويم سازمان نياي مال منابع تيوتقو مهیب پوشش تحت تیجمع

ی وربهرهی ارتقا تيودرنهاي جسم وسالمتي روح تیجادامنيخاطر،ا نانیاطم شيافزا به کارگران

 دهد قرار ریتأث راتحتي وصنعتی اقتصادی هاتیفعال کهي عوامل همه نیهمچن. گردديکارمنجرمی روین

 بحران به توانيم عوامل نيا ازجمله. زاثرگذاراستیني اجتماع نیتأم سازمان مصارف و منابع بر

 و کشور در سوانح و حوادث شيافزا ،یاقتصادی هاتیفعال دري ثباتيب ،یسالمند نرخ شي،افزایکاریب

 .کرد اشاره درمانی هانهيهز روزافزون رشد

http://www.tamin.ir/News/Item/2352/2/2352.html
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ي المللنیب کاروسازماني المللنیب سازمان لهیوس به شده نییتعی برابراستانداردها سازمان نيا تعهدات

 تعهداتنی ا تحققي چگونگ. ردیگياستانداردهارادربرم نيحدا نيوباالتر شده میتنظي اجتماع نیتأم

 .است کرده نیمع راقانون سازمان نيا لهیوس به خدمات هيوارا

 به بوطمر ومقرراتي اجتماع نیتأم قانونی برمبناي اجتماع نیتأم سازمان وخدمات تعهدات نيمهمتر

 :راستيز شرح آن،به

یهاوبارداریماریدربرابرحوادث،ب تيحما  

يبازنشستگی مستمر   

يازکارافتادگی مستمر   

بازماندگانی مستمر   

یکاریب مهیبی مقرر   

یماریب اميدستمزدا غرامت   

يپزشک کمک ليوسا نهيهز پرداخت   

 ازدواج نهيهز کمک
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 مباني نظري تحقيق
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 پيشينه تحقيق:
اه های ساير دانشگ برخي از پايان نامه هايي که در سطح تحصیالت تکمیلي دانشگاه آزاد اسالمي و

در  کشور تهیه وتدوين شده و به موضوع اين پژوهش نزديک است به شرح زير مي باشد.ضمن اينکه

 نشده است.اين حوزه  پژوهش کافي انجام 

بررسی نظرات مدیران بانک رفاه از عملکرد و فعالیت های روابط عمومی این بانک عنوان  -1

تحقیق است که مهرشاد کاکا سلطانی به راهنمایی دکتر محمد رضا رسولی و در دانشگاه آزاد 

 مرکز انجام داده است. 1389اسالمی واحد تهران در سال 

 چکیده: 

شور بوده کمديران بانک رفاه در رده های ستادی و عملیاتي در سراسر  جامعه آماری اين تحقیق کلیه

فر ن 155نفر مديران بانک رفاه  168است که به شیوه تمام شماری انجام شده است و از مجموع 

 پرسشنامه تکمیل شده و مورد بررسي قرار گرفت.

خص ،درنتايج بدست آمده مشفرضیه است  6سوال تخصصي و  21سوال عمومي و  6اين تحقیق دارای 

 رد.شد بین میزان سابقه مديران و میزان استفاده از روابط عمومي رابطه معنا داری وجود دا

ه معنا داری بین میزان رضايت مديران از عملکرد برون سازمان و میزان استفاده از روابط عمومي رابط

گرش آنها ه عملکرد روابط عمومي و نوجود ندارد. بین میزان آگاهي مديران از حدود و وظايف و نحو

واحد های  نسبت به روابط عمومي رابطه معنا دارای وجود ندارد ونگرش مديران واحدهای تبلیغاتي با

ط عمومي ستادی در خصوص عملکرد روابط عمومي متفاوت نیست اما از ديدگاه مديران بانک رفاه رواب

سويه  ابط عمومیاين بانک يک روابط عمومي دومتفاوت نیست اما از ديدگاه مديران بانک رفاه رو

رضايت  وهمسنگ است و بین متناسب بدون کارکرد روابط عمومي در استان ها با کارکرد آن در مرکز 

 مديران از عملکرد در روابط عمومي رابطه معنا داری وجود دارد.

هاد نجمن خیريه و همچنین کمک به تجهیز و ساخت مدرسه،دانشگاه ها و مراکز درماني کمک به ان

عالیت های عام المنفعه،حمايت مالي از پروژه های پزوهش،ايفای مسئولیت های اجتماعي و پايش ف

اير فعالیت های انجام شده د راين حوزه به طور مستمر به عنوان باالترين اولويت مديران نسبت به س

 های روابط عمومي قرار گرفت.

ران عنوان تحقیقی است که محمد رضا نعیمی به بررسی الگوی مطلوب روابط عمومی در ای -2

انجام داده  1378-79راهنمایی دکتر محمد محسنیان راد در دانشگاه عالمه طباطبایی در سال

 است.
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 چکیده :

ای دو هدر اين تحقیق پژوهشگر به دنبال دست يابي به وضعیت موجود روابط عمومي ،تطبیق ديدگاه 

تدوين  مي ،دستیابي به نقاط مشترک و اختالفات درخصوص آن وگروه کارشناسان و مديران روابط عو

 الگوی مطلوب روابط عمومي از ديدگاه دو گروه کارشناسان مديران روابط عمومي بوده است.

را برای روش تحقیق خود انتخاب کرده است. اين  1محقق برای دست يابي به اين هدف ،روش کیو

تماعي است که به آزمون نظريه و در مواردی برای تدوين روش يکي از تکنیک های تحقیق در علوم اج

آن به کار مي رود.ويژگي بارز آن اين است که پاسخ گويان به گونه ای انتخاب مي شوند که در زمینه 

گويه)به عنوان متغییر مستقل(در يک  48مورد بررسي دارای وجه اشتراک باشند،لذا طبق اين روش 

 متغییر وابسته( مورد سنجش قرار گرفته است.درجه ای )به عنوان  7پیوستار 

 ( نیز استفاده شده است.Tدر کنار روش فوق از آزمون مقايسه میانگین ها)آزمون 

گويه در  5گويه تحقیق که معرف الگوی مطلوب روابط عمومي بوده، 48بنابر يافته های محقق از میان 

ر ايران دبه وضع موجود در روابط عمومي گويه در میان مديران روابط عمومي  10میان کارشناسان و 

ديدگاه دو  اشاره داشته و برای نتیجه گیری کلي مي توان گفت که )روابط عمومي مطلوب در ايران( از

مي گروه مورد بررسي روابط عمومي ای است که به پژوهش و تحقیق در مورد نیازهای افکار عمو

ار بوده؛برای نوآور باشد؛ از سازمان آگاهي،برخورد بپردازد،دارای کارکناني با روحیه خالق، مبتکر و

 خود نقش مديريتي قائل شده و در اين حوزه تمامي وظايف مديريتي را ايفا کند.

با ايجاد ارتباط  يافته ها حاکي است که اين دو گروه از )کارشناسان،مديران روابط عومي( توافق دارند که

ای همومي هاست.ضمن آنکه معتقدند بايد از گرايش دو سويه ازمهمترين وظايف ارتباطي روابط ع

رد تفاهمي انحصاری به ارتباطات رسانه ای اجتناب کرده و به ارتباطات سازماني و مديريتي با رويک

 توجه شود.

ق آموزش همچنین توافق دارندد بايد نظامنامه اخالقي و حرفه ای که برای آن تدوين شود و از طري

 به تخصصي شدن اين حرفه دست يافت. های دانشگاهي و ضمن خدمت

 نتیجه تحقیق:روابط عمومي آرماني يا مطلوب از ديدگاه مشترک اين دو گروه عبارتند از:

روابط عمومي ای که به  پژوهش و تحقیق در مورد نیازهای افکار عمومي بپردازد،دارای کارکناني با 

ر مي کنند،آگاهي کامل داشته و در يک روحیه خالق ،مبتکر و نوآور باشد.از سازماني که در آن کا

)سازمان آگاهي برخوردار باشد(. برای خود نقش مديريتي در سازمان قائل شده و در اين حوزه کلیه 

                                                           

1. Q 



 

17 

وظايف مديريتي را ايفا کند.اين دو گروه توافق دارند که ايجاد ارتباط دو سويه به منظور دستیابي به 

وظايف روابط عمومي است.ضمن آنکه معتقد اند بايد از مشابهت معني يا تعادل معني از مهم ترين 

گرايش های انحصاری در ارتباطات رسانه ای اجتناب کرد و به ارتباطات سازمان و مديريتي يا همان 

 رويکرد مشابهت معني يا تعادل معني توجه شود.

روابط عمومي با  مديران و کارشناسان روابط عمومي توافق دارند که بايد به اصول اخالقي و حرفه ای

تدوين نظام نامه خاص آن توجه کرد و از طريق آموزش های دانشگاهي و ضمن خدمت به تخصصي 

 تر شدن اين حرفه دست يافت.

آنان بر اين باورند که توجه به عوامل فوق سبب مي شود که فعالیت روابط عمومي از حالت )درمان( 

 ب در جايگاه استراتژيک سازماني قرار گیرد.به حالت )پیشگیری( سوق داده شود و به اين ترتی

نتايج نشان مي دهد که در بررسي اختالف نظر در میان گروه های کارشناسان ومديران روابط عمومي 

چنین به نظر مي رسد که بیشترين اختالف در حوزه روابط عمومي آرماني مربوط به فعالیت رسانه ای 

مي از طريق روابط عمومي و انفعالي عمل کردن روابط روابط عمومي،شیوه های نفوذ در افکار عمو

عمومي باشد.ولي اين اختالف نظر در مديران روابط عمومي ملموس تر از کارشناسان روابط عمومي 

است.به طوری که فعالیت های مديريتي از قبیل وظیفه رهبری روابط عمومي در سازمان و ارائه 

مومي،بیشترين اختالف نظر در میان مديران برانگیخته راهبردهای اساسي سازمان از طريق روابط ع

 است.

با توجه به نتايج بدست آمده هر دو گروه توافق داشتند که روابط عمومي فعلي ايران روابط عمومي 

است که کارکنان آن فاقد تحصیالت مرتبط با حرفه خود هستند،بودجه کافي برای اجرای موفقیت آمیز 

شود. در انجام فعالیت های روابط عمومي به کمیت بیشتر از کیفیت توجه برنامه های آن تعیین نمي 

 مي شود.

بررسی عوامل موثر بر کارایی روابط عمومی)بررسی تطبیقی دیدگاه مدیران اجرایی و مدیران  -3

روابط عمومی( عنوان تحقیقی است که اصحاب حبیب زاده ملکی به راهنمایی دکتر حسین 

 انجام داده است. 1380-81ه طباطبایی در سال علی افخمی در دانشگاه عالم

 

 چکیده پژوهش :
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در اين پژوهش محقق به دنبال يافتن ديدگاه های موافق و مخالف مديران اجرايي ومديران روابط 

عمومي نسبت به ويژگي های موثر برکارايي روابط عمومي بوده است و برای برررسي ديدگاه های اين 

 استفاده شده است. دو گونه مديران از روش کیو

گويه از  100در اين تحقیق ابتدا منابع موجود در زمینه روابط عمومي مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 

گويه آن به صورت گويه در پرسش نامه قرار گرفته و در اختیار  60مطالب مورد مطالعه استخراج و 

ومي بودند( قرار داده شده و از آنان نفر مدير روابط عم 20نفر مدير اجرايي و 15پاسخ گويان )که 

خواسته شده است در يک مقیاس هفت درجه ای از کامالً مخالف با ارزش عددی يک تا کامالً با ارزش 

 ارزش گزاری گردد. 7عددی 

 نتيجه پژوهش:
گويه از  52بنابر نتايج بدست آمده در اين پژوهش مديران اجرايي و مديران روابط عمومي در مورد 

 گويه نیز مورد اختالف بوده است. 8گويه نظر مشترکي داشته و  60

يه اعتقاد مديران اجرايي و مديران روابط عمومي ،ارسال انتقاد رسانه ها از سازمان ها به مسئوالن،ارسال 

جوابیه به رسانه ها بر اساس موازين قانون و اخالق،انعکاس نتايج نظر سنجي،خالقیت و نوآوری تسهیل 

باطات درون و برون سازمان،ايجاد حسن تفاهم و اعتماد متقابل با رسانه ها،تشکیل بانک کننده ارت

اطالعاتي ، سخنگوی سازمان و ايجاد ارتباط دو سويه بین سازمان و محیط،انتشار نشريه آموزش و 

خبری،فرهنگ سازی،انعکاس نواقص و کاستي ها،نفوذ در افکار عمومي و هدايت آن از جمله عوامل 

ی هستند که مي تواند بر کارايي اين روابط عمومي موثر باشد و از نکات مثبت روابط عمومي موثر

 است.

همچنین در اين پژوهش مديران اجرايي و مديران روابط عمومي به طور مشترک گويه های زير را 

،جلوگیری نکات منفي روابط عمومي دانسته اند: جلوگیری از انتشار خبر منفي علیه سازمان در رسانه ها

از ارتباط مستقیم دست اندرکاران اين رسانه ها با مسئوالن سازمان،اطالع رساني و تبلیغ،مزاحم تلقي 

کردن روابط عمومي در سازمان ،فشار آوردن به مطبوعات،نفوذ در افکار عمومي با استفاده از شیوه های 

سرپوش گذاشتن بر نواقص و تطمیع و تهديد،ابزاری شدن روابط عمومي در دست مديران سازمان ها،

گويه اختالف نظر دارند:  8کاستي های سازمان . همیچنین مديران اجرايي و مديران روابط عمومي در 

مشارکت در تصمیم گیری مديران،زير نظر باالترين مقام سازمان بودن، مغز متفکر  و موتور محرکه 

سازمان ها به نقش و  م آگاهي مديرانسازمان بودن،مديريت مشارکتي و شورايي در روابط عمومي  عد

 اهمیت روابط عمومي ،خط مشي روابط عمومي برای صداقت و ارتباط دوسويه داشتن.
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بنابر يافته های محقق مديران اجرايي سازمان ها،تسهیل در ارتباطات درون و برون سازماني، انتقاد افکار 

اطالعاتي،خالقیت و نوآوری را در کار سنجي،اعتماد متقابل و حسن تفاهم،فرهنگ سازی،تشکیل بانک 

اين روابط عمومي موثر داشته اند آنان که معتقد اند بايد روابط عمومي ضمن اينکه منعکس کننده 

واقعیت های سازمان به جامعه باشد بايد  در افکار عمومي تصوير درستي از سازمان ترسیم کرده و 

 رويدادهای سازماني نیز غافل باشد. روابط عمومي نبايد از نشر صحیح و تجزيه و تحلیل

بررسی تاثیر نقش مدیریتی مدیران روابط عمومی وزارت نیرو و تاثیر آن بر فعالیت های روابط  -4

عمومی شرکت های تابعه به عنوان پژوهش است لیال جدیدی به راهنمایی دکتر فیروز دیندار 

 م داده است.در دانشگاه آزاد و احد تهران مرکز انجا 13888فرکوش در سال 

 چکیده:

شناسايي نقش،وظايف و اهمیت مديريتي مديران روابط عمومي وزارت نیرو، شناسايي شاخص ها و 

ويژگي های مطلوب مديريتي مديران روابط عمومي،برررسي ويژگي های مديران روابط عمومي حوزه 

ابعه،دستايب به های ستادی وزارت نیرو، برررسي فعالیت ها و عملکرد روابط عمومي شرکت های ت

روش علمي در چگونگي مديريت روابط عمومي حوزه ستادی وزارت نیرو از جمله اهداف پژوهش 

است و نتايج نشان مي دهد. بین مهارت مديريتي و مدير حوزه ستادی وزارت نیرو عملکرد اجرايي 

مي حوزه ستادی مديران شرکت های تابعه،رابطه معنا داری وجود دارد.بین وظايف مديريتي روابط عمو

نفر از  100وزارت و مديران شرکت های تابعه رابطه معنا داری وجود دارد.جامعه آماری اين پژوهش 

 مديران روابط عمومي شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده است.

 طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان های دولتی: -5

در دانشگاه  1386تر حسین خنیفر در تاریخ عنوان پژوهشی است که حسین اسالمی به راهنمایی دک

 پردیس قم،دانشگاه تهران انجام داداست.

 چکیده :

تحقیق در پي ارائه تصويری از وضع موجود واحدهای روابط عمومي در سازمان های دولتي استان 

مازندران است.اين تحقیق توصیفي مي باشد و از طرفي ديگر چون داده های مورد سنجش وضع موجود 

 همچنین وضع مطلوب از طريق پرسشنامه های توزيع شده در جامعه آماری به دست آمده است.و 

 مي توان گفت که اين تحقیق از زير شاخه پیمايشي تحقیق توصیفي مي باشد.
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 42جامعه آماری اين پژوهش کارکنان واحد روابط عمومي ادارات کل استان مازندران مي باشد که 

که جامعه آماری اين پژوهش محدود مي باشد،نمونه گیری به عمل نیامده و بر اداره مي باشد. از آنجا 

 اساس روش سرشماری،پرسشنامه در بین تمام اعضای جامعه آماری توزيع شده است.

( استفاده شده است که اين مدل از 3cدر طراحي الگوی روابط عمومي کارآمد از مدل سه شاخگي )

 شند که عبارتند از : محور ساختار،محور زمینه و محور محتوانظر ساختاری دارای سه محور مي با

منظور از محور ساختار،همه عناصر عوامل و شرايط فیزيکي و غیر انساني سازمان است و منظور از 

شاخه محتوا ،انسان و روابط استاني در سازمان است که با فرم های رفتاری،ارتباطات غیر رسمي و 

محتوای اصلي سازمان را تشکل مي دهند و مقصود از شاخه زمینه تمام  الگوهای خاص به هم پیوسته،

 شرايط و عوامل محیط و برون سازمان مي باشد.

در مجموع از يافته های اين تحقیق پیشنهاد مي شود و با توجه به شرايط سازمان های دولتي استان 

مومي،استفاده از خدمات مازندران،طراحي يک نمودار سازماني برای ساماندهي واحدهای روابط ع

شرکت های مشاوره روابط عمومي در سازمان های دولتي، تخصیص رديف بودجه مشخص به واحد 

های روابط عمومي،رعايت اصول اخالق حرفه ای و جذب نیروی متخصص در روابط عمومي برای 

 کارآمدی ادرات کل ضروری است.

 : چارچوب نظري تحقيق

 تعاريف و مفاهيم      
 بررسي برخي تعاريف روابط عمومي:        

تعاريف متعددی از روابط عمومي در نشريات و کتاب های مختلف ارائه شده است ازجمله تعاريف 

 مطرح شده به شرح ذيل مي باشد:

 (( درکتاب روابط عمومي1984اسکات.ام.کاتلیپ و آلن.اچ سنتر)

تحلیل اطالعات و نظرات مديريت موسسه به موثر: روابط عمومي عبارت است از انتقال و تجزيه و 

مخاطبان آن و انتقال تجزيه و تحلیل اطالعات و نظريه های اين گروه ها به مديريت به منظور ايجاد 

 همسويي و هماهنگي در عاليق و منافع.

متشکل از انجمن های ملي و کارشناسان  1955انجمن بین المللي روابط عمومي ،)ايپرا(که در سال 

برای روابط عمومي چنین تعريفي را پیشنهاد مي  1960عمومي به وجود آمده است در ماه مه  روابط

کند: ) روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است،عملي است ممتد،مداوم و طرحي ريزی 

وکار شده که از طريق آن افراد و سازمان مي کوشند تا پشتیباني،تفاهم و همکاری کساني را که با آنها سر
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دارند و يا در آينده سروکار خواهند داشت به دست مي آورند و با اقدامات ارتباطي و تدابیر ديگر به 

 (.29:1370خلق گرايش های مطلوب بپردازند و گرايش های مخالف را از میان برداند،)میر سعید قاضي،

تاثیر در گروهي از مردم  ( : روابط عمومي ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای1963جان مارستن )

( .همچنین آن دسته از اعمال 155،1346است که معني و مقصدی در تاثیر به آنان موجود باشد )نطقي،

مديريت است که مدير به دستیاری آن،برخورد و رفتار عامه و فرد ويا موسسه مزبور باشد، تعیین برنامه 

 (.158قبولي جامعه مطرح مي کند)همان:عمل و فعالیت ارتباطي خود را به منظور حسن تفاهم و 

( از پیشگامان روابط عمومي در جهان :)روابط عمومي عبارت از دانشي است که توسط 1964هارلو)

آن،سازمان ها آگاهانه مي کوشند به مسئولیت اجتماعي خويش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمايت 

 ( .29،1370یرسعیدقاضي کساني را که برای موسسه اهمیت دارند،بدست آورند )م

روابط عمومي که در شهر مکزيکو برگزار شد تعريف زير به تصويب  1978درکنگره جهاني سال 

متخصصان اين رشته که از سراسر جهان گرد آمده بودند رسید:روابط عمومي کاربردی عبارت است از 

رت با روسای موسسات و هنر و دانش اجتماعي تجزيه و تحلیل گرايش ها ،پیش بیني آثار آنها، مشو

تهیه و اجرای برنامه های عملي که هم در جهت منافع موسسه و هم همگان باشد)مارانتز کوهن، 

15،1376.) 

(:روابط عمومي، مديريت ارتباط میان يک سازمان و همگان هايي است که با آن 1984جمیز گرونیک)

 (.159،1376سروکاردارند.)ويندال،

بط عمومي،کارکرد ارتباطي مديريت است که از طريق آن سازمان ها با (:روا1987النگ و هازلتون)

محیط خود سازکار مي شوند،آن را اصالح مي کنند و تغییر مي دهند يا آن را حفظ مي کنند تا به اهداف 

 (.159سازماني دست يابند)همان ، 

ونگه داشتن حسن نیت (: روابط عمومي پروژه يا برنامه ای پايدار برای ايجاد 2011آنتوني کارتیس)

 متقابل است.

روابط عمومي،مجموعه ای از عملیات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از 

شیوه های علمي و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطالع يابي از نظرهای آنان،تجزيه و تحلیل گرايش 

و گو با آنان برای رسیدن به تفاهم به کاربرد روش ها و های مخاطبان و افکار عمومي به منظور گفت 

 (.15،1385ابزارهای ارتباطي نوشتاری،گفتاری ،ديداری و شنیداری است.) سفیدی،

 ادوارد برنیز مي گويد:

 

 روابط عمومي عبارت است از :
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 اطالعاتي که به مردم داده مي شود. -1

 فتار مردمتالش هايي ترغیبي به منظور تغییر نگرش،گرايش ها و ر -2

 کوشش در همبسته ساختن نگرش ها و اندام های يک سازمان با مخاطبان خود و متقابالً  -3

 (.11،1376نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان )کوهن،

چارلز پلکرد:روابط عمومي را کوشش صادقانه انسان در اشاعه نیکي و محبت مي داند)حبیب 

 ( .116،1390زاده،

 جرج مرويت:

میمانه سوق عمومي به هرچیزی اطالق مي شود که آدمي را به ابزار عقايد و نظريات دلپذير و صروابط 

 (.24،1383مي دهد)واريودو،

 تعريف کوتاه تری هم از روابط عمومي شده است:

 تروابط عمومي آئینه تمام نمای يک موسسه اس-

 تار خوب توام با گزارش خوبروابط عمومي عبارت است از رف-

 عمومي چشم و گوش سازمان است روابط -

 تباطات درون و برون سازماني است.روابط عمومي مرکز ثقل ار -

 دم و سازمانروابط عمومي پل ارتباطي است بین مر -

 ريت ارتباط درون و برون سازمان و مخاطبروابط عمومي يعني مدي -

 گونه تعريف مي کند:( روابط عمومي را به طور خالصه اين 1دايرة المعارف معروف )آمريکانا

يا ساير  )يک زمینه فعالیت مربوط به روابط سازمان های صنعتي،شرکت ها،مشاغل، دولت، اتحاديه ها

وبرو رسازمان هاست که هريک با مردمي چون کارمندان،مشتريان،سرمايه داران،... يا عامه مردم 

فع يک تفسیر آن،برحسب مناهستند.کارهای روابط عمومي مشتمل بر تقويم افکار عمومي،ارزيابي و 

 (.4،1376سازمان،شناساندن سازمان به مردم مربوط به خود و همچنین آن مردم به سازمان )شیدايي،

ني و روابط عمومي نوعي مديريت است که هدف آن ايجاد رابطه دوجانبه و سازنده بین اعضای درو

 (.17،1376بیروني يک سازمان است )کمالي پور،

                                                           

1. Americana 

3. Scatt cutlip 

4. James Grunig 
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است از فعالیت های ارتباطي و تدابیری که سازمان ها و موسسات ، برای ايجاد  روابط عمومي عبارت

و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش های پیرامون کار خويش دنبال مي کنند.بر اين 

 (.58،1373اساس،تبلیغات،تنها بخش از فعالیت های روابط عمومي به شمار مي رود)محسنیان راد،

يک  غات است.تبلیغات به صورت خیلي بزرگ ترنه به صورت آگهي :آگهيروابط عمومي يک توع تبلی

 (.74،1375رشته فرعي از تبلیغات است)موالنا،

روابط عمومي در واقع رابطي است بین سازمان ها و مردم،وسعي دارد که اهداف سازمان ها را برای 

ه تصمیم گیران و به سازمان مردم تشريح کرده،و از مردم بیشتر خبرگیری کند و عکس العمل آنها را ب

 تحويل دهد)همان منبع(.

روابط عمومي شمای اجتماعي و يک نظام ارتباطي و دائمي هر سازمان است که راهبردها و تاکتیک 

های سازمان را برای جوامع مختلف و نگرش ها  و توقعات جوامع مخاطب را برای سازمان ترجمه 

 (.122، 1390مي کند)حبیب زاده،

 مفاهیم محوری مندرج در تعاریف روابط عمومی از دیدگاه ،صاحب نظران خارجی :1ه جدول شمار
نام ارائه کننده تعریف و 

 زمان ارائه
 مفاهیم)عناصر(محوری مندرج در تعاریف

 -فردی واحد:
 جمعی

 هدف

اسکات،کاتلیپ و آلن 
 (1948سنتر)

انتقال و تجزيه و تحلیل نظرات مديريت و مخاطبان و 
 برعکس

 و مخاطبان سازمان
ايجاد همسويي و 

هماهنگي در عاليق و 
 منافع

انجمن بین المللي روابط 
 عمومي عمومي)ايپرا(

بخش از وظايف مديريت سازمان،عملي است 
ممتد،مداوم و طرح ريزی شده، اقدامات ارتباطي، خلق 

 گرايش های مطلوب
 مشتريان و سازمان

جلب پشتیباني،تفاهم و 
 همکاری

 ارتباط،قناع (1963)جان مارستن 
گروهي از مخاطبان 

 سازمان
 تاثیر گذاری

 (1963جان مارستن )
اعمال مديريت،رفتار عامه برنامه ريزی ارتباطي)بررسي و 

 جستجو،عمل و ارتباط(
 سازمان و عامه

حسن تفاهم و قبول 
 جامعه

 (1964رکس هارلو )
دانش بودن روابط عمومي ،مسئولیت اجتماعي،تفاهم و 

 حمايت
سازمان و مخاطبان 

 مطلوب
 رسیدن به درک متقابل

 1978کنگره جهاني سال 
 روابط عمومي

هنر و دانش اجتماعي تجزيه و تحلیل و پیش بیني آثار 
 گرايش ها مشاوره و برنامه های عملي

 منافع همگان، سازمان همگاني،سازماني

 سازمان و همگان مديريت ارتباط (1984جیمز وگرونیک )
و برون  ارتباط درون

 سازماني

 (1987النگ و هازلتون )
کارکرد ارتباطي،مديريت سازگاری سازمان با 

 محیط،ارتباطات دوسويه
 اهداف سازماني سازمان و محیط

 سازمان و همگان اطالعات عیني،اقناع ،همبستگي (1952ادوارد برنیز )
تاثیر گذاری و تاثیر 

 پذيری

 (1998شارپ )
عملکرد منصفانه در رابطه ای فرايند،ارتباطات صادقانه 

متقابل تحقیقات محیطي و ارزيابي،ارتباطات مستمر دو 
 سويه

 فرد،سازمان
باورپذيری ،اطمینان و 

 اعتماد

 دايره المعارف آمريکانا
روابط عمومي سازماني ارزيابي و تغییر افکار 

 عمومي،شناساندن سازمان به مردم
فرد،گروه ،سازمان و 

 عام
منافع سازمان و 

 تباطات دوسويهار
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 مفاهیم محوری مندرج در تعاریف روابط عمومی از دیدگاه صاحب نظران داخلی :2جدول 
نام ارائه کننده 
تعریف و زمان 

 ارائه
 مفاهیم  محوری مندرج در تعریف

-واحد:فردی
 جمعی
 

 هدف

 ايجاد رابطه دو جانبه و سازنده گروه،سازمان نوعي از مديريت يحیي کمال پور
محسنیان مهدی 

 راد
 سازمان فعالیت های ارتباطي

ايجاد و خلق نگرش مطلوب و 
 مقابله با نگرش های مخالف

 نوعي از تبلیغات،رابط بین سازمان ها و مردم حمید موالنا
سازمان و 
 مخاطبان

تشريح اهداف سازمان به مردم، 
 بازخوردگیری

هوشمند سفیدی 
(1385) 

یل گرايش عملیات ارتباطي آگاهانه، تجزيه و تحل
های مخاطبان و افکار عمومي ،اطالع يابي 

 ،ابزارهای ارتباطي
 سازمان و عامه

گفت و گو،کاربرد روش ها و 
 ابزارهای ارتباطي

کاظم متولي 
(1372) 

 ايجاد حسن تفاهم سازمان و عامه اطالع رساني و بازخورد گیری

 ايران و جهان : تاريخچه روابط عمومي  در
 اصطالح نيا.استPublic relations  يسیانگل اصطالح واژه به واژه ،ترجمه1يعموم روابط اصطالح

 نیدرهم نام نيا به یدفترو برای اولین بار ، شده کارگرفته به نفت باردرشرکت نینخست یبرا رانيدرا

 . ديجادگرديا سازمان

 التیدرتشک يعموم روابط نام به یواحد نفت ازشرکت سالهاپس گرکشورمانيد سازمانهاومؤسسات

 . ايجاد کردندخود

 . اند کرده ترجمه«  ُ العامَة اَلعاَلقاتُ» را يعموم روابط يعرب درزبان

  در اياالت متحده آمريکا که برای نخستین بار،روابط عمومي به عنوان يک حرفه مطرح شد. 

( به وجود آمد و  2در دهه اول قرن بیستم در آمريکا،دفاتری به نام )دفاتر تبلیغات( يا )دفتر مطبوعات

 پس از چندسال ،عنوان )روابط عمومي( گرفت.

ردهای پیدايش روابط عمومي در سازمان های کشورما به مفهوم امروزی و حرفه ای آن،يک از رها و

 غرب برگفته از موسسات کشور های صعنتي مي باشد.البته از آغاز و پیدايش تمدن در ايران

ان و محیط و دست اندرکاران فعالیت های افتصادی،متناسب با زم ،پادشاهان،رهبران مذهبي و اجتماعي

 خود،از تکنیک های روابط عمومي بهره مي گرفتند.

رشد کمي و کیفي زندگي اروپائیان و امريکائیان،ارتقای آموزش،باال رفتن سطح فرهنگ و پیدايش 

به افکار عمومي ضرورت حکومت های دموکراتیک،فرد را در مرکز اهمیت قرار داد و توجه موسسان را 

                                                           

1. Public bureau 

2. Press bureau 
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بخشید.در اين مقطه،بي توجهي به نظر اشخاص و )افکار عمومي( باعث ورشکستگي و نابودی مي 

باشد. به همین دلیل،مديران آگاه موسسات،از از دهه پاياني قرن نوزدهم به بعد،به ايجاد )دفاتر 

ده و نظرات مساعد آنها را جلب مطبوعاتي( پرداختند تا از طريق اين دفاتر،با مردم ارتباط برقرار کر

نمايند.تکامل همین دفاتر مطبوعاتي ،راه را برای پیدايش دفاتر روابط عمومي برای نخستین بار در 

اياالت متحده آمريکا در نوشته های اداره اتحاديه راه آهن اياالت متحده به کار برده شد. در دهه اول 

 ات اين کشور ايجاد گرديد.قرن بیستم،نخستین دفاتر روابط عمومي در موسس

میالدی،اولین شرکت خصوصي که خدمات روابط عمومي به مشتريان خود ارائه مي کرد  1906در سال 

فارغ التحصیل دانشگاه پرينستون و  1به وجود آمد.نخستین شرکت روابط عمومي توسط ايوی لدبترلي

در شهر نیويورک تاسیس شد.اين فرد را در آمريکا،)پدر روابط  New York worldخبرنگار روزنامه 

 (.97، 1379عمومي(مي نامند )میر سعید قاضي ، 

میالدی در دانشگاه نیورک  1923نخستین دوره آموزشي روابط عمومي ،تحت همین عنوان ،درسال 

عمر کرد و  سال 102تدريس مي شد.وی نزديک به  2تشکیل گرديد.اين دوره توسط ادواردال.برنیز

سال به تهیه و ارئه مقاله و تالیف کتاب های روابط عمومي ،تدريس و مشاوره پرداخت  75حدود 

 (.32،  1385)انصاری، 

میالدی در انگلستان،نخستین فعالیت روابط عمومي ،به مفهوم امروزی و با همین نام  1911در سال 

روابط عمومي خود را تشکیل داد و در میالدی،واحد  1919آغاز شد.نیروی هوايي انگلیس در سال 

را به عنوان مسئول روابط عمومي برگزيد)میر  3همان سال ،وزارت بهداشت اين کشور سر با سیل کالرک

 (.86،  1376سعید قاضي، 

 یابر(  بود که رانيا نفت يمل شرکت) ران،يدرا يودولت يخصوص بخش یوسازمانها مؤسسات دربین

 . نمود سیتأس يعموم باردفترروابط نیاول

 نيوا وجودداشت ومطبوعات دفتراطالعات کي1330 تاسال سیوانگل رانيا نفت سابق درشرکت

 وانعن همان نفت،دفترتحت صنعت شدن يازمل پس.  بود ومطبوعاتمذکور  شرکت نيا نیب دفترروابط

 . شد ليتبد يعموم روابط به دفتر نیهم عنوانبعد ها ،  ديگرد لیتشگ رانيا نفت يمل درشرکت

نخسیتن سمینار روابط عمومي در ايران،نیاز به آموزش مسئولین و کارکنان،اين واحد ها احساس شد. 

به اين منظور، وزارت اطالعات و جهانگردی سابق اقدام به تشکیل کالس های کوتاه مدت آموزشي 

                                                           

1. Ivy Ledbetter lee 

2. E,l,bernays 

3. Sir bacil lelarck 
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و تکنیک های نمود.در اين کالس ها،کارکنان روابط عمومي وزارتخانه ها،به يادگیری اصول ،مقدمات 

،برای تشکیل دانشکده در رشته روابط عمومي 1345روابط عمومي عمومي شرکت پرداختند در سال 

،منجر به تشکیل )موسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي  1346،مطالعاتي به عمل آمد که در سال 

دادی دانشجو عمومي(شد.اين موسسه با برگزاری امتحان ورودی،ازمیان فارغ التحصیالن دبیرستان تع

 (.131،1351برای تحصیل در مقطع لیسانس رشته روابط عمومي برگزيد )برزين

فعالیت خود را آغاز کرد.پس  1346-47موسسه عالي )مطبوعات و روابط عمومي (در سال تحصیلي 

از انقالب اسالمي و بازگشايي مجدد دانشگاه ها،اين دانشکده تحت نام )دانشکده علوم اجتماعي( 

،به صورت )دانشکده 1382دانشگاه عالمه طباطبايي محسوب شد،ولي مجدداً در سال  بخشي از

 (.34،1385ارتباطات( فعالیت خود را ادامه داد و اکنون نیز فعالیت دارد)انصاری،

 انواع روابط عمومي :
ای يکي از مباحثي که مي توان درباره روابط عمومي  به بحث کشاند،تقسیم روابط عمومي ها به گونه ه

 متفاوت است تا شناخت روابط عمومي را حت تر میسر شود.
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 (1387ویژگی انواع روابط عمومی )یحیایی ایله ای، :3جدول شماره 
 ویژگی های انواع روابط عمومی انواع روابط عمومی

 روابط عمومي تبلیغات گرا )رابطه عمودی(

رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطالعات 
اکتفا به اعالم و گفتن،مرکزگرايي،مراسم  سازمان، خوشايند

گرايي،توجیه نظام حاکم،يک طرفه بودن فعالیت ها،ايفای 
نقش مهندسي پذيرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم اعتقاد 
به ارزيابي فعالیت ها،منفعل پنداری مخاطبان،بي اعتنايي به 

ت اصول اخالق حرفه ای،تاکید بر برگزاری مراسم و تشريفا
 و حل اختالفات

 روابط عمومي اطالع رساني )رابطه عمودی(

توجیه به اقناع علمي و متقاعد سازی مخاطبان،ارزيابي 
بازخورد ارتباطات،پذيرش اطالع رساني و آگاه کردن 
مخاطب،مرکز گرايي،يک سويه بودن فعالیت ها ، فعال 
پنداری مخاطبان،توجه صرف به منافع سازمان،اعتقاد به 

گیرنده،ايفای نقش ابزاری به وسیله -رابطه فرستندهوجود 
روابط عمومي ،ايفای نقش تسهیل گر ارتباطات،عدم آمادگي 
برای تغییر،کنترل افکار عمومي ،تاکید بر اطالع رساني و 

 فعالیت های رسانه ای

 روابط عمومي مردم گرا)رابطه افقي(

توجه متوازن و همسنگ به منافع سازمان و گروه های 
ماعي مرتبط،خدمت به افکار عمومي ، تاکید بر اجت

گفتمان،آمادگي برای تغییر اصالت فهم مشترک و درک متقابل 
در برابر اقناع و متقاعد سازی،مرکز گستر ی و مرکز گشايي، 

گروه ،اعتقاد به -اعتقاد به دوسويگي ارتباط و رابطه گروه
هوشیاری و سرسختي مخاطبان،توجه به اصول اخالقي روابط 
عمومي ،توجه به نقش مديريتي روابط عمومي ،ايفای نقش 
های تسهیل گری تصمیم گیری و مديريت ارتباطات،تاکید 
بر فعالیت های نگرش سنجي،تاکید بر انجام تحقیقات افکار 
عمومي و ارائه مشاوره به مديريت و کمک به اصالح رفتار 

 سازماني

 گری ياد کرده اند:برخي ديگر انواع روابط عمومي را با عناوين دي

روابط عمومي عمومي سنتي: دوره ای که روابط عمومي صرفاً داخل سازمان فعالیت  مي کند و  -1

کاری با محیط خارج از سازمان ندارد و سازمان خود را بي نیاز از ايجاد ارتباط با دنیای بیروني مي 

 داند.

تصوير سازی مثبت از سازمان مي روابط عمومي فني )تکنیک گرا(:روابط عمومي در اين مرحله به  -2

 پردازد و نقش او صرفاً فني است و برای رسیدن به مقصود خود،از تکنیک های مختلف بهره مي برد.

روابط عمومي نامتقارن)سازمان گرا(:روابط عمومي در اين مرحله ،تسهیل گر تصمیم گیری است و  -3

را در نظر مي گیرد و به نتايج فعالیت  خود درجريان اتخاذ تصمیمات نقش ندارد،صرفاً اهداف سازمان

 های خود آگاهي ندارد.
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روابط عمومي متقارن: روابط عمومي در اين مرحله ،تکامل بیشتری مي يابد و به ماهیت واقعي خود  -4

نزديک مي شود و از شیوه هايي بهره مي برد که هم منافع سازمان و گروه های مخاطب را تامین مي 

(. همچنین روابط عمومي 1376راهبردی متجلي مي سازد) سون و همکاران،کند و هم آن را در نقش 

 به خاطر استفاده از فناوری ،روابط عمومي الکترونیکي يا آنالين،سايبر،ديجیتال و... تقسیم شده است.

 ويژگي هاي روابط عمومي :
 رشمرد:بر اساس تعاريف ياد شده،مي توان ويژگي هايي را که برای روابط عمومي بدين شرح ب

 انتقال و تجزيه و تحلیل اطالعات و نظرات مديريت سازمان به مخاطبان و برعکس -

 روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است. -

 روابط عمومي ،ارتباطات اقناع کننده است. -

 روابط عمومي ،فلسفه اجتماعي است. -

 ست.روابط عمومي مديريت ارتباط و کارکرد ارتباطي مديريت ا -

 کوشش آگاهانه و برنامه ريزی شده و سنجیده. -

 وسیله نفوذ در افکار عمومي و تغییر آن -

 عملیات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقیق -

 وسیله گفت و گو با مخاطبان -

 ارتباطات صادقانه در راستای باور پذيری -

 وسیله مديريت اطالعات و توزيع عادالنه آن در جامعه-

 ضوع و انسجام عملکرد ها برای اطمینان و اعتمادو -

 فعالیت مبتني بر تحقیق -

 وسیله مشاوره مديران -

 مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازماني -

 هنر مردم داری -

 روابط عمومي رفتار صحیح ارتباطي است -

 وسیله ارتقای روحیه پرسشگری در جامعه -

 اجتماعي سازمان استوسیله توسعه اعتماد و اعتبار  -

 فراهم کننده مشارکت مردم در امور است -

 امکان نظارت مستمر مردم بر کارها را ايجاد مي کند -
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 تشکیل،حفظ و استفاده سرمايه اجتماعي است -

 عناصر روابط عمومي :
 به طور معمول روابط عمومي را به سه عنصر تفکیک مي کنند.اين عناصر عبارتند از:

سیر تطور تاريحي روابط عمومي توجه کنیم،خواهیم ديد که روابط عمومي در ابتدا به اگر به  هنر : -1

طور مطلق به صورت هنر متجلي شده است که بايستي از آن به نام دوران پیش از تاريخ روابط عمومي 

 هزار سال پیش از میالد تا اندکي پس از جنگ جهاني اول را شامل مي شود. 5ياد کرد که فاصله زماني 

از زماني که از تکنیک در روابط عمومي استفاده شد،در واقع دوران روابط عمومي فني  تکنیک)فن(: -2

 تا اندکي پس از جنگ جهاني دوم را شامل مي شود. 1918ظهور کرد.اين دوران از حدود سال 

تا کنون را  1950دوران روابط عمومي متکي بر فلسفه مديريت است که از سال  فلسفه مدیریت: -3

 (.21 – 22،  1385بر مي گیرد)سفیدی،در 

 بر اين اساس،ماهیت فعالیت های روابط عمومي ،آمیخته ای از هنر،تکنیک و فلسفه مديريت است.

 عالوه بر اين امیني در کتاب روابط عمومي خود عناصر زير را برای روابط عمومي ترسیم مي نمايد:

 است.روابط عمومي بر پايه فلسفه اجتماعي مديريت استوار  -1

اولین عنصر روابط عمومي ،فلسفه اجتماعي مديران است.مديران در صورتي که چنین فلسفه اجتماعي 

برای خود برگزينند،بايد در کلیه فعالیت ها و اقدامات مربوط به سازمان خود ابتدا خیر و مصلحت مردم 

زمان يا موسسه ای که را در نظر بگیرند،زيرا اين فلسفه اجتماعي براين فرض استوار است که همه سا

در يک جامعه پديد مي آيد برای خدمت به مردم و رفع نیاز از جامعه است خواه اين نیاز مادی باشد 

( . بنابراين توجه به مصلحت مردم و قصد و نیت صادقانه 16،  1350يا نیاز روحي و معنوی)امیني،

 برای خدمت به مردم پايه و اساس روابط عمومي را تشکیل مي دهد.

 بیان فلسفه اجتماعي به هنگام اتخاذ خط مشي يا سیاست سازمان: -2

دومین عنصر اساسي روابط عمومي متجلي ساختن فلسفه اجتماعي به هنگام اتخاذ هر نوع خط مشي 

برای موسسه يا سازمان است.هر سازماني مقرراتي دارد که تکلیف مديران را در مواجهه با هر نوع 

تعیین مي کند. اين مقررات در واقع خط مشي يا خط مشي موسسه بايد مشکل مربوط به موسسه را 

منعکس کننده اين فلسفه باشد.تصمیمات سازمان درباره سیاست و خط مشي روابط عمومي خود از 

 (.17جمله تصمیمات بسیار مهم سازمان به شمار مي آيد )همان ،

 روابط عمومي عمل و اقدام است نه حرف: -3
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ومي عمل و اقدام است که از مقررات و خط مشي اداری موسسه که منعکس سومین عنصر روابط عم

کننده فلسفه اجتماعي مديران است،ناشي شده باشد.اعالم يک خط مشي و بیان اينکه هدف موسسه 

خدمت به مردم است کافي برای جلب اعتماد عمومي نخواهد بود.بلکه بايد چنین سیاستي توام با عمل 

( .به طور کلي اين 17توان حسن نیت و پشتیباني جامعه را جلب کرد )همان،باشد.باحرف تنها نمي 

وظیفه مديران است که توجه داشته باشند که خط مشي موسسه شان که بر مبنای خدمت به مردم و 

تامین خیر و صالح مردم اتخاذ شده است از سوی کلیه کارکنان سازمان در داخل و خارج از سازمان 

 به دقت اجرا شود.

 روابط عمومي مطلع ساختن مردم از نیات و فعالیت های سازمان: -4

چهارمین عنصر اساسي روابط عمومي شرح و تفسیر و توضیح سیاست ها و اعمال و اقدامات موسسه 

به مردم و در صورت لزوم دفاع از کارهای موسسه در مقابل مردم است،بدون شرح و تفسیر نمي توان 

 (.18نسبت به موسسه جلب کرد)همان،حسن نیت و پشتیباني مردم را 

 وظايف روابط عمومي :
به مرور زمان،وظايف )روابط عمومي( دچار تحول و دگرگوني شده است.اين تحوالت و دگرگوني ها 

عمدتاً ناشي از تغییرات سیاسي و محیطي،پیچیدگي فناوری و گستردگي ارتباطات و همچنین اهمیت 

دست اند کاران دولت بوده است، مديران سازمان ها به تبعیت از يافتن افکار عمومي نزد مجريان و 

خواسته ها و نیازهای محیطي سازمان،در وظايف محوله به سازمان تجديد نظر کرده اند.البته برخي از 

 اين تجديد نظرها از پیشرفت علمي،حرفه ای کارگزاران روابط عمومي نیز بوده است.

 عمومي را به اين ترتیب طبقه بندی مي کند: ( وظايف روابط1374میر سعید قاضي )

اقدامات ارتباطي کارشناسانه،طرح ريزی شده و مستمر جهت انتقال پیام مديريت موسسه به گروه  -1

 ها و افرادی که به نحوی برای موسسه اهمیت دارند.

د مراقبت،نظارت،بررسي و شناخت عقايد،نظرات،خواسته ها و گرايش های افراد و گروه ها در مور -2

مسائل مربوط به سازمان و ارائه پیشنهاد های کارشناسانه به مديريت در اين زمینه ها ،تا مديران تصمیمان 

،خط مشي ها و سیاست های خود را با توجه به اطالعات جامعه شناختن ارائه شده از سوی روابط 

 عمومي اتخاذ کنند.

جزيه و تحلیل پیش بیني واکنش بررسي و کشف اثرات اجرای اقدامات موسسه روی گروه ها و ت -3

 مردم در هنگام اجرای سیاست ها و اقدامات موسسه و آماده سازی بیشتر اقدامات سازمان.
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پیشنهاد جهت تصحیح آن بخش از خط مشي ها،سیاست ها و تالش ها که در تضاد و تقابل با منافع  -4

و ارائه راه حل های عملي  گروه ها و يا عموم مردم قرار دارد و موجب عکس العمل مخرب خواهد شد

 همراه با داليل مستند و کافي.

کشف و شناخت آن دسته از اقدامات موسسه که در جهت منافع همگان است و تبلیغ اين اقدامات  -5

 تبلیغي. –و محور قرار دادن آنها در متون و پیام های ارتباطي 

مگان و هم در جهت منافع پیشنهاد برنامه ها و روش های تازه که هم درجهت منافع و عاليق ه -6

 موسسه است.

ايجاد تغییرات مورد نظر در دانش،عقايد ،گرايش ها و رفتار گروه های داخل و خارج سازمان)میر  -7

 (. 27 – 26، 1374سعید قاضي،

همچنین سید حسین سجادی در مقاله )مشکالت تشکیالتي و ساختار سازمان( وظايف روابط عمومي 

 را چنین بر مي شمارد:

مديران برای دست يافتن به اهداف موسسات خود بايد گرايش ها و عالقه مندی های مخاطبانش  –الف 

 را شناسايي و اهداف موسسه را بر اساس محیط خارجي آن موسسه قالب ريزی کنند.

کارشناسان روابط عمومي وظیفه مشاوره و روابط بین مديران و مخاطبان موسسه را به عهده دارند  –ب 

ان کمک مي کنند تا اهداف خصوصي موسسه به سیاست ها،خط مشي ها و اقدامات منطقي و به مدير

 و مورد قبول همگان تبديل شود.

 عالوه بر آنها وظیفه روابط عمومي به عنوان بخشي از مسئولیت مديريت سازمان عبارتند از:

ت به نحو پیش بیني ،تحلیل و تفسیر افکار عمومي،گرايش های ذهني و مسايلي که ممکن اس -1

 مطلوب يا نامطلوب به عملیات و طرح های سازمان تاثیر بگذارد.

مشورت های اداری در زمینه تصمیم گیری ها و مراحل اجرايي  آنها و ارتباطات در کلیه  -2

سطوح سازمان،به نحوی که عواقب عمومي اين تصمیم گیری ها و مسئولیت اجتماعي و شهروندی 

 سازمان در نظر گرفته شود.

ي و هدايت و ارزيابي برنامه های اجرايي و ارتباطي که برای دستیابي به تفاهم مخاطبان بررس -3

و تحقق اهداف سازمان ضروری است.اين برنامه های اجرايي مي تواند شامل: بازاريابي،برنامه هايي 

ولت برای ايجاد رابطه با گروه های مالي،سرمايه گذاران، کارمندان،کارگران،گردهمايي اجتماعي و د

 باشد.

 طرح ريزی و اجرای برنامه های سازمان به منظور تاثیر گذاری يا تفسیر سیاست های عمومي -4
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تعیین اهداف،برنامه ريزی،بودجه بندی،استخدام و آموزش کارکنان،تهیه ساير تجهیزات و به  -5

 (. 63،  1380طور خالصه اداره منابع مورد نیاز برای اجرای تمامي برنامه هايي که ذکر شد )سجادی ،

اصوالً مي توان وظايف روابط عمومي را به دو گروه،وظايف درون سازماني و وظايف برون سازماني 

تقسیم کرد.منظور از وظايف درون سازماني آن نوع وظايفي است که مخاطبان آن را عموماً کارکنان و 

ان )گروه های رسمي مديران شاغل سازمان تشکیل مي دهند و در اين رابطه مي توان از فرهنگ کارکن

و غیر رسمي( و مديران سازمان نام برد.وظايف برون سازماني ،عمدتاً وظايفي است که مخاطبان آن را 

افراد خارج از سازمان شامل دولت،سازمان های ديگر،مطبوعات ،روشنفکران،نخبگان،ذی نفعان،تامین 

 کنندگان مواد اولیه و مشتريان تشکیل مي دهد.

 ازمان:روابط عمومي در س
 مراحل تهیه برنامه برای انجام وظایف روابط عمومی :

هريک از فعالیت های يک سازمان که در وضع مردمي که با آن دستگاه سرو کار دارند موثر واقع شود 

يک جنبه روابط عمومي خواهد داشت.اگر بخواهیم از جنبه تکنیک به روابط عمومي بنگريم،روابط 

خصوص انجام مي دهد و در هريک از مراحل آن فعالیت ها از يک يا عمومي يک رشته فعالیت های م

چند وسیله ارتباط جمعي استفاده مي کند.به طور کلي مي توان گفت که عملیات روابط عمومي از چهار 

 مرحله تشکیل مي شود و هر يک از مراحل با يکديگر ارتباط نزديک دارند.

 مراحل چهارگانه عبارتند از:

گرد آوری اطالعات درباره مساله يا مسايلي که يک موسسه )دستگاه( با آن مواجه  تجزیه و تحلیل: -1

باشد يا تحقیق و تجزيه و تحلیل آن مسايل اولین قدم در طرح و بررسي کلیه عوامل مربوط و موثر در 

مساله مي باشد.مثالً بايد کشف شود که نظر و عقیده و طرز تفکر مردم نسبت به مساله و موضوعي که 

 ازمان با آن مواجه است چیست و آيا اکثريت موافق موضوع پیش آمده هستند يا مخالف آن.س

پس از تجزيه و تحلیل عقايد،کار روابط عمومي اين است که کشف های خود را  تفسیر و توجیه : -2

 درباره طرز تفکر و عقیده مردم به دقت مورد سنجش قرار دهد و نتايج احتمالي نظرات مردم را برآورده

کند،سپس حاصل سنجش و مطالعه و برآورد خود را به عنوان تفسیر و توجیه در اختیار مديران موسسه 

 قرار دهد.

پس از آنکه اطالعات الزم به دست آمده و مورد سنجش و بررسي قرار گرفت زمان آن است  اجرا : -3

گذارد و خط مشي که موسسه براساس اطالعات بدست آمده توصیه روابط عمومي را به مورد اجرا مي 

 های اساسي خود را تعیین مي کند.
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عمل و اقدام چهارمین مرحله برنامه روابط عمومي است و در اين مرحله است که  عمل و اقدام : -4

مشاوره روابط عمومي عمالً مورد آزمايش قرار مي گیرد.وقتي که مديران سازمان با توجه به توصیه 

های واحد روابط عمومي تصمیمات خود را اتخاذ کرد و به وضع داخلي سازمان به نحوی که سازگار 

مردم باشد سرو سامان دادند.آن وقت است که بايد راجع به اين موضوع ها با مردم صحبت با منافع 

کرد و برای مطلع ساختن مردم از اين جريان ها و جلب حسن نیت و اعتماد آنها از چند يا همه وسايل 

ها  ارتباط جمعي استفاده کرد.باز در اين مرحله است که تکنیک پابلیسیتي )آوازه گری( و نشر آگهي

نقش اساسي در مبارزه های روابط عمومي ايفا مي کنند،زيرا در اين مرحله آگاه ساختن مردم و نفوذ 

در عقايد آنها به وسیله استفاده ثمر بخش متاثر از وسايل ارتباط جمعي است.با استفاده از وسايل مختلف 

ه طبقات و گروه های ارتباط جمعي ابالغ و ترويج خط مشي و سیاست های جديد موسسه )دستگاه( ب

 (.92 – 93،  1350مختلف مردم امکان پذير خواهد شد.)امیني،

خطوط کلي وظايف روابط  08/1374/  23همچنین شورای عالي سیاست گذاری تبلیغات دولت مورخ 

عمومي وزارتخانه و سازمان های دولتي را به اين شرح تصويب کرد و پس از تائید رياست جمهوری 

 یه سازمان ها و وزارتخانه ها ابالغ شد.جهت اجرا به کل

واحد روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان زير نظر مستقیم باالترين مقام آن دستگاه اداره  : 1ماده 

 مي شود.

در وزارتخانه ها و نیز سازمان هايي که توسط معاونان رئیس جمهور اداره مي شود مسئول  : 2ماده 

 ،معاون يا مدير کل دستگاه مي باشد.روابط عمومي با رعايت مقررات

مدير روابط عمومي در شورای معاونان شرکت مي کندوشرکت او در ساير جلسات موکول به  : 3ماده 

 نظر رئیس دستگاه است.

برنامه ريزی و تهیه طرح های تبلیغاتي،باتوجه به اهداف و وظايف وزارتخانه يا سازمان و نیز  : 4ماده 

ه از کلیه رسانه ها و راه های ديگر تبلیغي،به منظور عرضه نظريات و فعالیت های اجرای آنها با استفاد

دستگاه،آگاهي از افکار عمومي و بهره گیری از مشاوران و متخصصان ارتباط جمعي ، از وظايف عمده 

 روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان محسوب مي گردد.

 يا سازمان به ايجاد واحد سمعي و بصری مي پردازد. در صورت لزوم،روابط عمومي وزارتخانه تبصره :

دولت هزينه های مربوط به روابط عمومي را از هزينه های ضروری وزارتخانه و سازمان ها  : 5ماده 

در هزار بوجه پیشنهادی به سازمان برنامه بودجه را برای  5تلقي مي کند و دستگاه ها موظفند حداقل 
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ان برنامه از اين دفاع کنند و هنگام مبادله موافقت نامه با سازمان روابط عمومي محسوب و در سازم

 برنامه بودجه به تصويب مقتضي آن را منظور نمايند.

 23/03/1374وظايف اساسي روابط عمومي که توسط شورای عالي سیاستگذاری تبلیغات دولت مورخ 

 به تصويب رسیده است به شرح ذيل مي باشد:

 ،ويژگي ها،ديدگاه ها،سیاست ها و برنامه ريزی دستگاه ذيربط از طريق:تحلیل و تشريح ارزش ها  -1

 . همکاری با مطبوعات ،راديو و تلويزيون101

 . فعالیت های انتشاری و تبلیغي102

 .مشارکت در برگزاری مجالس،گردهمايي ها و نمايشگاه های داخلي103

 .مشارکت در برگزاری مجالس و نمايشگاه های خارجي104

 ت فیلم و تیزرهای تلويزيوني.ساخ105

همکاری و مشارکت در تبلیغات عمومي کشور در رابطه با مقوالت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی  -2

 از طريق:

 . شرکت در مجامع ،ستاد ها، کمیته های ويژه برگزاری مراسم و مناسبت ها2.1

 فعالیت های ذی ربط. کمک به مراکز و دستگاه های فرهنگي و تبلیغي کشور در چارچوب 2.2

. توصیه مسئوالن رسانه ها و ائمه جمعه و جماعات به منظور دستیابي سريع و صريح به سیاست 2.3

 ها و خط مشي های دولت و برنامه های دستگاه ذيربط.

جمع آوری تمرکز اطالعات و اخبار مربوط به فعالیت ها،اقدامات،طرح ها و برنامه های دستگاه  -3

ظیم سیاست های خبری و تبلیغاتي و اجرای طرح های انتشاراتي و آماده نمودن مربوطه به منظور تن

 اذهان عمومي از طريق :

 . حضور در جلسات مهم دستگاه ذيربط و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئوالن3.1

 .حضور در گردهما يي  ها و سفرهای داخلي و خارجي3.2

 های دواير مختلف دستگاه ذيربط. دريافت گزارش فعالیت ها،طرح ها و برنامه 3.3

 .جمع آوری هرگونه اخبار و اطالعات مورد نیاز3.4

 .برقراری ارتباط مستقیم با مردم و رسانه های خبری3.5

 تهیه کلیپ تبلیغاتي در مورد پروژه ها و سیاست های دستگاه ذيربط -4

 فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مردم و مسئوالن از طريق: -5

 صاحبه با وسايل ارتباط جمعي. برگزاری م5.1

 . برگزاری مالقات عمومي5.2
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 . برپايي سخنراني5.3

 . سفرها،بازديد ها و مالقات ها5.4

 ايجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئوالن دستگاه مربوطه از طريق برقراری جلسات داخلي -6

ترتیب دادن نشر و  تهیه و تدوين اخبار،بیانیه ها،اطالعیه ها،آگهي و پیام های دستگاه مربوط و -7

 انعکاس آن در رسانه های جمعي

بررسي مطالب مطروحه در وسايل ارتباط جمعي و مجامع عمومي در رابطه فعالیت های دستگاه  -8

 مربوطه به منظور اطالع رساني،انعکاس به مسئوالن و در صورت لزوم پاسخگويي به آنها

 نظارت بر اجرای امور انتشاراتي دستگاه ذيربط -9

 امور خطاطي و طراحي در زمینه های تبلیغاتي و انتشاراتيانجام  -10

 ايجاد و اداره کتابخانه و آرشیو اطالعاتي و مطبوعاتي -11

 انجام تبلیغات داخلي در حوزه دستگاه مربوطه -12

بررسي ديدگاه ها و سنجش افکار عمومي در چارچوب وظايف محوله و ارائه نتايج حاصله به  -13

 روش های اجرای مطلوب و تدوين طرح ها  برنامه هامسئوالن دستگاه به منظور اتخاذ 

 تهیه عکس،اساليد و فیلم از فعالیت های دستگاه مطبوع و ايجاد آرشیو سمعي و بصری  -14

 انتشار عملکرد دستگاه ذيربط -15

 مشارکت و برنامه ريزی جهت برگزاری سمینارها،نمايشگاه ها و میهماني های رسمي  -16

 ص فعالیت های دستگاه ذيربطتحلیل محتوای مطبوعات کشور در خصو -17

 انجام ساير اموری که حسب ضرورت از طريق باالترين مقام دستگاه ذی ربط جهت اقدام -18

 شرح وظايف و ساختار نوين روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي:
 23/2/1386ماده آيین نامه نحوه فعالیت ،وظايف و اختیارات روابط عمومي مصوبه  1در اجری تبصره 

وزيران )شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي جهت اجرای وظايف با  هیأت محترم

توجه به شرح وظايف،اهداف،پراکندگي جغرافیايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابالغ 

آيین نامه با پیشنهاد سخنگوی دولت به تايید شواری اطالع رساني دولت رسیده و با تصويب معاونت 

ر سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور الزم االجرا مي گردد.در جهت اجرايي شدن اين ذی ربط د

 تبصره کار گروهي متشکل از هشت نفر از مديران

کل روابط عمومي دستگاه های اجرايي با حکم رئیس شواری اطالع رساني دولت در دبیرخانه اين 

ود را آغاز کرده و نسبت به تدوين شورا برای تدوين شرح وظايف و ساختار روابط عمومي کار خ
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وظايف کلي و شرح وظايف زير مجموعه دفاتر روابط عمومي دستگاه های اجرايي همچنین ساختار 

 تشکالتي آن به شرح زير اقدام و جهت سیر مراحل تصويب در چارچوب آيین نامه ارسال نمود.

 وظايف کلي دفاتر روابط عمومي دستگاه های اجرايي :

ين راهبردها،سیاست ها،خط مشي ها،دستور العمل ها و آيین نامه های اجرايي روابط تعیین و تدو -1

 عمومي متناسب با راهبردها و سیاست های کالن شورای اطالع رساني دولت

تدوين برنامه جامع ارتباطي و سازماندهي ارتباطات دوسويه دستگاه بامخاطبان و ذينفعان با تاکید  -2

 ساالنه و پیگیری برای تصويب و نظارت بر حسن اجرای آنبر نخبگان جامعه به صورت 

سیاست گذاری و هدايت عملکرد روابط عمومي های سازمان های وابسته و استان های تحت  -3

 پوشش و نظارت بر حسن انجام فعالیت های آنان بر اساس سیاست ها و خط مشي های ابالغي

دوره های معین و همچنین تحلیل و  گردآوری،تدوين و انتشار گزارش های عملکرد دستگاه در -4

 گردآوری آمار و اطالعات موردنیاز بانک اطالعاتي در حوزه روابط عمومي 

برنامه ريزی و تدوين آموزش های تخصصي و ارتباطي و اطالع رساني برای کارکنان در سطح  -5

 رستاد،سازمان های وابسته و استان ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشي مزبو

برنامه ريزی و اجرای فعالیت های تبلیغاتي مشتمل بر تولیدات فرهنگي،تبلیغات رسانه ای و  -6

تبلیغات محیطي مناسب با سیاست های کالن تبلغیاتي دولت و با هدف اقناع و ترغیب افکار عمومي 

 نسبت به عملکرد و فعالیت های دستگاه

سالمي و مديريت هدفمند و تخصصي تدوين تقويم ساالنه مناسب های ملي،مذهبي و انقالب ا -7

 برگزاری مراسم و مناسبت ها با هدف تعظیم شعائر ديني و ايجاد شادابي و نشاط در محیط کار

برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل فعال با رسانه های جمعي از طريق برگزاری گفت و گوهای  -8

ت اطالع رساني صحیح اختصاصي و نشست های عمومي خبری و ارسال تولیدات رسانه ای در جه

 ،به هنگام و شفاف از فعالیت های دستگاه وپاسخگويي به خواسته های معقول رسانه های جمعي

بررسي و تحلیل محتوای رسانه های جمعي )صدا و سیما،خبرگزاری ها و پايگاه های اطالع  -9

خبری و اطالع  رساني( و ارائه گزارش مستمر بازخوردهای رسانه ای به مسئوالن از طريق بولتن های

 رساني

 مديريت پايگاه اطالع رساني دستگاه و انعکاس فعالیت ها و اخبار دستگاه از طريق آن  -10

طراحي و اجرای پژوهش های ارتباطي در حوزه شناخت مخاطبان و سنجش افکار عمومي به  -11

 منظور اخذ بازخورد از عملکرد دستگاه و ارائه راهکارهای مناسب به مديريت
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طريق  گويي مطالبات مردمي و دريافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات عمومي ازبررسي و پاسخ -12

 راه اندازی و اداره شبکه پیام گیر،تلفن گويا و برگزاری مالقات های عمومي

سب تشکیل گروه های تخصصي در حوزه معاون برنامه ريزی و اطالع رساني روابط عمومي متنا -13

 با ماموريت های تخصصي هر دستگاه

 ار نشريه داخلي دستگاه و نظارت بر انتشار ساير نشريات تخصصي درون سازمانيانتش -14

 طراحي،تدوين و ساماندهي اشتراک،تامین و توزيع نشريات و مطبوعات برون سازماني -15

گاه برای جمع آوری،تدوين و ارائه متون و محورها،مطالب و ... مورد نیاز وزير و معاونان دست -16

 سخنراني،مصاحبه ها و ...

فضائل  رنامه ريزی و اجرای برنامه های فرهنگي و تبلیغاتي به منظور ارتقای سطح فرهنگي وب -17

 اخالقي کارکنان دستگاه

 نظريه هاي روابط عمومي :
 چهار الگوی گرونیک و هانت (1

وابط رچهار الگوی روابط عمومي نمايانگر ارزش ها،هدف ها و رفتار هايي که سازمان ها در کار 

 تند از:ارائه شدند عبار 1984مي کنند.اين الگو توسط)گرونیک و هانت( در سال عمومي خود اعمال 

 1الگوی نمايندگي مطبوعات يا تبلیغات: –الف 

وابط عمومي ررواج يافت و در اين زمان به عنوان الگوی متداول  19اين الگو در آستانه ورود به قرن 

ي کند و با ماينده مطبوعات در سازمان عمل مترويج پیدا کرد.طبق اين الگو،روابط عمومي به مشابه ن

 تهیه اخبار مختلف در صدد تغذيه اطالعاتي مطبوعات است.

شف کدر اين الگو،حقیقي بودن کامل محتوای برنامه های روابط عمومي مد نظر نیست و تحقیق و 

همان ت.حقايق از اهمیت کمتری برخوردار است.همچنین ارتباط روابط عمومي با مخاطب يک سويه اس

مخواني طور که اين ويژگي گوياست اين الگو با نگرش عمل گرايانه و تبلیغاتي به روابط عمومي ه

 دارد.اين الگويي يک سويه است که در آن هدف اصلي ارتباط،تبلیغات است.

 2الگوی اطالع رساني )اطالعات همگاني(: –ب 

تلقي شده و توجه به واقعي بودن  در اين الگو،مهم ترين وظیفه روابط عمومي )نشريه اطالعات (

محتوای پیام ها و برنامه های روابط عمومي جديد گرفته مي شود.در ضمن اين الگو مشخص کننده 

روشي در روابط عمومي است که از سوی رونامه نگاران مقیم اعمال مي شود،روزنامه نگاراني که 
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هند.اما داوطلبانه به بخش اطالعات منفي معموالً درباره سازمان آنچه را که در دست است انتشار مي د

مبادرت نمي کنند. در اين الگو علیرغم منطقي تر شدن جريان ارتباط با مخاطب،هنوز شیوه های ارتباطي 

 محدود و يک سويه بوده و به تحقیق اهمیت الزم داده نمي شود.

ارورزان از کيه هستند که رواج يافت.هر دو اين نمونه ها الگو های يک سو 20اين الگو از اوايل قرن 

از راه  دادن اطالعات سازمان به گروه ها از آن پیروی مي کنند.اما درصدد کسب اطالعات از مردم

از آن  تحقیق يا روش های غیر رسمي بر نمي آيند.هدف اين الگو، انتشار اطالعاتي است که مقصود

 ضرورتاً اقناع است.

 1الگوی دوسويه ناهمسنگ: –ج 

ود و بو الگوی قبلي، جريان ارتباط از جانب سازمان )روابط عمومي( به سمت مخاطب درواقع در د

وطرفه نقش مخاطب ناديده گرفته مي شد و ارتباط يکسويه بود.الگوی دوسويه ناهمسنگ معتقد به د

ر دست نگه دبودن جريان ارتباط دارد،ولي نقش موزوني را به طرفین ارتباط نمي دهد،وابتکار عمل را 

رد پیام ها ارد.در اين الگو توجه به پست فرصت های پیامگیران،جای خود را باز مي کند و بازخومي د

امین منافع تمورد توجه قرار مي گیرد. اما توجه بازخورد صرفاً به خاطر تامین منافع سازمان بود و 

 تالشمخاطب مهم نیست و به عبارتي  روابط عمومي صرفاً در پي کسب موافقت مخاطبان است و 

ابط عمومي دارد ايده ها و رفتار های گروه های اجتماعي را تغییر دهد.در اين الگو فعالیت های رو

 دوسويه است.ولي نقش تاثیر گذاری سازمان و گروه های مخاطب موزون و همسنگ نیست و هنوز

ه دنبال بابتکار عمل در دست سازمان بوده و ودر واقع روابط عمومي سازمان گر است. روابط عمومي 

اور هماهنگ سازی رفتارهای مخاطب مطابق با اهداف سازمان است و به تغییر ناپذيری سازمان ب

هم از  ورواج يافت.اطالعات دو مسیر را طي مي کند،هم به سمت همگان  1920دارد.اين الگودر سال 

 سوی آنها جريان مي يابد.وجود بازخورد در اين الگو امر جديدی است.

  2سويه همسنگ:الگوی دو –د 

راهبرد   مشخصه اصلي اين الگو،دادن نقش برابر به روابط عمومي نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ

 ارتباطات سلطه آمیز در جريان ارتباط با اوست.

در اين الگو،دستیابي به تفاهم و هم فهمي با مخاطب روابط عمومي سازمان مخاطب جای خود را به 

و در واقع سازمان و مخاطب،به عنوان دو گروه در جريان ارتباطي روابط  گروه مي دهد-رابطه گروه

عمومي مطرح مي شوند. همچنین توجه به جنبه های اخالقي روابط عمومي جای خود را در فعالیت 
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های روابط عمومي باز مي کند،گرچه مصاديق آن هنوز روشن نیست.اين الگو دارای تاثیر همسنگ 

نها را برای هر دوطرف،سازمان و گروه ها سودمند توصیف مي کند. سازمان است،تاثیرهای که ناظر آ

مذاکره کردن و راهبردهای رفع  هايي که شیوه روابط عمومي همسنگ را به کار مي برند از چانه زدن،

اختالف برای سامان دادن به تغییرات مبتني بر همزيستي در افکار ،گرايش های ذهني و رفتار های 

 ه های مخاطب خود استفاده مي کنند.سازمان و گرو

مومي ( ع( در راستای تکمیل الگو چهارگانه خود الگويي به نام )الگوی صنعت روابط 1992گرونیک )

مان و تاکید را مطرح کرد.در اين الگو بر کاربرد موثر تکنیک های ارتباطي در راستای تبلیغ صرف ساز

 عمومي تاکید مي شود. بر استفاده از تاکتیک های هدايت شده در روابط

ن الگوی خود اين الگو آمیزه ای از الگوی تبلیغات و الگوی اطالع رساني عمومي بوده و گرونیک با اي

 را تا حدی از بین برده است.

 

 (1992ومی در چهار الگوی روابط عمومی )گرونیک،( بازنگری در ساختار مفه1)شماره نمودار

 روزنامه نگاری                الگوی صنعت روابط عمومی                               تبلیغات

  الگوی اطالع رسانی

 

 الگوی فعالیت مطبوعاتی

 1الگوي روابط عمومي حرفه اي: 
ر نقش در اين الگو،ارتباطات مردمي و سازماني روابط عمومي مطرح مي شود و به موضوع هايي نظی

د عمومي در هدايت روابط سازمان با گروه های اجتماعي برای محدود کردن خوراهبردی روابط 

ها و محوری در سازمان،توجه به کسب موافقت گروه های اجتماعي در کنار حل مسايل سازمان باآن

ين الگو به توان بالقوه روابط عمومي در سیاست گذاری های راهبردی سازمان تاکید مي شود.در واقع ا

های )رفع مشکالت سازمان با گروه ها( و مديريت متقاعد سازی )جلب موافقت گرو مديريت مسايل

 اجتماعي( از طريق مذاکره توجه خاصي دارد.

 

ومی در ساختار چهار الگوی روابط عمومی )گرونیک ( بازنگری در ساختار مفه2)شماره نمودار 

1992) 
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 متقارن الگوی صنعت روابط عمومی  نامتقارن

 الگوی فعالیت مطبوعاتی  اطالع رسانیالگوی 

ه و حل در اين الگو با تاکید بر نقش روابط عمومي در مديريت منازع (:1995الگوی دوسویه)دوزیر

سیدن اختالف بین سازمان و گروه های اجتماعي برای غلبه بر مشکالت ،پنج تاکتیک مشخص برای ر

ستفاده ااز نظريه بازی و روش برد و باخت  به هدف مطرح مي شود. در تشريح الگوی دوسويه دو زير

 کرده است.

 جدول تاکتیک های دوسویه پنجگانه دوزیر
 روش جهت گیری نام تکنیک

 من مي برم،تو مي بازی نفع يک طرفه بحث و مجادله)رقابت(

 من مي برم،تو مي بری نفع دوطرفه همکاری و تشريک مساعي

 نجاهپ-باخت،پنجاهبرد و  نفع دو طرفه مصالحه

 من مي بازم تو مي بازی ضرر دو طرفه اجتناب از برخورد

 من مي بازم،تو میبری نفع طرف مقابل توافق )همسازی(

در اين الگو به تاکتیک های دوسويه پنجگانه دوزير،دو ( : 1996الگوی ترکیبی )پالومن،  -

 1تاکتیک ديگر اضافه مي شود.

 الف( تاکتیک مفید و سازنده:

ه تفاهم اين تاکتیک ،يک طرف معموالً سازمان است ،بدون هیچ قید و شرطي به دنبال دستیابي ب در

منافع  است،گرچه اين تاکتیک به طور يک طرفه از طرف سازمان اتخاذ مي شود،هدف تاثیر گذاری بر

 طرف مقابل به شکلي مثبت است.

 ک عمل مي کند.تفاهم در زمینه منافع مشترحتي اگر گروه مقابل به منازعه تاکید کند،سازمان به دنبال 

 ب( پذیرش عدم توافق: 

عدم توافق  در اين تاکتیک اگر طرفین به راه حل نرسند که منافع دو طرف را تامین کند،مي تواند به

قل از ن،به 1996رضايت بدهند.اين تاکتیک امکان توافق را در يک زمان ديگر حفظ مي کند)پالومن،

 Plowman(.67 – 65،  1385سفیدی،

 تئوری برتر در روابط عمومي  -

تحقیق ديگر،پروژه مطالعاتي تعالي است که به رهبری جمیز گرونیک و با حمايت مالي بنیادی تحقیقاتي 

انجمن بین المللي ارتباط گران تجاری انجام گرفت و به خلق )تئوری برتر( در روابط عمومي منجر 
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اولیه برای داشتن يک روابط عمومي کار آمد و برقراری اصل  10شد.درنهايت گرونیگ و همکارانش 

 سازمان متعالي را پیشنهاد کردند که عبارتند از:

 درگیر بودن روابط عمومي در مديريت راهبردی سازمان -1

 عضويت روابط عمومي در ائتالف حاکم بر سازمان يا گزارش مستقیم -2

 انسجام تمام فعالیت های روابط عمومي در يک واحد مشخص -3

 ماهیت مديريتي مولفه روابط عمومي)روابط عمومي يک وظیفه مديريتي است( -4

 قرار گرفتن يک مدير ) نه يک تکنسین يا کارشناس،در راس امور روابط عمومي ( -5

 استفاده از الگوی ارتباطي دوسويه همسنگ )متقارن(در روابط عمومي  -6

 استفاده از يک سیستم متقارن در ارتباطات درون سازماني -7

 دانش کافي برای ايفای نقش مديريتي توسط روابط عمومي داشتن -8

 تنوع و گوناگوني در برعهده گرفتن نقش های روابط عمومي )هم از زنان و هم از مردان( -9

 مهیا بودن زمینه و فرهنگ سازماني برای فعالیت روابط عمومي عمومي برتر -10

 (154 – 155،  1386به نقل از خنیفر و اسالمي ،  18 – 20: 2004)ری ،

 :روابط عمومي در نظریه هاي جامعه شناسي سازمان ها -

روابط عمومي ذاتاً امری سازماني است.بنابراين پژوهشگران که در پي تقويت نظريه های روابط عمومي 

موجود و ساختن نظريه جديد هستند،تالش مي کنند برای تبیین روابط عمومي از ديدگاه هايي مبتني 

تحقیقات روان شناسي اجتماعي بهره گیرند. در ادامه به نظريه مهم که با  بر جامعه شناسي و بعضي از

 ماهیت سازماني روابط عمومي در ارتباط است اشاره مي کنیم.

 
 

 نظریه کنش متقابل نمادین: -

نظريه کنش متقابل نمادين با ريشه هايش در رفتار گرايي برخي تالش های اولیه جامعه شناسان برای 

متقابل میان مردم و تاثیر اين کنش ها بر جامعه بالیدن گرفت.نظريه کنش متقابل شناسايي کنش های 

نمادين فرض را بر اين میگذارد که واقعیت اجتماعي چیزی است که مردم آن را چنین مي 

پندارند.توضیح آن که معناهای کنش های متقابل اجتماعي با معناهايي تعیین مي شود که مردمي که به 

ل میان خود مشغولند،آنها را وضع کنند.يکي از توانايي های علم نظريه کنش متقابل کنش های متقاب

نمادين اين تشخیص است که مردم در کنش های متقابل میان خود از نماد ها استفاده مي کنند و اين 
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که معناهای آن نماد ها را مي توان از طريق گفت و گو به دست آورد )يکي از اصول و ارکان روابط 

 ومي گفت و گو با مخاطبان برای رسیدن به هم فهمي مشترک(عم

درواقع نظريه کنش متقابل نمادين فرض را بر اين مي گذارد که پديده های اجتماعي به طور مستمر در 

وضعیت گفت و گو قرار دارند.از ديدگاه،نظريه پردازان کنش متقابل نمادين که بنگريم ،سازمان ها آن 

 م به آن باور دارند.سازمان ها محصول کنش های متقابل اجتماعي هستند.چیزهايي هستند که مرد

در واقع روابط عمومي تسهیل گر اين فرايند ارتباطي سازمان با مخاطبان و محیط درون وبرون سازمان 

ها کار مي کنند بین رفتار ها و هدف ها و نماد های بديل سازماني انتخاب مي کنند تا کنش های متقابل 

 ي را با سازمان ها همچنین با ديگر مشتريان شکل دهي و هدايت کنند.سازمان

سازمان ها در ارتباط با يکديگر نقش هايي ايفا مي کنند. کار سازمان ها خلق واقعیت های خاص خود 

 است.ساختار های سازمان نتیجه نقش هايي است که به صورت الگو در مي آيند.

ده از گفت و گو است.درگیری سازماني نتیجه اختالفات در معاني ارتباط سازماني فرا گرد معنای بر آم

است،تغییر سازماني نتیجه تعريف دوباره واقعیت ها به حالتي مستمر است.رفتار های سازماني عقالني 

و وضعي اند نه اينکه از پیش تعیین شده باشند.مديريت سازماني هم واکنشي و هم پیش کشي است.به 

ش متقابل نمادين در اصل شیوه ها و حد و حدود برآمدن ساختارها و فراگردهای اين ترتیب ،نظريه کن

سازماني از تالش های فردی و جمعي برای يافتن و تعريف واقعیت ها را توضیح مي دهد )هزلتون و 

 ( 91 – 90،  1378بوتان ، 

 ه مبادله:نظری -

بادله های اجتماعي میان افراد بر مي فرضیه اساسي نظريه مبادله اين است که ساختار های اجتماعي از م

خیزد.عالوه بر اين ،اين نظريه بیان مي کند که در مبادله ها افراد )يا سازمان ها( در پي آن هستند که 

 نسبت داده ها و ستانده های خود را متوازن سازند.

کنند که  به طور اخص،اين ديدگاه فرض مي کند که مردم وقتي به ايجاد روابط و حفظ آن اقدام مي

باور داشته باشند پاداش های ناشي از آن از هزينه هايش بزرگ تر خواهد بود.نظريه مبادله  مثل نظريه 

کنش متقابل نمادين  ريشه های تاريخي اش در رفتار گرايي است.اين نظريه بر خالف کنش متقابل 

 ي به کار مي گیرد.نمادين،ريشه در نظريه اقتصاد خرد دارد و عناصری را از الگوی پوزيتوسیت

 نظريه پردازان اصل اين ديدگاه فرد را به عنوان واحد تحلیل گرفته اند.

نظريه مبادله منتقل شده به سطح سازماني فرض را بر اين مي گذراد، افرادی که در سازمان ها کار مي 

برابری در  کنند درباره تصمیم های مربوط به رفتارها و هدف ها ی سازماني جايگزين آنها برای حفظ
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قدرت و مبادله منابع، کنش متقابل سازماني را با سازمان ها و حوزه های ديگر به طور جمعي قالب 

 ريزی و هدايت مي کنند.

و ناکامي  ساخت های سازماني حاصل نیاز به حفظ تعادل در مبادله ها است.برقراری  ارتباط سازماني

اني زماني مي حالت تعادل نداشته باشند.تضاد سازمدر برقراری آن زماني حادث مي شود که روابط عمو

ن خوداری کنند. روی مي دهد که داده ها و ستانده ها متوازن نباشد و سازمان از اقدام برای اعاده تواز

ني در اين تغییر سازماني از مذاکره دائمي بر سر داده ها و ستانده ها ناشي مي شود.مديريت سازما

در  پیش کشي است.هنگامي که پژوهشگران ابعاد مولفه روابط عموميمذاکره ها هم واکنشي و هم 

 ان پذير است.سازمان ها را تحلیل مي کنند. شناخت نکات متعدد مربوط به مذاکره ها يا مبادله ها امک

ي دروني نظريه مبادله را مي توان برای کمک به مطالعه انگیزه های سازمان ها در فراگرد هماهنگ

 (1378یم گیری و ارتباطاتشان به کار گرفت)هزلتون و بوتان ،اجتماعي شدن،تصم

 :نقش روابط عمومی در سازمان -

ر حوزه تماس ممکن است از متولیان امر روابط عمومي اين انتظار مطرح باشد که با توجه به نقشي که د

و خصوصاً  يتسازمان با گروه های اجتماعي بازی مي کنند،با توجه به ارائه اطالعات از محیط به مدير

از -اختصاص دارد که به سازمان-روابط موجود بین سازمان و گروه های کلیدی مخاطب درون محیط

اگرچه ممکن  توان بالقوه در تاثیر گذاری در روند تصمیم گیری استراتژيکي سازمان برخوردار باشند .

ن آزاد درون سازما است اين نیروی بالقوه با توجه به نحوه دريافت و فهم، نقش آنان توسط اشخاص

رشناسان بیان مي کنند،دست اندرکاران و کا 1984نشود.همان گونه که )کاتلیپ و همکاران( در سال 

ا رخدادهای روابط عمومي با اتخاذ نقش های متفاوت در سازمان و با بهره گیری از الگوهای رفتاری،ب

 ند.ل منطقي به آنها مي دهمتفاوت برخورده کرده و انتظارهای سايرين را تعديل میکنند و شک

 1نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ: -

 ز:اچهار الگو از نقش های کارشناسان روابط عمومي که توسط آنها شناسايي شده است عبارتند 

  متخصص اجرایی :-

ه خوبي ببه دست اندرکاران در اين نقش همانند متخصصان روابط عمومي نگريسته مي شود که قادرند 

 مسائل روابط عمومي برخورد و آنها را شناسايي کنند و راه حل های مناسب را بیابند.با 

 تسهیل گر ارتباطات:-

                                                           

1  . Scot Cutlip 
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دست اندرکاران روابط عمومي در اين نقش همانند شنوندگان حساس و دالالن اطالعات عمل مي کنند 

 و ايجاد ارتباط را آسان مي سازند.

  تسهیل گر تصمیم گیری :-

در اين جا ساير مديران برای شناسايي مشکالت ناشي از ارتباطات سازماني وصل آنها دست اندرکاران،

همکاری مي کنند.درحالي که متخصصان روابط عمومي به هنگام ايفای نقش به عنوان متخصصان در 

روند شناسايي ورفع مشکل از نقش غیر فعالي برخوردار بوده اند،در اين جا همگام با مديران،فعاالنه 

 فع مشکالتي که سازمان با آنها مواجه است،شرکت مي کنند.در ر

 

 تکنسین ارتباطی:-

دست اندرکاران در اين نقش خود خدمات تکنیکي ارتباطي را مانند تهیه گزارش و مقاالت ويژه برای 

رسانه های گروهي،تهیه و تدوين خبرنامه ها و ارتباط با رسانه های گروهي ارائه مي دهند.تمامي 

استراتژيک توسط هیأت مديره و دست اندرکاران روابط عمومي که نقش در اين مورد ندارند تصمیمات 

و. تنها وظیفه ايجاد ارتباط در خصوص تصمیماتي که توسط هیأت رئیسه اتخاذ شده است به آنها 

 (.70-71،  1381به نقل از حبیب زاده  1984محول مي شود)کاتلیپ و همکاران،

 :می در نظریه های مدیریتنقش و جایگاه روابط عمو -

همان گونه که هر انساني برای استمرار حیات خويش نیاز به همکاری،ارتباط و جلب پشتیباني انسان 

 -هاای ديگر دارد.سازمان ها و موسسات نیز مجبورند برای ادامه زندگي به برقراريرابطه با ديگران

حرکت خود را به سوی اهدافشان هموار وجلب پشتیباني و تبلیغ آنان بپردازند تا شرايط ناهموار 

کنند.روابط عمومي به مشابه زبان موسسات و آن اندامي است که سازمان ها برای ترغیب ،تشويق و 

 (.51،  1370جلب حمايت ديگران به آن نیاز دارند)اقتداری،

 : نقش های روابط عمومی وکابرد های استراتژیک آنها 2جدول شماره
 استراتژيکنقش  کاربرد استراتژيک

در اينجا وقتي که راهبرد های رفع مشکالت را 
تشريح مي کنند راه حل های مناسب را انتخاب 

مي کنند نمود ندارند.کارشناسان و دست 
اندرکارن روابط عمومي زمینه های ارتباطات را 
فراهم کرده و برنامه های مربوطه را اجرا مي 
کنند بدون آنکه از اهدف اصلي و نتايج مورد 

 نظر آگاهي داشته باشند.

تکنسین ارتباطات : ايجاد زمینه های  -1
 ارتباطي سازمان در موضوعات مرتبط
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هدف کلي ارائه، اطالعات مناسب به مديريت و 
گروه های مخاطب است تا بر اساس آن در 
 خصوص منافع طرفین تصمیم گیری مي کنند

تسهیل کننده ارتباطات:ايفای نقش مرتبط -2
میانجي بین سازمان و گروه های مضر و 

اجتماعي مرتبط با سازمان با اتخاذ سیستم 
 ارتباط دوجانبه تسهیل

به دست اندرکاران روابط عمومي به عنوان 
بخشي از سازماني از گروه مديرت استراتژيک 
نگريسته مي شود که در تنظیم و کنترل سیاست 

های استراتژيک دخالت دارند. اينجا نقش 
که در حوزه ارتباطي بین سازمان و  کارشناساني

 محیط فعالیت مي کنند شکل مي گیرد

تسهیل کننده تصمیم گیری:همکاری با ساير  -3
 مديران و تشريح و رفع مشکالت سازمان

روابط عمومي عمومي ممکن است به شکل 
بخش مستقل جدای از جريان،اصل عمل 
کند.کارشناسان روابط عمومي ممکن است 

ن ارشد سازمان همکاری کنند)به گاهي با مديرا
 عنوان مثال در موقعیت بحراني(

متخصص اجرايي: به مشکالت و راه حل  -4
هايي روابط عمومي همانند مقام عالي سازمان 

نگاه مي کنند. کارشناسان مشکالت روابط 
عمومي را تشريح کرده برنامه های مرتبط را 
تدوين و اجرا مي کنند مديران ارشد ممکن 

 اينجا نقش غیر اجرايي داشته باشد. است در
 (.71- 72،  1381به نقل از حبیب زاده ،  1984)کاتلیپ ، 

 :نظریه سیستم ها -

در سیستم باز يک بخش موثر مديريت که به سازمان کمک مي کند تا با عوامل خارجي وداخلي  

هماهنگ و همسويي پیدا کند،تالش های تطبیقي و ارتباطي سازمان يعني روابط عمومي آن است فلسفه 

پیدايش روابط عمومي در مديريت جديد در حقیقت بر چنین برداشتي از مديريت استوار است.مديری 

که وسعت ديد داشته و و مجموعه نگر است و سازمان را به عنوان يک واحد مستقل،کلي ويکپارچه 

نگاه مي کند که متاثر از عوامل خارجي و داخلي است سعي مي کند با ارتباط با اين عوامل متغیر 

مرئي و سازمان را به پیش ببرد.سازمان هر قدر مستقل به نظر برسد در حقیقت در يک رشته ارتباطات 

 نامرئي که دارای تاثیرات متقابل بر يکديگر هستند درگیراست.

از ديدگاه علم ارتباطات گرايش ها و طرز تفکرهای هر يک از اين گروه ها نسبت به سازمان و جلب 

پشتیباني و تفاهم آنها در تقويت احساس همبستگي و عالقه مندی که از طريق اجرای يک رشته تدابیر 

 و روش های تبلیغي ديگر کسب مي گردد برای ادامه حیات سازمان موثر است. ارتباطي و فنون

 نیروهای خارجي و عوامل بیروني سازمان عبارتند از:
 ارائه کنندگان مواد اولیه -1
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 خريداران محصوالت يا استفاده کنندگان خدمات سازمان -2

 رقبا -3

 گروه های فشار -4

 رسانه های جمعي -5

 همسايگان -6

 دولت -7

 افکار عمومي جامعه -8

د در آغاز يک مدير برای اينکه بتواند از هريک از گروه های فوق در جهت هدف سازمان بهره گیری کن

يق ،منافع، بايد بین خود و سازمان شناخت و تفاهم به وجود آورد.يعني آن گروه و سازمان را با عال

وثر و ه ای ماهداف و عوامل موثرش بشناسد و تفاهم به وجود آورد.و از سوی ديگر خود را به گون

حد روابط مفید به گروه بشناساند.اين جاست که به کارشناس ارتباطات و تبلیغات نیازمند است و وا

یوه های عمومي که بازوی کارشناسي وی در اين امور است ، او را در انتخاب روش ها و تدابیر و ش

 (68-67، 1372صحیح ياری مي دهد)میر سعید قاضي،

در  ره روابط عمومي ،بحث درباره ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومييکي از مباحث اولیه دربا

گذار مي تشکیالت سازمان و نقش آن در سازمان است. اينکه سازمان چه نقشي را به روابط عمومي وا

ه عنوان بکند و اصوالً ايفای چه نقشي هايي توسط روابط عمومي در سازمان با ماهیت روابط عمومي 

ر يک دتقل سازگاری دارد.البته تحقیقات نشان مي دهد که نقش روابط عمومي يک هنر،فن و علم مس

ا و توانايي هسازمان اغلب به نوع آن سازمان،نوع نگرش و باور های مديران ارشد آن و حتي به قابلیت 

 های مديران و کارکنان روابط عمومي آن سازمان بستگي دارد.

در  )2در دانشگاه مريلند و )مارک مک الرث 1ونیک تحقیقات انجام شده توسط پروفسور الريسا گر

( نشان مي دهد که سازمان های بزرگ و پیچیده بیش از شرکت های کوچک 3دانشگاه دولتي )تاوسان

تر به مشارکت دادن روابط عمومي در فرايند سیاست گذاری تمايل دارند.شرکت هايي چون آی بي ام 

ي فعالیت مي کنند،نسبت به بسیاری از شرکت ها به مسايل و جنرال موتورز،که در محیطي بسیار رقابت

مربوط به سیاست ها و ديدگاه های عموم مردم و به ايجاد هويت بنگاهي قوی حساسیت و توجه 

دارند.درنتیجه آنها بیش تر بر برگزاری کنفرانس های خبری،برقراری تماس های رسمي با رسانه 

                                                           

1.  Larissa gruing 

2.  Mark m celreath 

3.  Towson state university 



 

47 

د و مشاوره با مديران درباره مسايلي که مي تواند بر وجه ها،نوشتن و تهیه متن سخنراني مديران خو

(.در چنین سازمان های که تئوری پردازان 172،1386واعتبار شرکت اثر بگذارد،تاکید مي کنند)ويلکاکس،

 مي نامند ، قدرت و اختیار )1مديريت آنها را سازمان های )ارگانیکي،مکانیکي،ترکیبي

 روابط عمومي بسیار زياد است.

ي با ط عمومي ،بخشي است که از اختیارات بسیاری برخوردار است . در مقابل ،سازمان کوچکرواب

موم مردم عپیچیدگي کم ،که کاال يا خدمتي استاندار ارائه و عرضه مي کنند:فشارهای کمتری از طرف 

دود احساس مي کنند و کمتر به قوانین وضع شده توجه مي کند ،فعالیت های روابط عمومي آن مح

غول ست و کارکنان ستاد آن تنها به کارهای خاصي چون تهیه نشريه ها و تهیه مطالب خبری مشا

ي در اند.روابط عمومي در آنچه که يک سازمان سنتي نامیده مي شود ، داده ها و مشارکت چندان

از حبیب  ، به نقل 172-173،  1386تصمیمات مديران و سیاست گذاری ها ندارند)ويلکاکس،

 (.1390زاده،

اش  تحقیقات انجام شده همچنین نشان مي دهد که نوع سازمان در تعیین نقش واحد روابط عمومي

ص نقش به تاثیر چنداني ندارداما بر عکس طرز تفکر و انتظارات مديران ارشد و سازمان در اين خصو

رونالیستي ژ وسزايي دارد.در بسیاری از سازمان ها ،مديران ارشد،روابط عمومي را اساساً يک کار فني 

سازمان های مکانیکي بزرگ با پیچیدگي کم همچنین مديران  مي دانند.در -ارتباط با رسانه ها و تبلیغ –

نین تصوراتي ارشد دوست دارند روابط عمومي را تنها يک وظیفه پشتیباني از واحد بازاريابي بدانند.چ

ا برای ،ضمن اينکه قدرت آن رتوسط مديران ارشد ، تنها نقش واحد روابط عمومي را محدود مي کند

مشارکت در تصمیم گیری های مديريت و حل مشکالت کم میکند.در عوض ،اعضای ستاد روابط 

نند ،بدون کعمومي دوباره طوری سازماندهي مي شوند تا کارکناني باشند که تنها پیام هايي را تهیه 

 اينکه بگويند چه پیامي بايد منتقل شود )همان منبع( .

ای کارکنان هکه بر نقش و وظیفه روابط عمومي اثر مي گذارد،زمینه کاری و سوابق و قابلیت بعد سومي 

به دنبال  نشان داده است، مديران سازمان ها IABCاست.همانطور که تحقیقات انجام شده توسط بنیاد 

که بسیاری از ي ،مديران ارتباطات استراتژيک اند؛اما يا وجود اين ، تعداد زيادی از مديران روابط عموم

انش پايه دآنها آموزش روزنامه نگاری ديده اند،خود به دنبال نقش های ساده تخصصي اند،زيرا فاقد 

در زمینه های تحقیقات،پويش محیطي،حل مشکل و مديريت استراتژی های ارتباطي کالن 

 (.174، 1386هستند)ويلکاکس ،

                                                           

1.  Mixed organic/mechanical organiztion 



 

48 

 نظریه سازمان های بالغ و نابالغ: -

(مي گويد:سازمان ها هم مثل انسان ها دو 1ن برجسته مديريت به نام )آرجريسيکي از نظريه پردازا

نوعند يک دسته سازمان های بالغ و دسته ديگر سازمان های نابالغ که در اين راستا سازمان های بالغ 

دارای ويژگي های چون برنامه ريزی،سازماندهي،کارمند يابي،هدايت و رهبری، هماهنگي و 

،گزارش دهي و بودجه هستند و اغلب اين نوع سازمان های بالغ و پیشرو و دارای  بازبیني،ارتباطات

اداره های قوی روابط عمومي مي باشند که به طور عهده زير نظر مدير عامل و رئیس سازمان انجام 

 وظیفه مي کنند و اين بستگي به نوع طراحي سازمان دارد.

طلوب در ون ايجاد افکار مساعد وخلق گرايش های ماصوالً روابط عمومي برای دستیابي به اهدافي چ

حالت  ومیان گروه های داخل و خارج سازمان،جهت دادن به آن دسته از طرز تفکرهايي که هنوز کل 

فظ مخصوص و مشخص نگرفته اند.بال اثر ساختن و عقیم گذاشتن عقايد و نظرات خصومت آمیز و ح

 (.15، 1373يريت جديد به وجود آمده است.)فرهنگي،نگهداری افکار و عقايد مساعد و موافق در مد

 2(:  معتقدند که يک سیستم سازماني شامل پنج زير سیستم اصلي است. 1984)گرونیک و هانت،

 زير سیستم تولید-

 يع(زير سیستم توزيع )مسئول بازاريابي و توز-

 هداری)مسئول هماهنگ سازی وظايف کارکنان يعني پرسنل آموزش(زير سیستم نگ-

 ير سیستم انطباق دهنده)مسئول کمک به انطباق يافتن سازمان با تغییر با دايره برنامه ريزی(ز -

 ريت )مسئول کنترل و يکپارچه سازی زير سیستم های ديگر(زير سیستم مدي -

ر مي در اين مدل سیستمي روابط عمومي به عنوان بخشي از زير سیستم مديريت يک سازمان به شما

 (.1390،166،رود.)حبیب زاده

و نیز میان  کاربرد سیستم ها کمک میکند تا توجه به سوی پیوندهای مهم میان سازمان و کارکردهای آن

ک سازمان و گروه های کلیدی بیروني معطوف شود.روابط عمومي در نقش گسترش دهنده قلمرو،کم

انطباق با  و به آن در مي کند تا يک سازمان از تغییراتي که در محیط به وقوع مي پیوند و آگاه شود

ر کتاب دشرايط در حال تغییری که با آن مواجه است،ياری رساند )همان منبع(. همچنین گوئل کوهن 

 روابط عمومي در سازمان را چنین توضیح مي دهد:"مرد مداری "

واحد روابط عمومي در انديشه مسائل بسیار حساس و عمیقي است که هیچ در سازماني که سرگرم 

ظايف و مسئولیت های روزانه است،متوجه آنها نمي شود.واحد روابط عمومي در هر سازمان انجام و

                                                           

1.  argris 

2.  Grunig&Hunt 
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هموار کننده فاصله موجود بین مدير،کارکنان،موسسه و مردم است.واحد روابط عمومي کارکنان را در 

ابزار عقیده تشويق مي کند و برخي امور را برای سنجش افکار و بررسي گروهي ،در اختیارات آنان 

قرار مي دهد و بدين طريق،اعضای سازمان را در تصمیم گیری شريک مي کند و کارکنان را از شخصیت 

واال و مسئول برخوردار مي سازد.روابط عمومي در هر سازمان ،تبلیغ نشر مطالب و عقايد کاذب و 

ی رسیدن آگهي های بازرگاني )که فعالیت های يک جانبه اند( بلکه، روابط عمومي از اين وسايل برا

به يک هدف واال ياری مي گیرد،آنها که تنها  به درج نام و عکس مدير سازمان خود در مطبوعات 

وساير رسانه های همگاني دلخوش مي دارند.از مباني و حداقل دانش روابط عمومي بي خبرند،زيرا 

گفته شد،زماني روابط عمومي و فرايند آن در وهله نخست يک )ارتباط( است و ارتباط نیز همچنان که 

 (.1390،حبیب زاده ،1357،73بازدهي و تکامل فزاينده خواهدداشت که دو جانبه و دوراني باشد)کوهن 

 1 (MBOمدیریت بر مبنای هدف ) -

احي يک نگرش متداول،فرايندی است که مديريت بر مبنای هدف نامیده مي شود.به عبارت ديگر،طر

کر ن کند.مديريت بر مبنای هدف روی اين طرز تفيک استراتژی که هدف خاص يک سازمان را تامی

گیری از  تمرکز پیدا مي کند.طبق گفته رابرت ئي . سیمونس،مولف کتاب مديريت عملیات ارتباط)بهره

ج عملیات به مديريت بر مبنای هدف تولید پیام های روا و همچنین ايجاد معیارهای برای ارزيابي نتاي

 (.1390،حبیب زاده ،251، 1386کاکس،وسیله آنها را تضمین مي کند(.)ويل

 4(، در کتاب خود با عنوان مديريت روابط عمومي بر مبنای هدف1983) 3. هر آلن2نورمن آر.نیجروتي

. 

ر بهره مرحله اصلي مديريت بر مبنای هدف را که مي توانند به يک دسته اندکار روابط عمومي د 9

ک کنند مورد ته تا برنامه ارتباطي چند منظوره( کمبرداری موثر از هر چیز )از مطالب خبری ساده گرف

 بررسي قرار مي دهند.اين مراحل عبارتند از:

ا يهدف کارفرما/ارباب رجوع،هدف از برقراری ارتباط چیست و ارتباطات چگونه موجب ارتقا  -1

 همتر ازموفقیت سازمان مي شود؛اهداف ويژه ای چون )آگاه کردن مشتريان از کیفیت باالی محصول(م

 )آگاه کردن مردم از خود محصول( مي باشد.

                                                           

1.  Management by objective (mbo) 

2.  Norman r.nager 

3.  T.harret allen 

4.  Public relations management by objectives  
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مخاطب/عموم:پیام بايد به دست چه کسي برسد ومخاطبان چگونه مي توانند به سازمان در دست  -2

يابي به اهدافش کمک کنند،ويژگي مخاطبان چیست و چگونه مي توان از اطالعات جمعیت شناختي 

 کدام بخش مردم است. برای طراحي پیام بهره گرفت  ومخاطب اصلي عملیات ترغیب

اهداف مخاطبان ،مخاطبان به دنبال دانستن چه چیزی هستند و چگونه مي توان پیام را طبق عاليق  -3

و سلیقه های مخاطبان طراحي کردمصرف کنندگان بیش تر عالقه مندند که بدانند يک رايانه جديد 

 چگونه بهره وری آنها را افزايش خواهد داد.

نال مناسب و دست يابي به مخاطبان چیست و چگونه کانال های کانال های رسانه ای ،کا -4

متعدد)رسانه های خبر به دستاوردها،رويدادها ويژه و مستقیم(موجب تقويت پیام ارسال شده نزد مردم 

مي شوند؟ممکن است يک آگهي بهترين وسیله آگاه کردن مردم از يک محصول جديد باشد؛اما يک 

 مردم از يک محصول به مشتری،ابزار مهمتری است.آگهي بهترين وسیله آگاه کردن 

اهداف کانال رسانه ای،يک رسانه به دنبال چه چیزی است و چرا يک انتشارات خاص به اطالعات  -5

 عالقه دارد،يک روزنامه محلي اساساً به داستاني راجع به يک رويداد محلي عالقه مند است.

و واقعي برای پیام مورد نظر،به چه منابع اولیه و منابع و پرسش ها،برای فراهم آوردن مبنايي محکم  -6

ثانويه اطالعات نیاز است؟با چه کارشناسي بايد مصاحبه کرد؟به چه بانک های اطالعاتي ای بايد سر 

زد؟نقل قولي از يک مهندس پروژه در باره يک تکنولوژی جديد از نقل قولي از معاون بازاريابي بهتر 

 است.

ه عواملي محیطي ای بر توزيع و پذيرش پیام اثر خواهد گذاشت؟آيا پیام استراتژی های ارتباطات،چ -7

به نحوی مناسب در اختیارات مخاطبان هدف قرار مي گیرد؟چه رويدادها يا اطالعات ديگری موجب 

 تقويت پیام خواهد شد؟

ا جوهره پیام،اثر ارتباطات برنامه ريزی شده بر مخاطبان چیست؟آيا پیام طراحي شده است تا تنه -8

اطالعاتي بدهد يا طراحي شده است تا رفتار و ديدگاه مخاطبان را تغییر دهد؟بیان ارزش های سالمت 

 بدني و داشتن اندام متناسب با بیان و نحوه دستیابي به آن برا ی مردم ،بايکديگرفرق دارند.

لي شفاف پشتیباني غیر کالمي،عکس ها،گراف ها وفیلم ها و کارهای هنری چگونه مي توانند به شک -9

و آشکار،موجب تقويت يک پیام کتبي شوند؟مردم،گراف های میله ای يا دايره ای را بهتر از ستون های 

 اعداد درک مي کنند.

 :نقش راهبردی روابط عمومي در سازمان -10

روابط عمومي ،مديريت ارتباطات درون سازمان و میان سازمان و ذينفعان بیروني است( اغلب به نقش 

وابط عمومي اشاره مي شود. هدف روابط عمومي معرفي بهتر سازمان به ذی نفعان و استراتژيک يک ر
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اجتماع است.روابط عمومي مديريت شهرت و اعتبار سازمان است .کلیه ذی نفعان را از عملکرد سازمان 

 آگاه و مطلع مي سازد.هدف اعتبار وجهه براساس عملکرد واقعي سازمان است نه موارد واهي و فريبنده.

 :نظريه موقعيتي -
در محیط اطراف يک سازمان، مخاطباني وجود دارند که مي توان آنها را مخاطبان اصلي و کلیدی نامید؛ 

اندر کار روابط عمومي، تنها اين مخاطبان را در نظر بگیرد و از ساير مخاطباني که اما اگر يک دست

ر کار خود موفق باشد. او بايد از تواند دممکن است در محیط وجود داشته باشند، غافل شود، نمي

امکان ورود مخاطبان جديد به محیط ارتباطي سازمان خويش نیز آگاه باشد، مخاطبیني که ممکن است 

گرونیک و هانت دوتن از دانشمندان علوم ارتباطات، »همسو با منابع سازمان و يا مخالف آن باشند. 

توان برای توضیح اين که چگونه و کنند که از آن ميبیان مي« نظريه موقعیتي»ای را تحت عنوان نظريه

بايد انتظار ورود مخاطبان و مشتريان را به محیط داشت، بهره جست. اساس اين نظريه، چه زماني مي

 «سازند.ها، روابط را ميدر واقع آن است که موقعیت

النه در جستجوی گويند که مخاطبان فعال، مخاطبي است که فعاگرونیک و هانت در اين باره مي

اطالعات درباره سازمان و ساير موضوعات مرتبط و مورد عالقه آن است. آنان با توجه به اين مسئله، 

سه متغیر را برای پیش بیني اين وضعیت يعني زماني که مخاطب در جستجوی اطالعات درباره 

 کند.موضوعي است، بیان مي

يابد از آن آگاه شوند، ميرو ميای روبهه با مسئلهمتغیر اول، تشخیص و شناخت مسئله است. افرادی ک

تواند بر آنان داشته باشد، تشخیص دهندو متغیر دوم که شناخت ای را که ميباشند و تأثیرات بالقوه

حل، يک مسئله را بشناسند. بايد موانع موجود در راهکند که افراد ميهاست، بیان ميموانع و محدوديت

باور باشند که مي توانند بر موضوع و مشکل تأثیر گزار باشند، به دنبال اطالعات درباره آنان اگر بر اين 

آن موضوع خواهند بود. سومین متغیر نیز درجه درگیری با موضوع و اهمیت دادن به آن است، که نشان 

شند، دهند. کساني که اهمیت برای آن قائل بادهد افراد تا چه حد به مشکل مورد بحث اهمیت ميمي

 روند.مخاطباني منفعل، اهمیتي به موضوع نخواهند داد  و بالطبع به دنبال کسب اطالعاتي درباره آن نمي

گرونیک و هانت، سپس با توجه به سه متغیر مذکور، چهار نوع واکنش يا پاسخ را از سوی مخاطب 

دهد( تا فعال کامل يکنند که گستره آنها از منفعل کامل)مخاطبي که اصالً واکنش نشان نممشخص مي

 گیرد.شود( را در بر ميرو مي)مخاطبي که مستقیماً با مشکل روبه

ها تنها در مقابل يک موضوع خاص نظريه موقعیتي، همچنین در فهم اين مسئله که چرا برخي گروه

دهند، برخي در مقابل بسیاری از موضوعات و برخي ديگر کاماًل فعالند و از خود واکنش نشان مي
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اندر کاران روابط عمومي بايد بدانند که در واقع نوع گروه کند. دستتفاوت هستند، به ما کمک مييب

 1385و  86کنند )متولي شود، رابط را تعیین مياين که چگونه سازمان با موضوعات مختلف مرتبط مي

 ،14.) 

کنند شکل ارتباط برقرار ميتئوری موقعیتي ار توضیح اين مطلب که چرا و احتماالً در چه زماني مردم 

بندی کلیه افراد به مخاطباني که درباره يک يا چند گیرد. اين تئوری رفتار فعال و منفعل برای طبقهمي

گیرد. اين تئوری موقعیتي است زيرا دهند بهره ميمشکل مربوط به نتايج رفتارهای سازماني نظر مي

دار مربوط به رفتارهای های مشکلوط هستند که موقعیتروند وتنها به افرادی مربآيند و ميمشکالت مي

شوند و به ندرت کنند. در نتیجه با تغییر موقعیت، مخاطبان ايجاد و ناپديد ميسازماني را تجربه مي

ها دارای يک سری مخاطب دايمي باشند. عالوه بر افتد )اگر اصالً اتفاق بیفتد( که سازماناتفاق مي

دهند، تئوری موقعیت در يک برهه زماني مخاطبان سازمان را تشکیل ميتوضیح اينکه چه کساني 

های ارتباطي چه هنگام احتمال موفقیت خواهند داشت. اين بدان دهد که برنامههمچنین توضیح مي

معني است که بر شناخت، نگرش و رفتار کوتاه مدت مخاطبان مختلف و روابط و روابط بلند مدت با 

دارد که چه هنگام تجمعي نه چندان نظام يافته گزارند. باالخره، اين تئوری بیان مياين مخاطبان تأثیر ب

شوند. در نتیجه تئوری موقعیتي ابزار مفیدی های سازمان يافته عملگرايي تبديل مياز مخاطبان به گروه

کوتاه و شناسايي مخاطب، انتخاب اهداف واقع بینانه  -های روابط عموميبرای اداره راهبردی برنامه

 دهد.بدست مي –ها های ارتباطي و ارزيابي نتايج اين برنامهبلند مدت برای برنامه

-نظريه موقعیتي به نظريه تقسیم بندی بازار شباهت دارد، زيرا روشي برای تقسیم يک جمعیت به گروه

 دهد.های مرتبط با کارگزاران روابط عمومي به دست مي

اند. بندی ايجاد کردههای متعددی برای انتخاب مفهومي برای تقسیمنظريه پردازان بازاريابي، معیار

گیری، در راستای اهداف سازمان و به اندازه کافي تقسیمات بايد به طور متقابل اختصاصي، قابل اندازه

های متفاوت حائز اهمیت برای کارگزاران بزرگ باشند. نظريه موقعیتي مخاطبان بدين مفهوم پاسخ

میزان و نوع رفتار ارتباطي  -2گويي به مشکالت و مسايل پاسخ -1کند: بیني ميا پیشروابط عمومي ر

احتمال  -5کمیت و کیفیت روابط عمومي سازمان  -4تأثیر ارتباطات بر شناخت، نگرش و رفتار  -3

اينکه مخاطبان در يک رفتار جمعي برای تحت فشار قرار دادن سازمان مشارکت خواهند کرد )هیث، 

1388، 385.) 

 نظريه مشارکت مردمي: -
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ای، کوچک نهبر اساس اين نظريه بايد به جای مخاطبان کالن، طرفدار مخاطبان خرد بود و از تنوع رسا

ي ارتباطي کردن مقیاس آن، سهولت تبادل آرا بین منبع و مخاطب، محلي بودن انتشار و پیوندهای افق

 (.65، 1385در سطوح مختلف جامعه پشتیباني کرد )سفیدی، 

یت های مشارکت مردمي زماني بهتر اتفاق مي افتد که مديريت افکار عمومي در برنامه اصلي  فعال

روابط عمومي قرار گیرد.افکار عمومي از جمله مفاهیم کلي است که اقتباس ان توسط 

وابط ر( در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم ،همواره در نظريه های Bernays،1923)"برنیز"

وآن را در  مفهوم مذکور را از جامعه شناسان وروان شناسان اقتباس کرد "برنیز"ومي ديده مي شود.عم

رار قبه کار برد.او در اين خصوص مي گويد:اگر "تشريح افکار عمومي"کتاب کالسیک خود به نام 

یت ولاست که حرفه روابط عمومي در نهايت ظرافت وآگاهي مورد استفاده قرار گیرد ووظايف ومسئ

ا که رهای آن به درستي مورد ارزيابي قرار گیرد ،بايد خصوصیات ومنشاء عقیده عمومي وعواملي 

ول افکار عمومي در واقع علت ومعل"انديشه فردی وگروهي را مي سازند ،خوب شناخت ودرک کرد.

 مینهفعالیت های روابط عمومي است.قدرت ديدگاه عموم بر تصمیمات مديريت تاثیر مي گذارد،به 

يريت تشريح علت کارشناسان حرفه  روابط عمومي بايد اينگونه آراء وعقايد را شناسايي کرد وبرای مد

 کنند.همچنین هدف مقرر شده بسیاری از برنامه روابط عمومي تاثیر بر آراء وعقايد عمومي

 (.27،1381است)گرونیک،

 :راهبرد عملياتي روابط عمومي 
های کوچک ،متوسط،فراملي و چند ملیتي و ... کاربرد دارد.با روابط عمومي در تمام انواع سازمان 

( مي نويسند: ) متخصصان روابط عمومي به منظور ايجاد و توسعه روابط 1997و همکارانش) 1سکین

مثبت و ايجاد هماهنگي بین اهداف سازمان و انتشارات اجتماعي،با کلیه عوامل گروه های داخلي و 

ازمان در ارتباط هستند،کارشناسان روابط عمومي برنامه های سازماني خارحي مرتبط با زمینه کاری س

 را طراحي،اجرا و ارزيابي مي کنند تا تعامل بین عناصرسازنده سازمان و عموم جامعه را تسهیل کنند(.

مدل های کالسیک و سنتي مديريت استراتژيک سعي دارند با برقراری ارتباط دائمبین رسالت سازمان 

طي،تعادل بین ديدگاه های داخلي وخارجي را برقرار سازند.براساس نظر پیرسن و با عوامل محی

 (: 1992( به نقل از گرونیک )1982) 2رابینسون

 

                                                           

1.  baskin 

2.  Pearce&robinson 
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 مدير عمليات و روابط عمومي بايد:
 مأموريت سازمان و بیانیه رسالت آن را بخوبي بشناسد و آن را به درستي منتقل سازد. -1

 و موقعیت داخلي و توانمندی های شرکت را لحاظ کند در نیمرخ و پروفايل شرکت،شرايط -2

 محیط خارجي شرکت را بر اساس عوامل عمومي زمینه ای و رقابتي ارزيابي کند -3

 گزينه های ممکن را بر مبنای تطابق عوامل داخلي با عوامل محیط خارجي ،مورد ارزيابي قرار دهد -4

 ن گزينه و راه حل را مشخص کندبراساس توانمندی ها،رسالت و ماموريت سازمان،مطلوب تري -5

برای رسیدن به يک راه حل بهینه و مطلوب،اهداف بلند مدت و استراتژی های اصلي را باکلیه گروه  -6

 های ذی نفعان و سهام داراني)بر اساس اولويت بندی آنها(مطرح کند

های اصلي اهداف سالیانه و استراتژی های کوتاه مدت را در راستای اهداف بلند مدت و استراتژی  -7

 تدوين کند

با استفاده از منابع مالي تعريف شده در بودجه،تصمیمات بايد با وظايف ،افراد،ساختار تکنولوژی و  -8

 سیستم پاداش هماهنگ شود

به منظور بهبود تصمیمات آتي و استفاده از تجربیات ،موفقیت ياعدم موفقیت فزايندهها را ارزيابي  -9

 و بازنگری کند

 در فرايند و چرخه تصمیم گیری لحاظ کند.مالحظات اخالقي را  -10

مدير و عناصر روابط عمومي مي توانند و بايد در تصمیم گیری های استراتژيک سازمان دخالت و 

مشارکت داشته باشند.يکي از نقاط ممتاز و ويژه در مديريت استراتژيک تاکید بر محیط برون سازماني 

ست که بايد محیط بیروني را بررسي و تحلیل کند و و حتي جهاني است.در اين راستا روابط عمومي ا

تنها اطالع رساني کافي نیست.ازجمله اين اقدامات عمده مطالعه محیط بیروني و دروني است و يکي 

از ويژگي های مهم روابط عمومي پیشگیری است نه درمان که بايد به اين نکته توجه ويژه ای شود) 

 (.49، 1378میر سپاسي ،

يف استراتژيک روابط عمومي ،دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است و زماني که منظور از وظا

بخواهیم هدف را مشخص کنیم و چگونگي رسیدن به آن را مشخص کنیم،درواقع به مديريت 

 استراتژيک پرداخته ايم.

يد در اگر ما مديريت روابط عمومي را )مديريت استراتژيک(بدانیم،در حقیقت مديران روابط عمومي با

سازمان تصمیم گیری های مديران سازمان موثر باشند،اما بايد ديد مديران روابط عمومي چگونه مديريت 
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را در تصمیم گیری استراتژيک کمک مي کنند برای اين کار، شناخت محیطي الزم است.بايد تهديدات را 

سازماني هستند که ما را  شناخت و آنها را به فرصت تبديل کرد.منظور از فرصت ها ،عوامل مساعد برون

در رسیدن به اهداف سازمان ياری مي دهند.اگر اين عوامل مساعد نباشد،به تهديدات محیطي تبديل مي 

شوند.برای اين منظور بايد محیط را که شامل محیط را که شامل محیط سیاسي ،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادی 

مي هم کرد.آنگاه مي توان با استراتژی پیشگام شناخت ضمن اينکه مي توان شناخت را ک–و فناوری هستند 

يا دفاعي وارد شد يا شرايط موجود را حفظ کرد يا مي توان صرفاً يه عنوان تحلیل گر وارد شد يا درنهايت 

استراتژی واکنشي را انتخاب کرد.استراتژی بعدی زماني اتخاذ مي شود.که تهديدی بسیار بوده، وضعیت به 

درون سازماني هم وجود دارد.اگر عوامل درون و برون سازماني مساعد  ضرر سازمان است.ضعف های

 (.50، 1358باشند مي توان از آنها استفاده کرد و سازمان را به حرکت وا داشت )فرهنگي،

 :راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان) 9

ترين ترين و معروفمطرح روابط عمومي، فرآيندی مديريتي است نه فقط يک رويداد. پاتريک جکسون، از

تواند مشاوران روابط عمومي، جدول زير را طراحي کرده است که نشان دهد که روابط عمومي چگونه مي

 در موفقیت هر سازماني موثر باشد.

 راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان 9جدول شماره: 
 دستاوردها های اصلیفعالیت فرایند

آگاه کردن و اطالع 
 رساني

 گیری مخاطبان، نشر مطالب اعالن، پیشبرد، هدف
راه را برای فروش، تأمین منابع مالي عرضه سهام شرکت 

 کند.و غیره هموار الزم مي

 انگیزه سازماني
روابط داخلي و ارتباطات، مداخالت از نوع بهبود 

 سازماني

وری، فرهنگ روحیه سازی، کار گروهي، افزايش بهره
سازماني، کار در راستای تحقق هدفي سازی يکپارچه

 يکسان و مشخص

 پیش بیني مسائل
بیني های پیشتحقیق، درد دل کردن با مردم، گروه

 مسائل
به موقع از مسائل و مشکالت و تغییرات سیاسي، 

 ها آگاه شدناجتماعي و ناآرامي

 شناسايي فرصت ها
تعامل با مخاطبان درون و بیرون سازماني، کار خود 

ب بلد بودن و کسب و کار خود را خوب را خو
 شناختن

-ها، متحدان و ديدگاهکشف بازارها، محصوالت، روش

 های مثبت

 مديريت بحران
پاسخ به مسائل پیچیده، ، حمالت و انتقادات يا 

 برقراری ائتالف
پشتیباني ازموفقیت، کسب همکاری متحدان و نهادها 

 رفاتها و تعاتداوم عملیات علي رغم وجود اختالف
غلبه بر مشکل انزوای 

 مديران اجرايي
مشاوره با مديران ارشد در خصوص آنچه که دارد 

 دهد، تحقیقواقعاً روی مي
 اتخاذ تصمیمات واقع بینانه، رقابتي و درست

تغییر دفتر، وظايف يا 
 های نمايندهفعالیت

 های مشابه، تحقیقفرهنگ سازماني، تکنیک
يا تسهیل فرايند تغییر، کاهش مقاومت در برابر تغییر 

 تضمین نهادهای تحت تأثیر قرار گرفته

 مسئولیت اجتماعي
پاسخگويي به اجتماع، تحقیق، افزايش تعداد 

های مفید برای مردم، ترغیب به مشارکت پروژه
 مردم، نوع دوستي

های اقتصادی ايجاد و خلق آبرو و اعتبار، تقويت موفقیت
 کم درآمداز راه جلب اعتماد مردم عادی و 

تأثیر گزاری بر 
 های عموميسیاست

های اجتماعي، برقراری ائتالف، روابط يا نهاد
 رايزني عملیات اساسي و کامالً جديد

های جذب رضايت عموم نسبت به محصوالت وسیاست
 ها، موانع سیاسي موجودشرکت، رفع فعالیت

 (.1390)حبیب زاده، 
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عمومي همسنگ به عنوان الگوی ايده آل از نظريه گرونیک بنابراين در اين پژوهش الگوی روابط 

وهانت برای روابط عمومي تامین اجتماعي در نظر گرفته شده است وسعي شده ويژگي های اين الگو 

 از پرسش شوندگان مورد پرسش واقع شود.

 :بودجه بندي ونقش آن در کارايي روابط عمومي
 بودجه روابط عمومی:

های رل دقیق در چگونگي مصرف برای دولت، صاحبان کار و حتي بخشتنظیم بودجه، اعمال کنت

خدمات اجتماعي اهمیت زياد دارد. روابط عمومي به ويژه در جامعه آگاه از بودجه بندی امروز ما از 

 اين قاعده مستثني نیست.

-از فعالیتها برای حمايت بودجه بندی نتیجه فرآيند برنامه ريزی ساختاری است. به اين ترتیب سازمان

ای پیچیده ها در زمینه برنامه ريزی نیاز به بودجه بندی دارند، ممکن است اين کار برای افراد غیر حرفه

بنمايد اما بودجه بندی در چارچوب يک برنامه رسمي روابط عمومي، کمکي الزم و ضروری محسوب 

 شود.مي

گیرند. نکته روابط عمومي را ناديده مي های پويايي فعالیت هایبندی، جنبههای بودجهمعموالً برنامه

توان با درصد گیری های جاری و نتايج و تغییر آنها نميحائز اهمیت اين است که تنها با توجه به هزينه

که ممکن است. مدير روابط عمومي آنرا برای آينده مناسب بداند، بودجه قابل قبولي ارائه داد. بدين 

روابط عمومي در سازمان به جهت حصول اطمینان از در نظر گرفتن  منظور مذاکرات اولیه با کارکنان

 های مهم و همچنین بازبیني کارنامه رسمي در اولويت قرار دارد.تمامي فعالیت

 به طور کلی، کنترل بودجه روابط عمومی در برگیرنده موارد زیر است:

 طرحي که به لحاظ پولي با اهداف روابط عمومي همنوايي دارد. .1

شريحي که به عنوان ابزاری مديريتي و نیز روابط عمومي برای تقسیم منابع در طول مدت طرحي ت .2

 شود.زمان معین محسوب مي

های تناوبي در برابر عموم انجام شده و تغییر شرايط واقعي را فراهم نظام رسمي که امکان بازنگری .3

 کند.مي

 های موفق روابط عمومي.فراهم کردن مبنايي برای برنامه .4

جه مستمر به اين امر که راهکارهای بودجه بندی و نتايج آن به شناخت مديريت از روابط عمومي تو .5

 کند.کمک شاياني مي

 کند.ها در اصل به تهیه سناريوی آينده بر مبنای تجارت گذشته کمک مياز اين رو تعیین هزينه



 

57 

های آينده بودجه را برای ديدها هستند معتقداند که تربندی و تعیین هزينهافرادی که متخصص بودجه

آنان غیر کاربردی خواهد کرد. به هر شکل مطلوب آن است که به هنگام بودجه بندی به حوادث غیر 

قابل کنترل توجه شود. روابط عمومي بايد در مقابل سه مورد، نامطلوب در اين فرايند، محتاط باشد که 

 اين سه عبارتند از:

سازد و زمان و هزينه زيادی در بر دارد. جه را امری پیچیده ميبودجه بندی اضافي که تخصیص بود .1

 ها، امری ساده تلقي شود.بودجه بايد بدون توجه خاص به بخشي از سازمان نسبت به ساير بخش

کند. تخصیص بودجه خوب و عدم انصراف بودجه مشکالتي را در محیط در حال تغییر ايجاد مي .2

 است. کافي برای انطباق با تغییرات الزم

های اندک به عنوان سالحي برای گرفتن فشارهايي است و در حقیقت نوعي بودجه فشرده و هزينه .3

ها از پايین شود. در تعیین هزينهها محسوب ميسازی و اجرای درست طرحترور در توابع برای آماده

پايین، مقابله با فشارهای بندی از باال به به باال، هماهنگي متقابل نیاز است و از اين رو نسبت به بودجه

 (.1382کند. )نیک بخت، بیني نشده را تضمین ميپیش

 هاي نوين ارتباطي ونقش آنها در کارايي روابط عمومي:تکنولوژي
در عصر ارتباطات و اطالعات روابط عمومي ها هم ناگزير هستند که خود را با تجهیزات و وسايل 

-های خود را برای استفاده از اين سختنمايند و ظرفیتهای جديد هماهنگ ها و روشنوين و شیوه

های خود ها و مسئولیتافزارها و نرم افزارها باال ببرند تا مطابق با انتظارات و توقعات جديد مأموريت

را به انجام رسانند. روابط عمومي در يک سازمان مسئول گردش اطالعات همه جانبه از سوی سازمان 

باشد. روابط عمومي بدون برقراری ارتباط و انتقال آن به سیاستگزاران و س ميبه مخاطبان ان و بالعک

ريزان سازمان و سرعت، شفافیت و جهت اطالع رساني از مديريت سازمان به مخاطبان وظیفه برنامه

های تازه ها و روشاصلي روابط عمومي را تشکیل مي دهد. انجام اين مأموريت نیازمند دانستن شیوه

های قديمي و کهنه دستیابي و نگهداری اطالعات و د تجهیزات ارتباطي نوين است. روشو کاربر

پردازش و انتقال آن در عصر کنوني که عصر انقالب اطالعات و ارتباطات است، روبط عمومي را با 

 (60،  1390سکون مواجه خواهد کرد. )میر سعید قاضي، 

های اطالعاتي، به خدمت گرفتن ها و شبکهيتهای ارتباطي، ايجاد ساايجاد و گسترش زيرساخت

های نخست يک کند تا گامنیروهای متخصص و آموزش نیروهای موجود به روابط عمومي کمک مي

( را بنیان گذاری کنند و به عرصه روابط عمومي E-Public Relationروابط عمومي الکترونیک )

ای عصر حاضر های اطالعاتي رسانهبا پايگاه ها نتوانند خود راالکترونیک برسند. اگر روابط عمومي
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(، E-Citizenهمگام نمايند از برقراری ارتباط موثر محروم خواهند بود. امروزه شهروند الکترونیک )

 (.61(، نیازمند روابط عمومي الکترونیک است )همان منبع،E-Organizationمخاطبان الکترونیک )

زاری توانمندساز برای مديران و کارکنان سازماني، مطرح است. های اطالعات به عنوان ابامروزه فناوری

توانند اطالعاتي سازمان، مي –های ارتباطي های الکترونیک، به عنوان واحددر اين میان روابط عمومي

هايي نقش مهمي در بهینه سازی فرآيند معماری اطالعات در سازمان ها داشته باشند. چرا که در سازمان

 روابط عمومي به صورتي مناسب شناخته و تعیین شده است.که جايگاه 

سرعت اطالع رساني، اصلیترين عاملي است که روابط عمومي الکترونیک را نسبت به روابط عمومي 

کند. روابط عمومي الکترونیک، عامل کاهش هزينه های غیرضروری در انتقال اطالعات سنتي، متمايز مي

 است.

ها با کارکنان، سازمان، مشتريان و روزنامه نگاران مواجه نیستند، بلکه با افرادی ها تنامروزه روابط عمومي

که ممکن است از سراسر دنیا وارد سايت آنها بشوند و درخواست اطالعات، خدمات و تسهیالت 

 (.28،  1386رو خواهند بود )قاسمي، نمايند، روبه

جان بردسلي، رئیس "وابط عمومي شده است. های ارتباطي باعث تحول جديدی در راستفاده از فناوری

تکنولوژی به شما اين امکان  "گويد:واحد روابط عمومي انجمن روابط عمومي آمريکا در اين باره مي

های مختلف، در تماس و در حال تعامل باشید و با تقسیم دهد که همزمان با مخاطبان و حوزهرا مي

تنها يک نفر با يک نفر ديگر در حال گفتگوست. متخصصان ها به جايي برسید که گويا بندی اين حوزه

توانند تمامي پیام های متفاوت را همزمان از خطوط روابط عمومي با استفاده از اين فناوری ها مي

مختلف دريافت يا به آنها ارسال کنند. در اينجاست که يک مدير زبده امور ارتباطات، در آينده نه تنها 

تواند دقیقاً برآورد کند که کدامیک نتخابي و در دسترس با خبر خواهد بود بلکه ميهای ااز مطالب رسانه

از اين رسانه ها برای گزينش بهتر است. دراين شیوه متخصصان روابط عمومي با طراحان آژانس های 

 (.37-39،  1383تبلیغاتي و رسانه ها، نقش ايفا خواهند کرد )مؤمني نور آبادی، 

های سنتي مواجه با مشتريان يا مخاطبان، از کترونیک به جای بهره گیری از شیوهدر روابط عمومي ال

شود. در هر صورت های الکترونیکي به منظور سهولت، سرعت و فراگیری بیشتر استفاده ميتکنولوژی

فرآيند گام گذاشتن روابط عمومي سنتي به عرصه الکترونیک، يک جهش و گام اساسي برای ورود به 

های روابط عمومي در فضای آنالين در همین شود و سنگ بنای ساير فعالیتازی محسوب ميدنیای مج

 شود.مرحله گذاشته مي

پس از خروج از روابط عمومي سنتي و آغاز روابط عمومي الکترونیک، راهکارهای ارتباطي الکترونیکي 

رانت و ديگر رسانه های اجتماعي در ارتباط با مخاطب مورد نظر قرار مي گیرد و اينترنت، اينترانت، اکست
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به منظور تسريع در اطالع رساني، ايجاد سهولت برای ارباب رجوع در جهت کار با سازمان، افزايش 

کارايي، شفاف سازی سازمان در ارائه خدمات و تحقق مفهوم مشتری مداری، مخاطب محوری و ارباب 

،  1387باشد )امامي، کت و باز خورد ميشود که مبتني بر فضای مشاررجوع محوری به کار گرفته مي

91.) 

زيرساخت های فناوری اطالعات در ايران و کیفیت کارکرد روابط  –با توجه به وضعیت موجود 

توان گفت در میان همه اشکال روابط عمومي های الکترونیکي و اينترنتي، ميها از نظر فعالیتعمومي

کترونیک و روابط عمومي ديجیتال قرار داريم، )جاللي، مدرن، ما فعالً در حد فاصل روابط عمومي ال

ای برای خدمت رساني (. در هر صورت نبايد از ياد برد که روابط عمومي الکترونیک وسیله39،  1388

شود و هر قدر دامنه استفاده مردم، سازمان های دولتي و سريع تر و گسترده تر به مردم محسوب مي

ژی های جديد ارتباطي فراگیرتر شود، اين رسانه ها و فناوری ها حتي بخش خصوصي از اين تکنولو

 (.12،  1388دهند )ضیايي پرور، قدرت تعامل افراد جامعه را با سازمان ها افزايش مي

روند تکاملي روابط عمومي با تأکید بر فناوری های نوين اطالعات و ارتباطات از شش ويژگي مشخص 

 برد:بهره مي

 تعاملي بودن .1

 زداييجمع  .2

 ناهمزماني: غلبه بر زمان .3

 تمرکز زدايي: قدرت دريافت کنندگان .4

 انعطاف پذيری .5

 (.12،1379ظرفیت بیشتر برای توزيع و گردآوری اطالعات)شکرخواه،  .6

با استفاده از فناوری های اطالع رساني همراه با سرعت و فراگیری اين ابزارها امکان بازخورد نظرات 

یری و تعامل با دستگاه های ذی ربط فراهم مي شود. با پیشرفت هايي جامعه در فرايند های تصمیم گ

که در عرصه فناوری های نوين  اطالعات وارتباطات رخ داده است برنامه های روابط عمومي در دنیای 

رسانه های نوين نیازمند تصمیم گیری مناسب برای برقراری ارتباط است. آنالين شدن روابط عمومي 

آورد. با از حالت يک سويه وعمودی به حالت ارتباطات افقي متقارن  و دوسويه مي،روابط عمومي را 

ها به وجود آمده است های نوين در حوزه روابط عمومياين تغییرات و تحوالتي که توسط فناوری

 (.7،  1379)شکر خواه، 

 هاي کاربردي در روابط عمومي:فناوري
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 شوند:دسته تقسیم می های کاربردی در روابط عمومی به دوفناوری

 های کاربردی در برقراری ارتباط، جمع آوری و پردازش اطالعات.فناوری .1

 های کاربردی در برقراری ارتباط تعاملي و دوسويه با افراد جامعه و ارباب رجوع و مخاطبانفناوری .2

ابط عمومي فناوری های کاربردی، فناوری جمع آوری و پردازش اطالعات مهمترين ابزار کارشناسان رو

ها هستند. الکترونیک برای گردآوری اطالعات و اخبار از منابع اينترنتي برای بهره برداری در سازمان

ها، دسته بندی و های منتشره در رسانهها جمع آوری اخبار و گزارشيکي از کارهای روابط عمومي

عمومي سازمان چشم بیدار  تحلیل آنها برای ارائه به مديران رده های مختلف سازماني است. روابط

های مختلف سازمان در محیط اينترنت است. به کارگیری ابزارهای موجود در اينترنت برای حوزه

سازماني است. به کارگیری ابزارهای موجود در اينترنت برای حوزه های مختلف روابط عمومي نیازمند 

ها و تالش هايي در عصر ارتباطات و فهم چگونگي به کارگیری اين ابزارها به کارگیری استراتژی

 (.42،1391متناسب با اين محیط جديد و متغیر است)شريف کاظمي 

پیش از پیدايش روابط عمومي مجازی  يا روابط عمومي الکترونیک  و دريافت خدمات روابط عمومي 

ها وصرف هزينه های رفت وآمد بود.اما ظهور مستلزم حضور فیزيکي ارباب رجوع به ادارات وشرکت 

اين پديده نه تنها نیاز به حضور فیزيکي را کمرنگ کرده است ،بلکه مزايای متعدد ديگری هم دارد.در 

واقع با رويکرد روابط عمومي دوفضائي شده ،از اين پس روابط عمومي بايد باز تعريف جديد از 

ارتباطات وخدمات را از سطح غیر حضوری ويا  روندهای کاری خود داشته باشند. وسطح حضور

را برای کاربران ،مخاطبان، سهامداران و اعضای سازمان  "ارتباطات آسان"حضور مجازی متمايز کنند تا

 (.24،1387فراهم آورند)عاملي،

نظام جامعه صنعتي بر پايه رسانه های جمعي از جمله تلويزيون، راديو و چاپ نشريات قرار داشت 

ای نوين امکان توزيع گسترده پیام يک سويه از يک مبدا به چند مقصد را فراهم مي سازد. فناوری ه

انتشار گسترده ای اينترنت، ارتباطات سیار، رسانه های ديجیتال و تنوعي از ابزارهای نرم افزاری 

در های مشترک و تعاملي تبديل کرده است که اجتماعي در سراسر جهان، نظام ارتباطات را به شبکه

های اجتماعي مثل سیستم پیام کوتاه، بالگ سازد. اشکال جديد رسانهداخل و خارج را به هم مرتبط مي

ها به جريان اطالعاتي چند به چند نفر کمک ها، سايت های شبکه ای اجتماعي، پادکست ها و ويکي

-رکتي فراهم ساختهکنند. آنها محیط های برگزيده ای را برای ارتباطات شهروندی و ژورنالیسم مشامي

 اند.
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ICT  به ويژه گوشي های تلفن همراه،به عنوان تلفن همراه،به عنوان تامین کنندگان درآمد برای دموکراسي

الکترونیک تلقي مي شوند.آنها از سوی سیاست مداران برای کسب حمايت و از سوی سیاست مدارن 

صمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته در جامعه مدني برای تامین اطالعات برای الکترونیکي کردن ت

 است.

ها )فناوری های اطالعاتي ( مي توانند به شکلي  ICTبسیاری از تامین کنندگان استدالل کرده اند که 

مثبت بر شفاف سازی،مسئولیت پذيری و پاسخگويي و توانمند سازی شهروندان به واسطه جريانات 

 Haidar & Mcloughlin،2011 ، 52اثیر بگذارند)ی اطالعات بین سازمان و شهروندان تندهفزاي

& Scott.) 

روابط عمومي حرفه ای با استفاده از روشهای تکامل يافته در رسانه های ديجیتال اجتماعي وبا استفاده 

از تاکتیک ها واستراتژی مناسب چالش های موجود را به فرصت تبديل مي نمايد تا سازمان وسهامداران 

 اف خوب ياری نمايدرا در رسیدن به اهد

( The State Of Public Relations 2014.18 ). 

 :مزاياي بهره مندي روابط عمومي از فناوري هاي نوين ارتباطي
 استفاده از فناوری های نوين ارتباطي ازجمله سايت در محورهای زير خالصه مي گردد:

 حذف دروازه باني رسانه ها –عرضه اخبار سازمان بدون واسطه و با نحو ارايه دلخواه  -1

کاهش نیازی روابط عمومي به رسانه ها: شهروندان برای دريافت اطالعات مورد نیاز مستقیماً به  -2

 سايت سازمان مورد نظر مراجعه  مي کنند.

کاهش وابستگي به روابط عمومي ها:مراجعه روزنامه نگاران به سايت سازمان های مختلف جهت  -3

 جستجوی اخبار گزارش ها

افزايش تعامل با مخاطب ،پیگیری نظرات مخاطبان و افزايش سرعت واکنش مخاطبان به پیام نسبت  -4

 به رسانه های سنتي

 امکان برنامه ريزی پیام های مختلف مطابق نیازهای مخاطبان و مخاطب شناسي هرچه دقیق تر -5

 شفاف سازی سازمان و امکان دسترسي همگان به آيین نامه ها و ضوابط سازمان -6

 هش هزينه ها و افزايش بهره وریکا -7

 onlineالزام به پاسخگويي به صورت  -8

 (.28،  1386کاهش حجم نامه های اداری و بايگاني )قاسمي  -9

 توجه به اصول اخالقي در روابط عمومي  -10
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يک روابط عمومي کارآمد برای سالمت حرفه ای خود ناگزير از رعايت اصول اخالقي حرفه روابط 

امه های رفتاری در روابط عمومي است. در راستای تحقق اين هدف،به نظر مي عمومي و تدوين آيین ن

رسد در شرايط کنوني بايستي با تشريک مساعي استادان روابط عمومي ،مجامع دانشگاهي،تشکل های 

صنفي روابط عمومي ،مديران روابط عمومي ها و ساير افراد مجرب و صاحب نظر، منشور اخالقي 

برای کارآمدی بیشتر روابط عمومي در اختیارات واحد های روابط عمومي قرار  روابط عمومي تدوين و

 گیرد.

بنابراين،نخستین ويژگي يکي روابط عمومي کارآمد توجه به عامل بودن به اصول اخالقي حرفه روابط 

 عمومي است.

،فعالیت تدوين اصول اخالقي حرفهای برای فعالیت های حساس در عصرکنوني روبه تزايد است.امروزه 

های نظیر مهندسي،پزشکي،روزنامه نگاری و ... دارای آيین نامه های رفتاری خاص و بسیار حساس و 

بهعنوان مجموعه عملیات معطوف به تاثیر گذاری و نفوذ بر افکار عمومي،بیش از ساير حرفه ها،نیازمند 

 داشتن)اصول اخالق حرفه ای ( است.

از دير باز مورد توجه -ه خواستگاه روابط عمومي هستندک-گرچه اين ضرورت ،در بعضي از کشورها

بوده،ولي در کشور ما در حد نظری مطرح است و تالش خاصي برای عملیاتي کردن آن صورت نگرفته 

است.از طرف ديگرتوسعه اخالق از حوزه های اجتماعي،در راستای توسعه اخالق در جامعه،ايجاب 

خالق حرفه ای ،جريان گستردهای را برای نهادينه کردن مي کند حرفه های مختلف با تدوين اصول ا

اصول اخالقي در حوزه های اجتماعي شکل دهند.برکنار از گرايش حرفه ای حساس به تدوين نظامنامه 

اخالقي و کشاندن اخالق به حوزه های اجتماعي ،تدوين منشور اخالقي روابط عمومي ،اقدامي الزم 

مي محسوب مي شود،چرا که برای مطلوبیت و کارآمدی روابط در راستای کارآمد سازی روابط عمو

،  1385عمومي ، وجود سالمت اخالقي در روابط عمومي و کارگزاران آن ضروری است )سفیدی : 

222.) 

 ويژگي هاي اين پژوهش:
پژوهش های انجام شده در زمینه روابط عمومي از ديدگاه های مختلفي مورد بررسي قرار گرفته اما 

اضر به دنبال بررسي کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه ، مسئولین روابط پژوهش ح

عمومي ادارات کل و مديريت درمان تامین اجتماعي سراسر کشور در زمینه های عوامل موثر مديريتي 

ي بر روابط عمومي تمرکز دارد.و به دنبال يافتن ديدگاه آنان در خصوص اجرای الگوی روابط عموم

 همسنگ دو سويه در سازمان تامین اجتماعي است.
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 :تحقيق نظري مدل
 )بررسی کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی(

روابط عمومي در سازمان های امروزی نقش تعیین کننده ای در برقراری ارتباط بین مجموعه 

مرتبط با سازمان ايفا نمايد.روابط عمومي به عنوان مديران،کارکنان،مشتريان،رقبا و نهاد های قدرت 

مدعي العموم مردم و وکیل مدافع سازمان يکي از اصلي ترين کانال های ارتباطي سازمان و برون سازمان 

با جامعه مخاطبان ياهمان جامعه هدف که از دو طیف مخاطبان دروني سازمان و برون سازمان تشکیل 

ضعیت موجود،تبین اهداف ارتباطي و رسانه ای و تعیین سازو کارها مي شوند،نقش مهمي در تشريح و

و تکنیک های برقراری تعامل منطقي و هدفمند سازمان با جامعه خارج از آن ايفا مي کند که تقويت 

اين حوزه مي تواند زمینه ساز حرکت های اثر بخش در سازمان به منظور دستیابي به اهداف از پیش 

 تعیین شده باشد.

نگونه که دراين پژوهش به آن اشاره و پرداخته شد، نقش راهبردی يکي از بارزترين و مهم ترين هما

نقش هايي که روابط عمومي مي تواند با اشراف و احاطه بر اطالعات درون و برون سازماني ،تصمیماتي 

ترتیب روابط مبتني بر هدف اتخاذ کرده ، شناخت کاملي نسبت به محیط اطراف خود داشته باشد.به اين 

عمومي کارآمد و موثر به عنوان يکي از مهمترين وظايف مديريت مي تواند تصمیم گیری های مديران 

 را با موفقیت  همراه نمايد.

مديريت سازمان برای هدايت ،هماهنگي و رهبری سازماني نیازمند روابط عمومي کارآمد است.مديران 

ي و برون سازماني را به نحوی همسوی اند که کنش های بايد بتوانند نگرش ها و عاليق افراد سازمان

متقابل آنان در حین انجام فعالیت ها منجر به بقای سازمان و معطوف به اهداف کالن آن باشد.در اين 

خصوص نیز نقش روابط عمومي بسیار مشهود است. روابط عمومي مي تواند با بهره گیری از ابزارها 

گاه متعالي مديران به جايگاه و تقش روابط عمومي ،تخصیص بودجه و حمايت های الزم از جمله ديد

مناسب،استفاده از تکنولوژی های نوين ارتباطي و امکانات ارتباطي درون سازماني و برون سازماني 

همراه با يک برنامه راهبردی وپیوست های  ارتباطي و .. نیازها و خواسته های جامعه مخاطب سازمان 

 نمايد و مديريت را در شناخت درست و تالش برای برآورده ساختن آن ياری رساند.را شناسايي،تحلیل 

اما الگوی يک روابط عمومي کارآمد و با کارايي الزم آن است که بتواند به استقرار و حفظ فهم دوجانبه 

 بین سازمان و گروه های مرتبط )تفاهم( کمک کند.

 يک سويه نیست بلکه دوسويه و تعاملي است.در اين الگو که اساس آن فهم مشترک است،رابطه 
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در روابط عمومي عمومي تعاملي که همچون شبکه اجتماعي در سطح سازمان و خارج از آن فعال است 

هیچ امری از رصد روابط عمومي پنهان نیست و مي تواند با بهره گیری از تکنولوژی های نوين ارتباطي 

سنجي،افکارسنجي،تحلیل داده و بازخورد به نحو کاملي استفاده مي کند،سعي و  در بستری که از نیاز 

در القاء مفاهیم سازمان خود به مخاطب ندارد،بلکه به تفاهم و دستیابي به يک فهم مشترک مي 

انديشد.اين الگو به الگوی دوسويه همسنگ که از سوی گرونیک و هانت مطرح شد نزديک است و از 

ی آن همچون توجه به اخالق،تعديل سیاست های سازمان،ارزيابي فعالیت ها،گفت بسیاری از ويژگي ها

 و گو ، مشارکت و تفاهم بهره مي برد.

بر اين اساس بايد گفت: کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن بستگي زيادی به عوامل ذيل 

های توجه نمايد،دستیابي دارد.چنانچه بر اين عوامل وکارکردها واقف و براساس آن در تصمیم گیری 

 به کارايي و تفاهم ممکن خواهد شد.

کارکرد درون سازماني : بیشتر حول محور نیروهای درون سازمان مي چرخد و روابط عمومي مي  -1

تواند تعامل را در جامعه مخاطب خود تقويت نمايد.ارتقای فرهنگ سازماني،دستیابي به اهداف سازمان 

 شم انداز و ماموريت سازمان در جهت استراتژی های کالن سازمانو اطالع رساني درست خط مشي،چ

کارکرد برون سازماني:در اين کارکرد روابط عمومي به دنبال برقراری ارتباط درست و موثر با جامعه  -2

مخاطبان خود در حوزه خارج از سازمان است و تالش مي نمايد و با بهره گیری از تکنولوژی های 

مالي و حمايت های مديريت ارشد،مديريت افکار عمومي،اطالع رساني و تبلیغ نوين ارتباطي و منابع 

خدمات و دستاوردها،پاسخگويي، ارتباط با شرکای سازماني از جمله،بیمه شدگان،کارفرمايان 

 ،بازنشستگان ،سازمان ها و .. که همگي در جهت اهداف سازمان صورت مي پذيرد.

ايي نقاط ضعف و قوت،فرصت ها و تهديدها ، با استفاده کارکرد راهبردی :روابط عمومي با شناس -3

از نیروهای متخصص،ابزارهای ارتباطي و تحلیل داده ها و ارايه گزارش نقش کلیدی خود را در تصمیم 

 سازی و تصمیم گیری سازمان برای رسیدن به اهداف کالن خود ياری مي نمايد.
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 شکل : روابط عمومي و کارايي
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 فصل سوم: 

 روش تحقیق
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 مقدمه 1ـ3
گیری، حجم های پژوهش حاضر مشتمل بر روش تحقیق، شیوه نمونهمشخصه نيترمهمدر اين فصل به 

 جامعه و نمونه مورد بررسي، ابزار و روش گردآوری اطالعات خواهیم پرداخت. 

 روش تحقيق 2ـ3
تبییني استفاده شده است. پژوهش توصیفي -حاضر از روش پیمايشي با رويکرد توصیفي  روش تحقیق

کند يعني به توصیف آنچه در اين لحظه در جامعه های رايج را بررسي ميدر واقع، شرايط يا گرايش

 (. 152: 1382پردازد، بدون اينکه در مورد چرائي آن سوال کند)دادگران، وجود دارد مي

شود. پژوهشگران بايد هدف از مطالعه را تعريف کنند. ي طي مراحل خاصي انجام ميپژوهش پیمايش

منابع موجود در زمینه تحقیق را بررسي کنند ، رويکرد پژوهش، طرح پرسشنامه و نمونه را انتخاب 

ها را تحلیل و تفسیر کنند و دست آخر تصمیم بگیرند که نتايج را چاپ کنند يا خیر)ويمر و کنند، داده

 (. 328، 1384دومنیک، 

 روش گرد آوري اطالعات: 3ـ3
در اين تحقیق از روش پیمايشي از طريق پرسشنامه استفاده شده است.در اين پزوهش همچنین از  

روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است.روش کتابخانه ای روشي است که همه اطالعات الزم را از 

موجود در کتابخانه يا بايگاني های سازمان موجود است،به منابعي که در کتب نوشته ها و تحقیقات قبلي 

 (.487،  1378دست آورده ،لزومي به مراجعه و انجام پرسش يا مصاحبه ندارد )ظهوری،

 جامعه و نمونه آماري 4ـ3
جامعه آماری در اين تحقیق مسئولین روابط عمومي ادارات کل و مديريت درمان تامین اجتماعي 

مديريت درماني(،مورد پرسش  32اداره کل بیمه ای و 33( نفر مي باشند )65)استانهای کشور که جمعاً 

 قرار گرفته اند.

 روش نمونه گيري و حجم نمونه: 5ـ3
در اين پژوهش همه افراد جامعه آماری به صورت سرشماری يا تمام شماری مورد ارزيابي قرار گرفته 

  حجم نمونه استخراج نشده است.است.در واقع مطالعه روی تمام افراد جامعه صورت پذيرفته و 
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 هاآوري دادهابزار گرد 6ـ3
 های جمعیت شناختی: ویژگی پرسشنامه 1ـ6ـ3

های جمعیت شناختي است که با توجه به احتمال سؤال در خصوص اطالعات فردی ويژگي 6شامل 

 تأثیر اين متغیرها توسط محقق تدوين گرديده است. 

 پرسشنامه کارایی 2ـ6ـ3

ای گزينه 5سوال آن به صورت پاسخ  30سوالي است که  31پرسشنامه کارايي، يک مقیاس خودسنجي  

( تخصیص 1از:  اندعبارتزيرمقیاس دارد که  5باشد. اين ابزار و يک سوال آن باز )نگارش آزاد( مي

( راهبردهای 5( ديدگاه مديران و 4( تکنولوژی ارتباطي ، 3( فعالیت درون و برون سازماني، 2بودجه، 

 ارتباطي. در جدول زير نام، نقش، نوع و واحد هر يک از اين متغیرها ذکر گرديده است.

 : جدول تعریف متغیرها1-4جدول 

 واحد نوع متغیر نقش متغیر نام متغیر 

 کارایی

 ایدرجه 5طیف لیکرت  ترتیبي مستقل تخصیص بودجه
 ایدرجه 5طیف لیکرت  ترتیبي مستقل فعالیت درون وبرون سازمانی

 ایدرجه 5طیف لیکرت  ترتیبي مستقل تکنولوژی ارتباطی
 ایدرجه 5طیف لیکرت  ترتیبي مستقل دیدگاه مدیران

 ایدرجه 5طیف لیکرت  ترتیبي مستقل راهبرد ارتباطی                                  

 

استفاده  5تا  1از اعداد  هاآنشده است که برای پاسخ به هايي در هر سؤال بیاندر اين پرسشنامه صفت

گذاری هر يک از سواالت کننده میزان موافقت با هر گزينه است. روش نمرهشود که هر کدام بیانمي

 ذکر گرديده است. 2-3اين پرسشنامه در جدول 
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 گذاری پرسشنامه کارایی: شیوه نمره2-4جدول 

 گذاریشیوه نمره شماره سوال گذاریشیوه نمره شماره سوال

 

کم
ي 

خیل
 

ی کم
ود

حد
تا

 

ياد
ز

ياد 
ي ز

خیل
 

 

کم
ي 

خیل
 

ی کم
ود

حد
تا

 

ياد
ز

ياد 
ي ز

خیل
 

 5 4 3 2 1 17سوال  5 4 3 2 1 1سوال 
 5 4 3 2 1 18سوال  5 4 3 2 1 2سوال 
 1 2 3 4 5 19سوال  5 4 3 2 1 3سوال 
 5 4 3 2 1 20سوال  5 4 3 2 1 4سوال 
 5 4 3 2 1 21سوال  5 4 3 2 1 5سوال 
 5 4 3 2 1 22سوال  5 4 3 2 1 6سوال 
 5 4 3 2 1 23سوال  5 4 3 2 1 7سوال 
 1 2 3 4 5 24سوال  5 4 3 2 1 8سوال 
 5 4 3 2 1 25سوال  5 4 3 2 1 9سوال 
 5 4 3 2 1 26سوال  5 4 3 2 1 10سوال 
 1 2 3 4 5 27سوال  5 4 3 2 1 11سوال 
 5 4 3 2 1 28سوال  5 4 3 2 1 12سوال 
 5 4 3 2 1 29سوال  5 4 3 2 1 13سوال 
 5 4 3 2 1 30سوال  5 4 3 2 1 14سوال 
       5 4 3 2 1 16سوال 

، گزينه 2، گزينه کم امتیاز 1شود که در اکثر سواالت گزينه خیلي کم امتیاز فوق مشاهده مياز جدول 

و  24، 19گرفته و فقط در سواالت  5و گزينه خیلي زياد امتیاز  4، گزينه زياد امتیاز 3تا حدودی امتیاز 

به  22تا  20 های مربوط به سواالتاند. از طرف ديگر گزينهگذاری شدهبه صورت معکوس نمره 27

گذاری آن به صورت فوق بوده و هیچ صورت خیلي موافقم تا خیلي مخالفم بوده است که شیوه نمره

های مربوط به هر متغیر، شود. پس از معکوس کردن امتیاز سؤالتغییری در شیوه امتیازدهي داده نمي

های هر متغیر محاسبه نمود. توان نمره هر فرد را در هر پنج زيرمقیاس بر حسب میانگین نمره سؤالمي

آيد. با توجه به اينکه در نمرات اين دست ميدر نهايت نمره کارايي نیز از میانگین اين پنج زيرمقیاس به

دست آمده عددی آيد، لذا میانگین بهمربوط به آنها بدست مي 5تا  1زيرمقیاس از میانگین امتیازات  5

دست زيرمقیاس به 5وجه به اينکه متغیر کارايي از میانگین اين خواهد بود. از طرف ديگر با ت 5تا  1از 

 خواهد بود. 5تا  1دست آمده برای کارايي نیز، عددی از آيد، لذا نمره بهمي

در جدول زير تعداد سواالت و شماره سواالت مربوط به هر يک از متغیرهای آزمون نشان داده شده 

توان از میانگین سواالت باشند، لذا ميای ميای خاصیت رتبهها داراست.  با توجه به اينکه اين داده
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دست آورد که يا امتیازی برای آن متغیر بهره برد و عددی پیوسته به مربوط به هر متغیر به عنوان نمره

 ها مورد استفاده قرار گیرد.جهت آزمون فرض

 

 متغیرهای تحقیق به مربوط سؤاالتو شماره  تعداد: 3-4جدول 

 شماره سؤاالت تعداد سؤاالت متغیرهای پرسشنامه

 27-26 2 تخصیص بودجه

 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 10 فعالیت درون وبرون سازمانی

 25-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11 13 تکنولوژی ارتباطی

 24-23 2 دیدگاه مدیران

 30-29-28 3 ارتباطیراهبرد 

 

 

 هافنون پردازش داده 7ـ3

 گیریابزار اندازه )قابلیت اعتماد( 1سنجش پایایی 1ـ7ـ3

ای که ابزار برای آن طراحي تواند ويژگي و خصیصهگیری ميمقصود از روايي آن است که آيا ابزار اندازه

های گیریاندازهگیری کند يا خیر؟ موضوع روايي از آن جهت اهمیت دارد که شده است را اندازه

 (.1379ارزش و ناروا سازد )خاکي، غالمرضا، تواند هر پژوهش علمي را بينامناسب و ناکافي، مي

 ستفاده شده است.های استاندارد اها از پرسشنامهدر اين تحقیق جهت سنجش روايي پرسشنامه

ي کوتاه چندين بار و به گروه ی زمانگیری را در يک فاصلهمقصود از پاياني آن است که اگر ابزار اندازه

گیری پايايي از شاخصي به نام واحدی از افراد بدهیم، نتايج حاصل نزديک به هم باشد. برای اندازه

کند. ضريب پاياني ی آن معموالً بین صفر تا يک تغییر ميکنیم و اندازهاستفاده مي "ضريب پايايي"

 (.1379ف پايايي کامل است )خاکي، غالمرضا، ، معر"يک"معرف عدم پايايي و ضريب پايايي  "صفر"

ها، با ها و وارد کردن دادهها، پس از توزيع پرسشنامهدر اين تحقیق برای سنجش پايايي پرسشنامه

ورد نظر برای ممحاسبه گرديد. ضريب  ضريب پايايي )اَلفای کرونباخ( SPSSافزار استفاده از نرم

 برآورد گرديد از میزان پايايي خوبي برخوردار هستند.  81/0پرسشنامه 

                                                           
1 - Reliability 
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 ایتک نمونه tآزمون  2ـ7ـ3

هايي از يک جامعه با يک توزيع خاص ها، نمونهای فرض بر اين است که دادهتک نمونه tدر آزمون 

ای با میانگین دهد که آيا نمونه متعلق به جامعههستند. پس اين فرضیه صفر را مورد آزمون قرار مي

 مشخص است يا خیر.

. آماره آزمون از فرمول کنیماستیودنت استفاده مي tفرضیه های تحقیق، از آزمون نمودن آزمون جهت 

 زير به دست مي آيد:

 

𝑡 1-4معادله  = |
𝜇−𝜇0

𝑆
|  

 

باشد، که اين مقدار در برابر میانگین مورد انتظار مي  𝜇0 برابر میانگین فرضیه و μ که در فرمول فوق

باشد که با توجه به اين عدد میانگین طیف لیکرت مي است. 3تحقیق برابر اين های فرضیه تمام آزمون

انحراف معیار مربوط به فرضیه  Sآيد. همچنین ها به صورت صعودی بدست ميسیر موجود در گزينه

𝑠𝑖𝑔) 05/0( کمتر از significanceداری )مورد آزمون است. چنانچه سطح معني < باشد،  (0/05

ست آمده در فرضیه با میانگین مورد انتظار، اختالف معني شود. يعني میانگین بدفرضیه صفر رد مي

 درصد اختالف میانگین شامل عدد صفر نباشد )حد باال 95داری دارد. همچنین اگر فاصله اطمینان 

< 𝜇 − 𝜇0 حد پايین ( به معني رد فرضیه صفر است و در صورتي که بازه شامل صفر باشد فرضیه  >

 شود.صفر رد نمي

ای انجام شده است. نمونهتک tو آزمون  18SPSSافزار اين تحقیق با استفاده از نرم محاسبات آماری در

انحراف  انسيوار يفراوان نیانگیهمانند م يفیدر آمار توص یمرکز شيهای گرااز شاخص نیهمچن

 استاندارد استفاده خواهد شد. 
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 فصل چهارم: 4

 هادادهتجزیه و تحلیل 
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 مقدمه 1ـ4
در اين فصل با توجه به اطالعات به دست آمده از پرسشنامه، ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به 

ها پرداخته و سپس با استفاده از آمار استنباطي، فرضیات تحقیق مورد تجزيه و تحلیل توصیفي داده

 گیرند. آزمون قرار مي

 جمعيت شناختيهاي تجزيه و تحليل توصيفي داده 2ـ4
ها پرداخته داده يفیتوص لیو تحل هيقسمت، به تجز نيسؤاالت در ا یهابا پاسخ شتریب يآشنائ یبرا

داده شده  حیتوض ريکه در ز میهست یاطالع از اصطالحات آمار ازمندیها نداده فی. جهت توصشوديم

 است.

 يدرصد فراوان زین یهر رده نشان داده شده است. در ستون بعد يفراوان ،يستون دوم جداول فراوان در

( آمده است. ستون چهارم جدول درصد 100بر کل کارکنان ضربدر  میتقس يرده )حاصل فراوان نيا

از  یصد. درصد معتبر، دردهدي( را نشان م100ها ضربدر بر کل پاسخ میتقس يمعتبر )حاصل فراوان

 يسؤال پاسخ مناسب نيکه به ا يکسان نياند. بنابراال مورد نظر پاسخ دادهکه به سؤ باشنديم انيپاسخگو

ها را نشان از رده کيهر  يدرصد تجمع زیکسر خواهند شد. ستون پنجم ن ياند از درصد فراواننداده

رده قبل  يتجمع رصدهر رده حاصل درصد معتبر همان رده به اضافه د يداده است. درصد تجمع

 است: یذکر چند نکته ضرور ريز یهاجداول و نمودار . در موردباشديم

 از درصد معتبر استفاده شده است. زیکه درصد معتبر آمده در نمودار مربوطه ن يدر جداول 

 و درصد معتبر  يوجود نداشته باشد، مقدار درصد فراوان يپاسخيداده ب يهر گاه در جداول فراوان

 .شوديم یر خوددارخواهند بود و لذا از ذکر درصد معتب کساني

 یداشته و از صعود یارتبه تیخاص هانهيکه گز شوديدر جداول استفاده م يفقط زمان يدرصد تجمع 

 بالعکس مرتب شده باشند. اي يبه نزول

 جنسیت 1ـ2ـ4

 55درصد ) 6/84نفر پاسخگو، کارکنان مرد  65شود از میان مشاهده مي 3-4طور که در جدول همان

دهند. لذا کارکنان زن در اين نظرسنجي نفر( از نمونه را تشکیل مي 10درصد ) 4/15نفر( و کارکنان زن 

 سهم کمتری نسبت به کارکنان مرد دارند. 



 

74 
 

 انیپاسخگو تیجنس یفراوان جدول:  1-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی

 15.4 10 زن

 84.6 55 مرد

 100.0 65 مجموع

 

 

 

 سن 2ـ2ـ4

سال تشکیل  50تا  40سني را گروه سني  گروهشود بیشترين مشاهده مي 2-4گونه که در جدول همان

سال سن دارند. همچنین گروه  50تا  40از پاسخگويان  درصد( 3/52نفر ) 34طوری که دهند. بهمي

 50باالتر از  کمترين میزان فراواني را دارد. البته رده سني درصد( 6/4نفر ) 3سال با  30سني کمتر از 

شود باشد. همانگونه که از روی ستون درصد تجمعي مشاهده ميسال در اين نظرسنجي فاقد فراواني مي

دهد سال سن دارند. اين امر نشان مي 40سال و مابقي باالی  40درصد از پاسخگويان کمتر از  7/47

 سالي قرار دارند.که کارکنان مرتبط با روابط عمومي تأمین اجتماعي اکثراً در سن میان

15/4؛ زن

84/6؛ مرد

 انیپاسخگو تیجنس یفراوان :نمودار  1-4نمودار 
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 یسن یهارده یفراوان جدول : 1-0جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 4.6 4.6 3 سال 30کمتر از 
 47.7 43.1 28 سال 40تا  30
 100.0 52.3 34 سال 50تا  40

  0 0 سال 50باالتر از 
  100.0 65 مجموع

 

 سطح تحصیالت: 3ـ2ـ4

تر از کارشناسي، درصد دارای تحصیالت پايین 7/7با توجه به جدول و نمودار زير، در بین پاسخگويان 

دارای تحصیالت کارشناسي ارشد يا باالتر درصد  6/44درصد دارای تحصیالت کارشناسي و  7/47

باشند. مسلماً مديران از سطح مناسبي در تحصیالت برخوردار بوده و اين امر به پیشرفت اهداف مي

 روابط عمومي کمک خواهد نمود.

 انیپاسخگو سن یفراوان نمودار : 1-0نمودار 
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 انیپاسخگو تالیتحص سطح یفراوان جدول: 2-0جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخگو

 7.7 7.7 5 کمتر از کارشناسی
 55.4 47.7 31 کارشناسی

 100.0 44.6 29 کارشناسی ارشد و باالتر
  100.0 65 مجموع
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 انیپاسخگو سطح تحصیالت یفراوان :نمودار  2-0نمودار 
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 خدمت در روابط عمومیسنوات  4ـ2ـ4

سال  5درصد( کمتر از  7/27نفر از پاسخگويان ) 18شود که چنین استنباط مي 4-4از جدول شماره 

درصد(  2/29نفر ) 19سال،  10تا  5درصد( بین  6/24نفر ) 16سابقه مديرتي دارند. در حالي که تعداد 

سال سابقه  20درصد( بیش از  2/6نفر ) 4سال و  20تا  15درصد( بین  3/12نفر ) 8سال،  15تا  10بین 

شود که بیش از نیمي از پاسخگويان اند. لذا از روی ستون درصد تجمعي مشاهده ميمديريتي داشته

 سال سابقه مديريتي دارند. 10کمتر از 

 روابط عمومیسنوات خدمت پاسخگویان در  یفراوان جدول : 3-0جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 27.7 27.7 18 سال 5کمتر از 
 52.3 24.6 16 سال 10تا  5
 81.5 29.2 19 سال 15تا  10
 93.8 12.3 8 سال 20تا  15
 100.0 6.2 4 سال 25تا  20

  100.0 65 مجموع
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 سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی یفراوان :نمودار  3-0نمودار 
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 محل خدمت 5ـ2ـ4

نفر پاسخگو، کارکنان روابط عمومي شاغل در  65شود از میان مشاهده مي 5-4طور که در جدول همان

 32درصد ) 2/49نفر( و کارکنان روابط عمومي شاغل در بخش درماني  33درصد ) 8/50ای بخش بیمه

 دهند.نفر( از نمونه را تشکیل مي

 انیپاسخگو محل خدمت یفراوان جدول:  4-0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی محل خدمت

 50.8 33 ایبیمه
 49.2 32 درمانی
 100.0 65 مجموع

 

 

 

 نوع تحصیالت 6ـ2ـ4

50/8؛ بیمه ای
49/2؛ درمانی

 انیپاسخگو محل خدمت یفراوان :نمودار  4-0نمودار 
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درصد از مديران روابط عمومي،  7/27نفر معادل  18گر اين مطلب است که  بیان 6-4های جدول يافته

درصد تحصیالتي غیرمرتبط  3/72نفر معادل  47تحصیالتي مرتبط با عرصه فعالیت خود دارند و در ادامه 

 طات دارند.با حوزه ارتبا

 انیپاسخگو نوع تحصیالت یفراوان جدول:  1-0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع تحصیالت

 27.7 18 مرتبط با ارتباطات

غیرمرتبط با 

 ارتباطات
47 72.3 

 100.0 65 مجموع

 

 

 

 تجزیه و تحليل توصيفي پرسشنامه کارایي

 ازمان و مردمسعنوان پل ارتباطی تسهیل ارتباط مردم با مدیران به 7ـ2ـ4

؛ مرتبط با ارتباطات

27/7

غیرمرتبط با 

72/3؛ ارتباطات

 انیپاسخگو نوع تحصیالت یفراوان :نمودار  1-0نمودار 
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تسهیل درصد( معتقدند  2/46نفر از پاسخگويان ) 30شود که چنین استنباط مي 7-4از جدول شماره 

به میزان خیلي زياد در کارايي روابط عمومي  عنوان پل ارتباطي سازمان و مردمارتباط مردم با مديران به

درصد( میزان تأثیر اين فعالیت را  1/43نفر ) 28حوزه عملکرد آنها موثر بوده است. در حالي که تعداد 

 ند. ادرصد( میزان اين تأثیر را تا حدودی بیان نموده 8/10نفر ) 7زياد و 

 عنوان پل ارتباطی سازمان و مردمتسهیل ارتباط مردم با مدیران به : 1-0جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 0 0 0 کم

 10.8 10.8 7 تا حدودی
 53.8 43.1 28 زیاد

 100.0 46.2 30 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

تسهیل شايان ذکر است در بین پاسخگويان هیچ فردی به میزان خیلي کم يا کم معتقد نبوده است که 

در کارايي روابط عمومي حوزه عملکرد  عنوان پل ارتباطي سازمان و مردممديران بهارتباط مردم با 

  آنها موثر بوده است.
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 عنوان پل ارتباطی سازمان و مردمتسهیل ارتباط مردم با مدیران به : 1-0نمودار 
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 مردم برای دریافت خدمات مناسب و رفع مشکالت ییارائه مشاوره و راهنما 8ـ2ـ4

 ييارائه مشاوره و راهنمااز پاسخگويان اعتقاد دارند که  6/44توان گفت که با توجه به جدول زير مي

به میزان بسیار زياد در کارايي روابط  وفصل و رفع مشکالتمردم برای دريافت خدمات مناسب و حل

 عمومي حوزه عملکرد آنان موثر بوده است. 
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وفصل و مردم برای دریافت خدمات مناسب و حل ییارائه مشاوره و راهنما : 1-8ـ2ـ4جدول 

 رفع مشکالت

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 1.5 1.5 1 خیلی کم
 1.5 0 0 کم

 13.8 12.3 8 تا حدودی
 55.4 41.5 27 زیاد

 100.0 44.6 29 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 

درصد میزان اين تأثیر را تا  3/12درصد در مورد میزان اين تأثیر نظر زياد،  5/41در ادامه و به ترتیب 

اند. شايان ذکر است هیچ فردی میزان اين درصد میزان اين تأثیر را خیلي کم بیان نموده 5/1حدودی و 

 تأثیر را کم عنوان نکرده است.

 ارتباطی سازمان  یهامناسب به مخاطبان از طریق سامانه ییدریافت پیام و پاسخگو 9ـ2ـ4
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مردم برای دریافت خدمات مناسب و  ییراهنماارائه مشاوره و  : 1-8ـ2ـ4نمودار 

 وفصل و رفع مشکالتحل
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درصد( از پاسخگويان، میزان تأثیر  5/41نفر ) 27دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

ارتباطي در کارايي روابط عمومي  هایدريافت پیام و پاسخگويي مناسب به مخاطبان از طريق سامانه

 اند.درصد نیز اين میزان تأثیر را کم توصیف نموده 5/1سازمان خیلي زياد است. همچنین 

ارتباطی  یهامناسب به مخاطبان از طریق سامانه ییدریافت پیام و پاسخگو : 1-9ـ2ـ4جدول 

 سازمان

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 1.5 1.5 1 کم

 21.5 20.0 13 تا حدودی
 58.5 36.9 24 زیاد

 100.0 41.5 27 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب  10ـ2ـ4

 حمایت

درصد( معتقدند برگزاری  6/44نفر از پاسخگويان ) 29شود که چنین استنباط مي 10-4از جدول شماره 

ن به تفاهم دوجانبه و جلب حمايت به میزان زياد در کارايي جلسات با شرکای اجتماعي به منظور رسید
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 ارتباطی سازمان یهامناسب به مخاطبان از طریق سامانه ییدریافت پیام و پاسخگو : 1-9ـ2ـ4نمودار 
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درصد( میزان تأثیر  5/41نفر ) 27روابط عمومي حوزه عملکرد آنها موثر بوده است. در حالي که تعداد 

درصد( میزان  6/4نفر ) 3درصد( میزان اين تأثیر را تا حدودی و  2/9نفر ) 6اين فعالیت را خیلي زياد، 

 یبرگزاراند. شايان ذکر است در بین پاسخگويان هیچ فردی میزان تأثیر یلي کم بیان نمودهاين تأثیر را خ

در کارايي روابط عمومي حوزه عملکرد  به تفاهم دوجانبه دنیبه منظور رس ياجتماع یجلسات با شرکا

 آنها را کم بیان نموده است.

برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و  : 1-10ـ2ـ4جدول 

 جلب حمایت

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 4.6 4.6 3 خیلی کم
 0 0 0 کم

 13.8 9.2 6 تا حدودی
 58.5 44.6 29 زیاد

 100.0 41.5 27 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع
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 برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت : 1-10ـ2ـ4نمودار 
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 مختلف ارتباطی یهاارائه اطالعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش 11ـ2ـ4

ارائه اطالعات بهنگام از  پاسخگويان اعتقاد دارند کهاز  9/56توان گفت که با توجه به جدول زير مي

به میزان بسیار زياد در کارايي روابط  مختلف ارتباطي یهاعملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش

درصد در مورد میزان اين تأثیر  40عمومي حوزه عملکرد آنان موثر بوده است. در ادامه و به ترتیب 

اند. شايان ذکر است هیچ فردی میزان ين تأثیر را تا حدودی بیان نمودهدرصد میزان ا 1/3نظر زياد و 

 اين تأثیر را کم يا خیلي کم عنوان نکرده است.

 یهاارائه اطالعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش : 1-11ـ2ـ4جدول 

 مختلف ارتباطی

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 0 0 0 کم

 3.1 3.1 2 تا حدودی
 43.1 40.0 26 زیاد

 100.0 56.9 37 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان برنامه یرسانها و اطالعارتباط با رسانه 12ـ2ـ4
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 مختلف ارتباطی یهابه مخاطب از طریق روشارائه اطالعات بهنگام از عملکرد سازمان  : 1-11ـ2ـ4نمودار 
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 درصد( از پاسخگويان، میزان تأثیر 8/53نفر ) 35دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

در کارايي روابط ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان برنامه يرسانها و اطالعارتباط با رسانه

درصد تا حدودی  2/9درصد میزان اين تأثیر را زياد و  9/36عمومي سازمان خیلي زياد است. همچنین 

های خیلي کم و کم فاقد فراواني بوده و شود که رديفاند. در جدول زير مشاهده ميتوصیف نموده

 از پاسخگويان میزان اين تأثیر را کم يا خیلي کم بیان ننموده است. دهد هیچ يک نشان مي

 ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمانبرنامه یرسانها و اطالعارتباط با رسانه : 1-12ـ2ـ4جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 0 0 0 کم

 9.2 9.2 6 تا حدودی
 46.2 36.9 24 زیاد

 100.0 53.8 35 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع
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 ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمانبرنامه یرسانها و اطالعارتباط با رسانه : 1-12ـ2ـ4نمودار 
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 یرسانو اطالع یابیدر اطالع یااخالق حرفه نیو مواز رعایت اصول 13ـ2ـ4

درصد( معتقدند  5/1نفر از پاسخگويان ) 1دهد که نفر پاسخگو نشان مي 65نتايج بدست آمده از 

ي به میزان کم در کارايي روابط رسانو اطالع يابيدر اطالع یااخالق حرفه نيرعايت اصول و مواز

درصد( میزان تأثیر اين فعالیت  6/4نفر ) 3بوده است. در حالي که تعداد عمومي حوزه عملکرد آنها موثر 

درصد( میزان اين تأثیر را  8/50نفر ) 33درصد( میزان اين تأثیر را زياد و  1/43نفر ) 28را تا حدودی، 

 اند. هیچ فردی نیز میزان اين تأثیر را خیلي کم بیان ننموده است.خیلي زياد بیان نموده

 یرسانو اطالع یابیدر اطالع یااخالق حرفه نیرعایت اصول و مواز : 1-13ـ2ـ4جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 1.5 1.5 1 کم

 6.2 4.6 3 تا حدودی
 49.2 43.1 28 زیاد

 100.0 50.8 33 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 

 یسازو فرهنگ یسازماناستفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعامالت درون 14ـ2ـ4

0

10

20

30

40

50

60

خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد

0 1/5
4/6

43/1

50/8

 یرسانو اطالع یابیدر اطالع یااخالق حرفه نیرعایت اصول و مواز : 1-13ـ2ـ4نمودار 
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استفاده از ابزارهای ارتباطي از پاسخگويان اعتقاد دارند که  8/50توان گفت که با توجه به جدول زير مي

ی به میزان زياد در کارايي روابط عمومي سازو فرهنگ يسازمانسازماني برای بهبود تعامالت درون

میزان اين تأثیر نظر بسیار درصد در مورد  5/38حوزه عملکرد آنان موثر بوده است. در ادامه و به ترتیب 

اند. درصد میزان اين تأثیر را خیلي کم بیان نموده 5/1درصد میزان اين تأثیر را تا حدودی و  9/9زياد، 

 شايان ذکر است هیچ فردی میزان اين تأثیر را کم عنوان نکرده است.

و  یسازماناستفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعامالت درون : 1-14ـ2ـ4جدول 

 یسازفرهنگ

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 1.5 1.5 1 کم

 10.8 9.2 6 تا حدودی
 61.5 50.8 33 زیاد

 100.0 38.5 25 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 یملی، مذهبی و تخصص یهاویژه  مناسبت یهابرگزاری مراسم 15ـ2ـ4
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 یسازو فرهنگ یسازماناستفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعامالت درون : 1-14ـ2ـ4نمودار 
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درصد( از پاسخگويان، میزان تأثیر  2/6نفر ) 4دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

ي در کارايي روابط عمومي سازمان کم ملي، مذهبي و تخصص یهاويژه  مناسبت یهابرگزاری مراسم

ها بدين گونه اند. مابقي پاسخدرصد نیز اين میزان تأثیر را زياد توصیف نموده 9/36است. همچنین 

ملي، مذهبي و  یهاويژه  مناسبت یهابرگزاری مراسمدرصد میزان تأثیر  3/32اند که تقسیم شده

اند. درصد میزان آن را خیلي زياد بیان نموده 6/24ي در کارايي روابط عمومي را تا حدودی و تخصص

 است. همچنین هیچ يک از پاسخگويان میزان اين تأثیر را خیلي کم عنوان ننموده

 یملی، مذهبی و تخصص یهاویژه  مناسبت یهابرگزاری مراسم : 1-15ـ2ـ4جدول 

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 6.2 6.2 4 کم

 38.5 32.3 21 تا حدودی
 75.4 36.9 24 زیاد

 100.0 24.6 16 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

موقع گزارش به مدیران از مخاطبان  و انعکاس به یسنجش افکار عمومی و نظرسنج 16ـ2ـ4

 مناسب یریگمیبرای تصم
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 یملی، مذهبی و تخصص یهاویژه  مناسبت یهابرگزاری مراسم : 1-15ـ2ـ4نمودار 
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سنجش درصد( معتقدند  3/52نفر از پاسخگويان ) 34شود که چنین استنباط مي 16-4از جدول شماره 

 مناسب یریگمیموقع گزارش به مديران برای تصماز مخاطبان  و انعکاس به يافکار عمومي و نظرسنج

 18که تعداد  به میزان خیلي زياد در کارايي روابط عمومي حوزه عملکرد آنها موثر بوده است. در حالي

درصد( میزان اين تأثیر را تا حدودی  4/15نفر ) 10درصد( میزان تأثیر اين فعالیت را زياد،  7/27نفر )

اند. هیچ فردی نیز در رده خیلي کم انتخابي درصد( میزان اين تأثیر را کم بیان نموده 6/4نفر ) 3و 

 نداشته است.

 مناسب یریگمیموقع گزارش به مدیران برای تصماز مخاطبان  و انعکاس به یسنجش افکار و نظرسنج : 1-16ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 4.6 4.6 3 کم

 20.0 15.4 10 تا حدودی
 47.7 27.7 18 زیاد

 100.0 52.3 34 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 روابط عمومی   یهاتینوین ارتباطی در کارایی فعال یهایاستفاده از تکنولوژ نقش 17ـ2ـ4
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 مناسب یریگمیموقع گزارش به مدیران برای تصماز مخاطبان  و انعکاس به یسنجش افکار و نظرسنج : 1-16ـ2ـ4نمودار 
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 یهاینقش استفاده از تکنولوژاز پاسخگويان اعتقاد دارند که  2/6توان گفت که با توجه به جدول زير مي

درصد اين نقش را تا حدودی،  6/4کم، روابط عمومي  یهاتیکارايي فعالافزايش نوين ارتباطي در 

د. الزم به ذکر است اندرصد اين نقش را بسیار زياد بیان نموده 6/44درصد اين نقش را زياد و  6/44

های نوين ارتباطي در کارايي که هیچ يک از مديران روابط عمومي، نقش استفاده از تکنولوژی

 های روابط عمومي را بسیار کم عنوان ننموده است. فعالیت

روابط  یهاتینوین ارتباطی در کارایی فعال یهاینقش استفاده از تکنولوژ : 1-17ـ2ـ4جدول 

 عمومی

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم

 6.2 6.2 4 کم

 10.8 4.6 3 تا حدودی

 55.4 44.6 29 زیاد

 100.0 44.6 29 خیلی زیاد

  100.0 65 مجموع

 

 رسانی اخبار روابط عمومی سازماناستفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطالع 18ـ2ـ4
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 روابط عمومی یهاتینوین ارتباطی در کارایی فعال یهاینقش استفاده از تکنولوژ : 1-17ـ2ـ4نمودار 
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استفاده  درصد از پاسخگويان، میزان تأثیر 9/36دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

اند. را تا حدودی بیان نموده سازمان ياخبار روابط عموم يرسانانتقال، انتشار و اطالع در ونياز تلوز

درصد نیز میزان تأثیر استفاده از اين وسیله در انتقال و انتشار اخبار روابط عمومي را خیلي  2/6همچنین 

درصد از مديران، میزان تأثیر  6/24شود که اند. در ادامه و به ترتیب مشاهده ميزياد توصیف نموده

درصد میزان اين تأثیر  3/12درصد زياد و  20ط عمومي را کم، تلوزيون در انتشار و انتقال اخبار رواب

 اند.را خیلي کم بیان نموده

 یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع ونیاستفاده از تلوز : 1-18ـ2ـ4جدول 

 سازمان

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 12.3 12.3 8 خیلی کم
 36.9 24.6 16 کم

 73.8 36.9 24 تا حدودی
 93.8 20.0 13 زیاد

 100.0 6.2 4 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 سازمان  یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع مطبوعاتاستفاده از  19ـ2ـ4
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع ونیزیاستفاده از تلو : 1-18ـ2ـ4نمودار 
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روابط  درصد( معتقدند 1/43نفر از پاسخگويان ) 28شود که چنین استنباط مي 19-4از جدول شماره 

توفیق داشته است. اخبار  يرساناطالعاستفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و عمومي سازمان در 

 8/10نفر ) 7درصد( میزان موفقیت در اين بخش را تا حدودی، تعداد  5/38نفر ) 25در حالي که تعداد 

اند. درصد( میزان اين موفقیت را کم بیان نموده 7/7نفر ) 5درصد( میزان اين موفقیت را خیلي زياد و 

استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار ابط عمومي سازمان در هیچ فردی نیز اعتقاد نداشته است که رو

 توفیق خیلي کمي داشته است.اخبار  يرسانو اطالع

 یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع مطبوعاتاستفاده از  : 1-19ـ2ـ4جدول 

 سازمان

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 7.7 7.7 5 کم

 46.2 38.5 25 تا حدودی
 89.2 43.1 28 زیاد

 100.0 10.8 7 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

جهت انتقال، انتشار و  تبلیغات محیطی )تابلوهای بزرگ شهری و ...(استفاده از  20ـ2ـ4

 سازمان  یاخبار روابط عموم یرساناطالع
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع مطبوعاتاستفاده از  : 1-19ـ2ـ4نمودار 
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 غاتیتبل استفاده از درصد از پاسخگويان اعتقاد دارند که 3/12توان گفت که با توجه به جدول زير مي

 سازمان ياخبار روابط عموم يرسانو ...( جهت انتقال، انتشار و اطالع یبزرگ شهر ی)تابلوها يطیمح

 7/7درصد تأثیر زياد و  8/13درصد تأثیر تا حدودی،  8/33درصد تأثیر کم،  3/32تأثیر خیلي کم، 

درصد تأثیر بسیار زيادی دارد. در اين مورد نظرات در تمامي موارد پخش گرديده و نظرات منفي 

 بیشتری مشاهده شده است.
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اخبار روابط  یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع یطیمح غاتیاستفاده از تبل : 1-20ـ2ـ4جدول 

 سازمان یعموم

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 12.3 12.3 8 خیلی کم
 44.6 32.3 21 کم

 78.5 33.8 22 تا حدودی
 92.3 13.8 9 زیاد

 100.0 7.7 5 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

  یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع اینترنتی غاتیاستفاده از تبل 21ـ2ـ4

استفاده  درصد از پاسخگويان، میزان تأثیر 1/43دهد که از ديدگاه نشان مينتايج جدول و نمودار زير 

را تا حدودی بیان  سازمان ياخبار روابط عموم يرسانانتقال، انتشار و اطالع در تبلیغات اينترنتياز 

ط درصد نیز میزان تأثیر استفاده از اين وسیله در انتقال و انتشار اخبار رواب 2/6اند. همچنین نموده

درصد از مديران  8/30شود که اند. در ادامه و به ترتیب مشاهده ميعمومي را خیلي زياد توصیف نموده
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع یطیمح غاتیاستفاده از تبل : 1-20ـ2ـ4نمودار 
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درصد میزان  7/7درصد زياد و  3/12میزان تأثیر تلوزيون در انتشار و انتقال اخبار روابط عمومي را کم، 

 اند.اين تأثیر را خیلي کم بیان نموده

اخبار روابط  یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع ینترنتیا غاتیاستفاده از تبل : 1-21ـ2ـ4جدول 

 یعموم

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

درصد 
 تجمعی

 پاسخ

 7.7 7.7 5 خیلی کم
 38.5 30.8 20 کم

 81.5 43.1 28 تا حدودی
 93.8 12.3 8 زیاد

 100.0 6.2 4 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع پیام کوتاه )اس ام اس(استفاده از  22ـ2ـ4

 سازمان

روابط  درصد( معتقدند 6/44نفر از پاسخگويان ) 29شود که چنین استنباط مي 22-4از جدول شماره 

توفیق داشته است. در اخبار  يرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع پیام کوتاهاستفاده از عمومي سازمان در 
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 یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع ینترنتیا غاتیاستفاده از تبل : 1-21ـ2ـ4نمودار 
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 9/16نفر ) 11حدودی، تعداد درصد( میزان موفقیت در اين بخش را تا  7/27نفر ) 18حالي که تعداد 

نفر  2درصد( میزان اين موفقیت را کم و  7/7نفر ) 5درصد( میزان اين موفقیت را خیلي زياد، تعداد 

 اند.درصد( میزان اين موفقیت را خیلي کم بیان نموده 1/3)

اخبار  یرسان)اس ام اس( جهت انتقال، انتشار و اطالع کوتاه امیاستفاده از پ : 1-22ـ2ـ4جدول 

 سازمان یروابط عموم

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 3.1 3.1 2 خیلی کم
 10.8 7.7 5 کم

 38.5 27.7 18 تا حدودی
 83.1 44.6 29 زیاد

 100.0 16.9 11 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانکوتاه )اس ام اس( جهت انتقال، انتشار و اطالع امیاستفاده از پ : 1-22ـ2ـ4نمودار 
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 یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع سایت رسمی سازماناستفاده از  23ـ2ـ4

 سازمان

درصد از پاسخگويان اعتقاد دارند که روابط عمومي سازمان  5/1گفت که توان با توجه به جدول زير مي

موفقیت  ياخبار روابط عموم يرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع سايت رسمي سازماناستفاده از  در

درصد موفقیت بسیار  3/52درصد موفقیت زياد و  5/38درصد تا حدودی موفقیت،  7/7خیلي کم، 

ین هیچ فردی میزان موفقیت روابط عمومي در استفاده از سايت رسمي سازمان زيادی داشته است. همچن

 رساني اخبار روابط عمومي را کم بیان ننموده است.جهت انتقال و اطالع

اخبار  یرسانسازمان جهت انتقال، انتشار و اطالع یرسم تیاز سا : استفاده 1-23ـ2ـ4جدول 

 سازمان یروابط عموم

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 1.5 1.5 1 خیلی کم
 1.5 0 0 کم

 9.2 7.7 5 تا حدودی
 47.7 38.5 25 زیاد

 100.0 52.3 34 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانسازمان جهت انتقال، انتشار و اطالع یرسم تیاستفاده از سا : 1-23ـ2ـ4نمودار 
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جهت انتقال، انتشار و  بوک و ...(آپ، فیسهای اجتماعی )وایبر، واتسشبکهاستفاده از  24ـ2ـ4

 سازمان  یاخبار روابط عموم یرساناطالع

روابط  درصد( معتقدند 8/53از پاسخگويان ) نفر 35شود که چنین استنباط مي 24-4از جدول شماره 

جهت انتقال، انتشار  بوکآپ و فیسهای اجتماعي مانند وايبر، واتسشبکهاستفاده از عمومي سازمان در 

درصد( میزان  1/23نفر ) 15توفیق خیلي کمي داشته است. در حالي که تعداد اخبار  يرسانو اطالع

نفر  5درصد( میزان اين موفقیت را کم، تعداد  8/13نفر ) 9اد موفقیت در اين بخش را تا حدودی، تعد

درصد( میزان اين موفقیت را خیلي زياد بیان  5/1نفر ) 1درصد( میزان اين موفقیت را زياد و  7/7)

 اند.نموده



 

100 
 

 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع یاجتماع یهااز شبکه استفاده: 1-24ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 53.8 53.8 35 خیلی کم
 67.7 13.8 9 کم

 90.8 23.1 15 تا حدودی
 98.5 7.7 5 زیاد

 100.0 1.5 1 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویهنقش رسانه 25ـ2ـ4

درصد( معتقدند  8/50نفر از پاسخگويان ) 33شود که چنین استنباط مي 25-4از جدول شماره 

های نوين ارتباطي در عدم برقراری ارتباط دوسويه به میزان خیلي کمي موثرند. در حالي که تعداد سانهر

 10های نوين ارتباطي در عدم برقراری ارتباط دوسويه را کم، درصد( میزان تأثیر رسانه 2/29نفر ) 19

اند. هیچ فردی یان نمودهدرصد( میزان اين تأثیر را زياد ب 6/4نفر ) 3درصد( تا حدودی و  4/15نفر )

نیز میزان اين تأثیر را خیلي زياد بیان ننموده است. الزم به ذکر است که اين سوال به نوعي معکوس 

 بوده و به همین دلیل از عدم برقراری در آن صحبت گرديده است.
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 سازمان یاخبار روابط عموم یرسانجهت انتقال، انتشار و اطالع یاجتماع یهااز شبکه :استفاده 1-24ـ2ـ4نمودار 
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 هیارتباط دو سو یبرقرارعدم در  یارتباط یهانقش رسانه : 1-25ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 50.8 50.8 33 خیلی کم

 80.0 29.2 19 کم

 95.4 15.4 10 تا حدودی

 100.0 4.6 3 زیاد

  0 0 خیلی زیاد

  100.0 65 مجموع

 

 رسانی مخاطبانهای نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطالعاستفاده از تکنولوژی 26ـ2ـ4

درصد از پاسخگويان موافق اين هستند که استفاده از  8/50توان گفت که با توجه به جدول زير مي

ارائه خدمات الکنترونیک سازمان تأمین اجتماعي باعث افزايش سرعت های نوين ارتباطي در تکنولوژی

 2/9با اين جمله کامالً موافق، درصد از مديران  5/38رساني برای مخاطبان گرديده است. در ادامه اطالع

باشد. هیچ فردی نیز به طور درصد مخالف اين موضوع مي 5/1درصد در اين خصوص نظری نداشته و 

 باشد.کامل مخالف نمي
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 مخاطبان یرسانو نقش آن بر سرعت اطالع یارتباط نینو یهایاستفاده از تکنولوژ : 1-26ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 کامالً مخالفم

 1.5 1.5 1 مخالفم

 10.8 9.2 6 نظری ندارم

 61.5 50.8 33 موافقم

 100.0 38.5 25 کامالً موافقم

  100.0 65 مجموع

 

جویی در وقت و دریافت صرفهو نقش آن بر  یارتباط نینو یهایاستفاده از تکنولوژ 27ـ2ـ4

 پاسخ و خدمت

استفاده از درصد( از پاسخگويان موافق  8/50نفر ) 33دهد که نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

هستند.  پاسخ و خدمت افتيدر وقت و در ييجوآن بر صرفهموثر و نقش  يارتباط نينو یهایتکنولوژ

 هیچ فردی نیز نظر کامالً مخالف ندارد. باشند. درصد مخالف اين موضوع مي 5/1همچنین 
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 پاسخ و خدمت افتیدر وقت و در ییجوو نقش آن بر صرفه یارتباط نینو یهایاز تکنولوژاستفاده  : 1-27ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 کامالً مخالفم
 1.5 1.5 1 مخالفم

 10.8 9.2 6 نظری ندارم
 61.5 50.8 33 موافقم

 100.0 38.5 25 کامالً موافقم
  100.0 65 مجموع

 

دریافت بازخورد و گسترش ارتباط و نقش آن بر  یارتباط نینو یهایاز تکنولوژاستفاده  28ـ2ـ4

 تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم

درصد( کامالً مخالف اين  5/1نفر از پاسخگويان ) 1شود که چنین استنباط مي 28-4از جدول شماره 

دريافت بازخورد و گسترش بر  موثرینقش  ي،ارتباط نينو یهایتکنولوژاز موضوع هستند که استفاده 

درصد با اين موضوع  1/3ارتباط تعاملي بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم دارد. همچنین 

 باشند. درصد کامالً موافق مي 5/18درصد موافق و  9/56درصد نظری نداشته،  20مخالف، 
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بازخورد و  افتیو نقش آن بر در یارتباط نینو یهایاز تکنولوژاستفاده  : 1-28ـ2ـ4جدول 

 سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم نیب یگسترش ارتباط تعامل

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 1.5 1.5 1 کامالً مخالفم

 4.6 3.1 2 مخالفم

 24.6 20.0 13 نظری ندارم

 81.5 56.9 37 موافقم

 100.0 18.5 12 کامالً موافقم

  100.0 65 مجموع

 

 

 تأثیر مدیریت مستقیم باالترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن  29ـ2ـ4

درصد  7/67شود، از ديدگاه با توجه به اينکه روابط عمومي زير نظر باالترين مقام سازمان اداره مي

گذارد. همچنین های روابط عمومي ميتپاسخگويان اين موضوع تأثیر خیلي زيادی بر کارايي فعالی

درصد اعتقاد دارند که اين موضوع تأثیر  7/7درصد اعتقاد دارند که اين موضوع تأثیر زياد و  6/24
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گذارد. شايان ذکر است که هیچ فردی در بین های روابط عمومي ميمتوسطي بر کارايي فعالیت

 است.پاسخگويان نظر کم و بسیار کمي در اين خصوص نداشته 

و  یروابط عموم تیریمقام سازمان بر مد نیباالتر میمستق تیریمد ریتأث : 1-29ـ2ـ4جدول 

 آن ییکارا

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم

 0 0 0 کم

 7.7 7.7 5 تا حدودی

 32.3 24.6 16 زیاد

 100.0 67.7 44 زیادخیلی 

  100.0 65 مجموع

 

 قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 30ـ2ـ4

درصد( از پاسخگويان به میزان زياد موافق  2/46نفر ) 30دهد که نمودار زير نشان مينتايج جدول و 

 8/30اين موضوع هستند که روابط عمومي در سازمان هنوز جايگاه واقعي خود را نیافته است. همچنین 

درصد به میزان کم موافق اين موضوع  1/3درصد تا حدودی و  20درصد با اين موضوع بسیار زياد، 
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تند که روابط عمومي در سازمان هنوز جايگاه واقعي خود را نیافته است. همچنین هیچ فردی اعتقاد هس

 ندارد که روابط عمومي در سازمان هنوز جايگاه واقعي خود را نیافته است.

 خود در سازمان یواقع گاهیدر در جا یقرار نگرفتن روابط عموم : 1-30ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 3.1 3.1 2 کم

 23.1 20.0 13 تا حدودی
 69.2 46.2 30 زیاد

 100.0 30.8 20 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 31ـ2ـ4

درصد( اعتقاد دارند که  5/1نفر از پاسخگويان ) 1شود که چنین استنباط مي 31-4از جدول شماره 

باط دوسويه و رسیدن های خود به میزان خیلي کمي ارتروابط عمومي سازمان تأمین اجتماعي در فعالیت

درصد( میزان تأثیر روابط عمومي  7/7نفر ) 5به تفاهم با مخاطبان موفق بوده است. در حالي که تعداد 

درصد( میزان تأثیر روابط عمومي بر اين ارتباط دوسويه را  8/53نفر ) 35در اين ارتباط دوسويه را کم، 
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درصد( میزان  2/9نفر ) 6اط دوسويه را زياد و درصد( میزان تأثیر اين ارتب 7/27نفر ) 18تا حدودی، 

 اند. تأثیر اين ارتباط دوسويه را خیلي زياد بیان نموده

 به تفاهم با مخاطبان دنیو رس هیارتباط دوسو : 1-31ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 1.5 1.5 1 خیلی کم

 9.2 7.7 5 کم

 63.1 53.8 35 تا حدودی

 90.8 27.7 18 زیاد

 100.0 9.2 6 خیلی زیاد

  100.0 65 مجموع

 

 روابط عمومی های تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت 32ـ2ـ4

توان گفت به طور نسبي تمامي پاسخگويان اعتقاد دارند که میزان بودجه با توجه به جدول زير مي

از پاسخگويان  5/58های روابط عمومي حوزه تصدی آنها موثر بوده است. اختصاصي در کارايي فعالیت

رصد میزان اين د 40های روابط عمومي بسیار زياد و اعتقاد دارند که تأثیر بودجه اختصاصي بر فعالیت
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های روابط عمومي درصد از پاسخگويان با تأثیر اين عامل بر فعالیت 5/1اند. تنها تأثیر را زياد بیان نموده

 باشند و هیچ فردی نیز نظر کم يا تا حدودی در اين خصوص ندارد. مخالف مي

 یروابط عموم یهاتیبر فعال یجه اختصاصبود ریتأث : 1-32ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 1.5 1.5 1 خیلی کم

 0 0 0 کم

 0 0 0 تا حدودی

 41.5 40.0 26 زیاد

 100.0 58.5 38 خیلی زیاد

  100.0 65 مجموع

 

 های روابط عمومیتأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خالقیت و ابتکار عمل در فعالیت 33ـ2ـ4

درصد( از پاسخگويان به میزان  8/50نفر ) 33دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

خیلي کم موافق هستند که بودجه اختصاصي ابزاری برای کاهش خالقیت و ابتکار عمل در فعالیت 

ستون  درصد نیز به میزان کم با اين جمله موافقند. لذا از روی 40ها است. همچنین روابط عمومي

اسخگويان نسبتاً با اين جمله به میزان کم موافق درصد پ 90شود که بیش از درصد تجمعي مالحظه مي
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گونه که مشخص است، بودجه اختصاصي از ديدگاه پاسخگويان باعث کاهش باشند. بنابراين اينمي

 های روابط عمومي نخواهد شد. خالقیت و ابتکار عمل در فعالیت

 یهاتیو ابتکار عمل در فعال تیبر کاهش خالق یه اختصاصجبود ریتأث : 1-33ـ2ـ4جدول 

 یروابط عموم

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 50.8 50.8 33 خیلی کم

 90.8 40.0 26 کم

 98.5 7.7 5 تا حدودی

 100.0 1.5 1 زیاد

  0 0 خیلی زیاد

  100.0 65 مجموع

 

 های کالن سازمانها و برنامهنیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح 34ـ2ـ4

درصد( معتقدند موفقیت  1/63نفر از پاسخگويان ) 41شود که استنباط مي چنین 34-4از جدول شماره 

های کالن سازمان به میزان زيادی نیاز به پیوست ارتباطي روابط عمومي دارد. در حالي ها و برنامهطرح

درصد( میزان  1/3نفر ) 2درصد( میزان نیاز به اين پیوست ارتباطي را زياد و  8/33نفر ) 22که تعداد 
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اند. هیچ فردی نیز میزان نیاز به اين پیوست ارتباطي از به اين پیوست ارتباطي را تا حدودی بیان نمودهنی

 را کم يا خیلي کم بیان ننموده است.

 کالن سازمان یهاها و برنامهدر طرح یروابط عموم یارتباط وستیبه پ ازین : 1-34ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی کم
 0 0 0 کم

 3.1 3.1 2 تا حدودی
 36.9 33.8 22 زیاد

 100.0 63.1 41 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 های سازمانگیریمداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم 35ـ2ـ4

از پاسخگويان اعتقاد دارند که حوزه تصدی روابط عمومي  5/41توان گفت که با توجه به جدول زير مي

درصد اعتقاد دارند که حوزه  1/23شود. ميگیرهای سازمان مداخله داده آنها، تا حدودی در تصمیم

درصد اعتقاد دارند که حوزه تصدی آنان به میزان خیلي کمي در  1/3تصدی آنان به میزان کم و  

درصد اعتقاد دارند که حوزه تصدی آنان  1/23شود. از طرفي های سازمان دخالت داده ميگیریتصمیم
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های گیرحوزه تصدی آنان به میزان خیلي زيادی در تصمیمدرصد اعتقاد دارند که  2/9به میزان زياد و 

 شوند.سازمان دخالت داده مي

 سازمان یهایریگمیدر حوزه تصم یروابط عموم یمداخله حوزه تصد : 1-35ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 3.1 3.1 2 خیلی کم
 26.2 23.1 15 کم

 67.7 41.5 27 تا حدودی
 90.8 23.1 15 زیاد

 100.0 9.2 6 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 های روابط عمومیمخاطبان در انجام فعالیت میزان توجه به نظر 36ـ2ـ4

درصد( از پاسخگويان، میزان توجه  7/47نفر ) 31دهد که از ديدگاه نتايج جدول و نمودار زير نشان مي

درصد نیز  5/1های روابط عمومي در حد متوسطي قرار دارد. همچنین به نظر مخاطبان در انجام فعالیت

 اند.لي زياد توصیف نمودهمیزان توجه به نظر مخاطبان را خی
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 یروابط عموم یهاتیتوجه به نظر مخاطبان در انجام فعال زانیم : 2-35ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 6.2 6.2 4 خیلی کم
 23.1 16.9 11 کم

 70.8 47.7 31 تا حدودی
 98.5 27.7 18 زیاد

 100.0 1.5 1 خیلی زیاد
  100.0 65 مجموع

 

 های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعیکارایی فعالیت 37ـ2ـ4

درصد( معتقدند کارايي  1/63نفر از پاسخگويان ) 41شود که استنباط مي چنین 37-4از جدول شماره 

نفر  16های روابط عمومي سازمان تأمین اجتماعي در حد خوبي قرار دارد. در حالي که تعداد فعالیت

 3/12نفر ) 8های روابط عمومي سازمان تأمین اجتماعي را تا حدودی و درصد( کارايي فعالیت 6/24)

اند. هیچ فردی نیز کارايي های روابط عمومي را خیلي خوب بیان نمودهي فعالیتدرصد( کاراي

 های روابط عمومي سازمان را ضعیف و خیلي ضعیف بیان ننموده است.فعالیت
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 یاجتماع نیسازمان تأم یروابط عموم یهاتیفعال ییکارا : 3-35ـ2ـ4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 پاسخ

 0 0 0 خیلی ضعیف

 0 0 0 ضعیف

 24.6 24.6 16 تا حدودی

 87.7 63.1 41 خوب

 100.0 12.3 8 خیلی خوب

  100.0 65 مجموع
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 یاجتماع نیسازمان تأم یروابط عموم یهاتیفعال ییکارا : 3-35ـ2ـ4نمودار 
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 آمار استنباطی 3ـ4

در اين بخش به آزمون فرضیات اين تحقیق پرداخته خواهد شد. با توجه به اينکه آزمون مورد استفاده 

های فرضباشد، لذا قبل از اجرای اين آزمون پیشای ميتک نمونه tجهت فرضیات اين تحقیق آزمون 

آن تست شده تا با علم بیشتری، فرضیات اين تحقیق به آزمون کشیده شود. جهت آزمون نرمال بودن 

آزمون ، آزمون زيرشود. هر يک از متغیرهای اين تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده مي

در اين آزمون اين  𝐻0ها است. فرض رای بررسي نرمال بودن توزيع باقیماندهکلموگروف اسمیرنوف ب

دارای  متغیر مورد نظرو فرض مقابل اين است که  استدارای توزيع نرمال  متغیر مورد نظراست که 

 توزيع نرمال نیست.

های کارایی کارکنان روابط عمومی دارای توزیع نرمال هر یک از زیرمقیاس

 است.
𝐻0: 

 
های کارایی کارکنان روابط عمومی دارای توزیع نرمال هر یک از زیرمقیاس

 نیست.
𝐻1:   

 های کاراییمولفه بودن نرمال آزمون: 4-35ـ2ـ4جدول 

 
تخصیص 

 بودجه

فعالیت درون و 

 سازمانيبرون

های تکنولوژی

 ارتباطي

ديدگاه 

 مديران

راهبرد 

 ارتباطي

 65 65 65 65 65 تعداد

 هایآماره

 توصیفي

 3٫579 3٫277 3٫549 4٫275 4٫469 میانگین

 0.521 0.523 0.417 0.477 0.565 استاندارد انحراف

 1٫59 1٫564 0٫917 1٫349 2٫072 اسمیرنوف کلموگروف آماره

 0٫013 0٫015 0٫369 0٫052 0.000 داریمعني سطح

پذيريم و در صورتي که سطح باشد فرض صفر را مي 05/0تر از داری بزرگسطح معنيدر صورتي که 

. سطح کنیم(  را رد ميهامولفهباشد فرض صفر )فرض نرمال بودن توزيع  05/0تر از داری کوچکمعني

از  ( بیشتر369/0های ارتباطي )( و تکنولوژی052/0سازماني )های فعالیت درون و برونداری مولفهمعنا

شود. به عبارت ديگر ادعای نرمال بودن توزيع يید ميأدهد فرض صفر تکه اين نشان مي گرديده 05/0

( 015/0(، ديدگاه مديران )000/0های تخصیص بودجه )مولفهداری يید شد. سطح معنيأت اين دو مولفه
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ها دارای دهد هیچ کدام از اين مولفهشده است که نشان مي 05/0( کمتر از 013/0و راهبرد ارتباطي )

های ارتباطي بايد سازماني و تکنولوژیتوزيع نرمال نیستند. بنابراين در دو مولفه فعالیت درون و برون

ای استفاده نمود ولي در سه مولفه ديگر از آزمون ناپارامتريک معادل اين آزمون مونهنتک tاز آزمون 

طرفي قضیه معروفي در علم آمار به نام قضیه حد مرکزی وجود دارد که مضمون اصلي اين بهره برد. از 

ل باشد، توزيع جامعه به سمت توزيع نرما 30دارد در صورتي که حجم جامعه بیش از قضیه اعالم مي

است( حتي  65باشد )در اين تحقیق  30تر از رود. لذا چنانچه حجم نمونه در نظر گرفته شده بزرگمي

توان آن مولفه را نرمال در نظر گرفت توجه به قضیه حد مرکزی مي اگر جامعه مورد نظر نرمال نباشد، با

های تأثیر در اين تحقیق آزمونای استفاده نمود. بنابراين در تمامي نمونهتک tو  از آزمون پارامتريک 

 ای استفاده شده است.نمونهتک tاز آزمون 

 دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی در کارایی روابط عمومی موثر است. فرضیه اول:

ای را آزمون کنیم، ابتدا بايد آزمون کنیم که اين میزان برابر طیف لیکرت است برای اينکه چنین فرضیه

با استفاده از ستون تفاوت با میانگین در جدول آزمون مربوطه سنجید که مقدار به دست يا خیر. سپس 

دهد که میانگین آمده در اين ستون منفي است يا مثبت. چنانچه مقدار اين ستون مثبت بود نشان مي

و  دست آمده بیشتر از طیف لیکرت بوده و متغیر مورد نظر بر روی کارايي روابط عمومي موثر بودهبه

دست آمده کمتر از طیف لیکرت بوده و متغیر دهد که میانگین بهچنانچه اين مقدار منفي باشد، نشان مي

 باشد.مورد نظر از ديدگاه پاسخگويان بر روی کارايي روابط عمومي موثر نمي

امتیاز مربوط به متغیر دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی برابر با 

 طیف لیکرت است.
𝐻0: 𝜇1 = 3 

 
امتیاز مربوط به متغیر دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی با 

 طیف لیکرت متفاوت است.
𝐻1: 𝜇1 ≠ 3  

 

که میانگین طیف لیکرت  3در اين فرضیه، فرض صفر عدم تفاوت دو میانگین واقعي و مفروض )عدد 

دهد. چنانچه سطح معناداری در است( و فرض يک، تفاوت دو میانگین واقعي و مفروض را نشان مي



 

116 
 

باشد  05/0باشد فرضیه صفر رد شده و چنانچه بیش از  05/0ای کمتر از تک نمونه tجدول آزمون 

 گردد. فرضیه صفر تأيید مي

 

پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط  یانمونه تک t آزمون جدول(:5-35ـ2ـ4)جدول 

 عمومی و تأثیر آن بر کارایی

 تفاوت با میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 هااختالف 95/0فاصله اطمینان 

 ترینپایین ترینپایین

4.268 64 0.000 0.277 0.147 0.406 

 

شود، سطح معناداری متغیر ديدگاه مديران نسبت به جايگاه همانگونه که در جدول فوق مشاهده مي

شود. اين بدان معناست که ديدگاه مديران نسبت بوده و فرض صفر رد مي 05/0روابط عمومي کمتر از 

شود. مي أيیدت %95لذا فرضیه مورد آزمون با اطمینان باشد. نمي 3به جايگاه روابط عمومي برابر با 

کند. به دلیل اينکه فاصله اطمینان مربوطه فاصله اطمینان بدست آمده نیز صحت نتايج باال را تأيید مي

ستون تفاوت با میانگین، اختالف میانگین مولفه مذکور فرضیه صفر رد خواهد شد.  شودشامل صفر نمي

نسبت  رانيمد دگاهيددهد که اشد نشان ميبدهد. به دلیل اينکه اين میزان مثبت ميميرا نشان  3از عدد 

نسبت به  رانيمد دگاهيدمتغیر  ي در کارايي روابط عمومي موثر بوده است. میزانروابط عموم گاهيبه جا

مي  277/3بیش از میانگین طیف لیکرت بوده، در نتیجه برابر با  277/0ي به میزان روابط عموم گاهيجا

 باشد.

 

های نوین ارتباطی در کارایی روابط عمومی از ابزار و تکنولوژی مندیفرضیه دوم: میزان بهره

 موثر است.

برابر  یارتباط نینو یهایاز ابزار و تکنولوژمندی امتیاز مربوط به متغیر بهره

 با طیف لیکرت است.
𝐻0: 𝜇1 = 3  
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با  یارتباط نینو یهایاز ابزار و تکنولوژمندی امتیاز مربوط به متغیر بهره

 لیکرت متفاوت است.طیف 
𝐻1: 𝜇1 ≠ 3  

نتیجه آزمون بدين شکل است که چنانچه سطح معناداری کمتر از  05/0با در نظر گرفتن آلفا برابر با 

مقدار آلفا باشد فرضیه صفر رد و چنانچه سطح معناداری بزرگتر از مقدار آلفا باشد فرضیه صفر رد 

گردد. شده است فرضیه صفر رد مي 05/0تر از نخواهد شد. در اين آزمون چون سطح معناداری کم

های نوين ارتباطي از عوامل مؤثر در کارايي کارکنان اين مندی از ابزار و تکنولوژیيعني میزان بهره

های نوين ارتباطي مثبت است يا منفي. با شود که میزان تأثیر تکنولوژیواحد است. حال بررسي مي

مندی از لذا بهرهگرديده است  549/0با میانگین مثبت و برابر با  توجه به اين موضوع که میزان تفاوت

 های نوين ارتباطي بر کارايي کارکنان روابط عمومي موثر است. بنابراين میزان متغیرابزار و تکنولوژی

 باشد.مي 549/3های نوين ارتباطي در بین کارکنان برابر با تکنولوژی

های مندی از ابزار و تکنولوژیپیرامون بهره یانمونه تک t آزمون جدول(:6-35ـ2ـ4)جدول 

 نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی

 تفاوت با میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 هااختالف 95/0فاصله اطمینان 

 ترینپایین ترینپایین

10.619 64 0.000 0.549 0.446 0.652 

 

 

 

 

 فرضیه سوم: اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی در کارایی کارکنان آن واحد موثر است.

امتیاز مربوط به متغیر اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی برابر با 

 طیف لیکرت است.
𝐻0: 𝜇1 = 3  
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با طیف  امتیاز مربوط به متغیر اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی

 لیکرت متفاوت است.
𝐻1: 𝜇1 ≠ 3  

باشد. درجه آزادی مي 64با  961/20مقدار آماره آزمون  زيربا توجه به اطالعات به دست آمده در جدول 

 يعني. شودرد مي %95با اطمینان  صفردرصد است لذا فرضیه  5داری کمتر از از آنجايي که سطح معني

. کارکنان روابط عمومي، اختصاص بودجه مورد نیاز به اين واحد استيکي از عوامل مهم در کارايي 

μ) 469/1اختالف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون   − 𝜇0)  برای آن بین  %95و فاصله اطمینان

 تأيید يک گیرد لذا فرضباشد. بنابراين چون عدد صفر در اين بازه قرار نميمي 609/1و  329/1

که اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومي در کارايي کارکنان آن شود ید ميدر نتیجه تأي .شودمي

 واحد موثر است.

پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابط  یانمونه تک t آزمون جدول(:7-35ـ2ـ4)جدول 

 ها و تأثیر آن بر کاراییعمومی

 تفاوت با میانگین سطح معناداری آزادیدرجه  tآماره 
 هااختالف 95/0فاصله اطمینان 

 ترینپایین ترینپایین

20.961 64 0.000 1.469 1.329 1.609 

 

 سازماني در کارايي روابط عمومي موثر است.سازماني و برونفرضیه چهارم: عملکرد ارتباط درون

 

سازماني برابر با سازماني و بروندرونامتیاز مربوط به متغیر عملکرد ارتباط 

 طیف لیکرت است.
𝐻0: 𝜇1 = 3 

 
سازماني با طیف سازماني و برونامتیاز مربوط به متغیر عملکرد ارتباط درون

 لیکرت متفاوت است.
𝐻1: 𝜇1 ≠ 3  

 

و  يسازمانعملکرد ارتباط درونشود، سطح معناداری مشاهده مي 41-4همانگونه که در جدول 

سازماني و گردد. يعني عملکرد ارتباط درونبوده و فرضیه صفر رد مي 05/0کمتر از  يسازمانبرون

شود که میزان تأثیر سازماني از عوامل مؤثر در کارايي کارکنان اين واحد است. حال بررسي ميبرون
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که میزان تفاوت با سازماني مثبت است يا منفي. با توجه به اين موضوع عملکرد ارتباط درون و برون

سازماني بر کارايي سازماني و برونلذا عملکرد ارتباط درونگرديده است  469/1میانگین مثبت و برابر با 

سازماني در بین کارکنان روابط عمومي موثر است. بنابراين میزان متغیر عملکرد ارتباط درون و برون

  باشد.مي 469/4کارکنان برابر با 

سازمانی و پیرامون عملکرد ارتباط درون یانمونه تک t آزمون جدول(:8-35ـ2ـ4)جدول 

 سازمانی و تأثیر آن بر کاراییبرون

 درجه آزادی tآماره 
سطح 

 معناداری

تفاوت با 

 میانگین

 95/0فاصله اطمینان 

 هااختالف

 ترینپایین ترینپایین

21.572 64 .000 1.2754 1.1573 1.393 

 

 فرضیه پنجم: داشتن برنامه راهبردی ارتباطي در کارايي روابط عمومي موثر است.

𝐻0: 𝜇1 امتیاز مربوط به متغیر برنامه راهبردی ارتباطي برابر با طیف لیکرت است. = 3  
𝐻1: 𝜇1 امتیاز مربوط به متغیر برنامه راهبردی ارتباطي با طیف لیکرت متفاوت است. ≠ 3  

 

باشد. درجه آزادی مي 64با   961/8مقدار آماره آزمون  زيربا توجه به اطالعات به دست آمده در جدول 

 يعني. شودرد مي %95با اطمینان  صفردرصد است لذا فرضیه  5داری کمتر از از آنجايي که سطح معني

. اختالف برنامه راهبردی ارتباطي استيکي از عوامل مهم در کارايي کارکنان روابط عمومي، داشتن 

μ) 579/0میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون   − 𝜇0)  و  450/0برای آن بین  %95و فاصله اطمینان

در  .شودمي تأيید يک گیرد لذا فرضباشد. بنابراين چون عدد صفر در اين بازه قرار نميمي 708/0

ارتباطي در افزايش کارايي کارکنان روابط عمومي موثر  شود که داشتن برنامه راهبردیمينتیجه تأيید 

 باشد.مي
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پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطی و تأثیر  یانمونه تک t آزمون جدول(:9-35ـ2ـ4)جدول 

 آن بر کارایی

 درجه آزادی tآماره 
سطح 

 معناداری

تفاوت با 

 میانگین

 95/0فاصله اطمینان 

 هااختالف

 ترینپایین ترینپایین

8.961 64 0.000 0.579 0.450 0.708 
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 فصل پنجم:

  جمع بندی و نتیجه گیری
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 مقدمه :

ايران يکي از کهن ترين تمدن ها ودر عین حال جوان ترين ملت ها ازلحاظ سن شهروندان ،در حال 

آداب ورسوم قديمي( به جامعه ای مدرن )با آداب ورسوم جديد گذر از جامعه ای سنتي )در بند 

است.همچنین با پديد ه جهاني شدن ،ايران از جامعه ای بسته وسنتي ونظام پدر ساالرانه به جامعه ای 

باز ودموکراتیک که در آن شاهد خصوصي سازی تجارت وصنعت وگوناگوني رسانه ها وديدگاه ها 

 هستیم ، قدم مي گذارد.

حوالت وپیشرفت ها وموارد ديگر به اين حقیقت اشاره دارد که کارگزاران روابط عمومي وسازمان اين ت

ها  مي توانند نیروهای محوری در اين دوره تحول وفراتر از آن باشند وبا برنامه ريزی دقیق ،کارگزاران 

رتباطات را بیشتر روابط عمومي مي توانند هنجارها را اصالح وتعديل کنند،روابط را بهبود بخشند ،ا

 کنند ونیاز شهروندان ومشتريان را تشخیص دهند.

آنها همچنین مي توانند نقش کلیدی در ارتقاء خود اتکايي ،پیشرفت اقتصادی ،وحدت فرهنگي 

 وهمکاری بین المللي داشته باشند.

 نتيجه گيري:

سازمان تامین اجتماعي بررسي کارايي روابط عمومي وعوامل موثر بر آ ن در "اين پژوهش با هدف 

 انجام گرفته است که نتايج حاصل از آن به شرح زيراست."

يافته ها نشان داد پاسخگويان  در خصوص عوامل موثر درون سازماني وبرون سازماني فعالیت   تسهیل 

درصد  1/43درصد خیلي زياد ، 2/46ارتباط مردم با مديران به عنوان پل ارتباطي سازمان ومردم 

درصد تا حدودی ،فعالیت ارائه مشاوره وراهنمايي مردم برای دريافت خدمات مناسب ورفع  8/10زياد،

درصد خیلي کم  5/1درصد تا حدودی ، 3/12درصد زياد ، 5/44درصد خیلي زياد ، 6/44مشکالت 

درصد  5/41،فعالیت دريافت وپاسخگويي مناسب به مخاطبان از طريق سامانه های ارتباطي سازمان 
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درصد کم،فعالیت برگزاری جلسات با شرکای  5/1درصد تا حدودی، 20درصد زياد،  9/36اد،خیلي زي

درصد  6/44درصد خیلي زياد ، 5/41اجتماعي به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه وجلب حمايت 

درصد خیلي کم،فعالیت ارائه اطالعات بهنگام از عملکرد سازمان به  6/4درصد تا حدودی، 2/9زياد،

درصد تا  1/3درصد زياد، 40درصد خیلي زياد، 9/56از طريق روش های مختلف ارتباطي  مخاطبات

 8/53حدودی ،فعالیت ارتباط با رسانه ها واطالع رساني برنامه ها ،اهداف ونگرش مديران عالي سازمان 

درصد تا حدودی، فعالیت رعايت اصول وموازين اخالق حرفه  2/9درصد زياد،  9/36درصد خیلي زياد،

 5/1درصد تا حدودی، 6/4درصد زياد،  1/43درصد خیلي زياد، 8/50ای در اطالع يابي واطالع رساني

درصد کم،فعالیت استفاده از ابزارهای ارتباطي سازماني برای بهبود تعامالت درون سازماني وفرهنگ 

برگزاری درصد کم ،فعالیت  5/1درصد تا حدودی، 2/9درصد زياد، 8/50درصد خیلي زياد ، 5/38سازی 

 3/32درصد زياد، 9/36درصد خیلي زياد، 6/24مراسم های ويژه مناسبت های ملي ،مذهبي وتخصصي 

درصد کم،فعالیت سنجش افکار عمومي ونظر سنجي از مخاطبان وانعکاس به  2/6درصد تا حدودی،

 4/15درصد زياد، 7/27درصد خیلي زياد، 3/52موقع گزارش به مديران برای تصمیم گیری مناسب 

درصد کم  اعالم نظر نموده اند که به نظر مي رسد در خصوص فعالیت برگزاری  6/4درصد تا حدودی،

مراسم های ويژه مناسبت های ملي ،مذهبي وتخصصي وسنجش افکار ونظر سنجي  نیاز به برنامه ريزی 

ايي وبازنگری در خصوص چگونگي اجرای آنها در سازمان تامین اجتماعي است تا تاثیر آن بر کار

 فعالیت ها ی روابط عمومي افزايش يابد.

بر طبق بررسي ها مشخص شد پاسخگويان نقش استفاده از تکنولوژی های نوين ارتباطي در کارايي 

درصد کم اعالم  2/6درصد تا حدودی ، 6/4درصد زياد، 6/44درصد خیلي زياد، 6/44روابط عمومي را 

تکنولوژی های نوين تاثیر چشمگیری در افزايش کارايي نمودند که نشان دهنده اين است که استفاده از 

 روابط عمومي ها دارد.

همچنین در ادامه بررسي ها مشخص شد روابط عمومي سازمان تامین اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان  

 2/6در استفاده از ابزارهای نوين ارتباطي برای انتقال ،انتشار واطالع رساني اخبار از طريق تلويزيون 

درصد خیلي کم، از  3/12درصد کم، 6/24درصد تا حدودی، 9/36درصد زياد، 20د خیلي زياد،درص
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درصد کم ،از  7/7درصد تا حدودی ، 5/38درصد زياد، 1/43درصد خیلي زياد، 8/10طريق مطبوعات 

درصد  8/33درصد زياد، 8/13درصد خیلي زياد، 7/7طريق تبلیغات محیطي)تابلوهای بزرگ شهری ( 

درصد خیلي  2/6درصد خیلي کم ،از طريق تبلیغات اينترنتي  3/12درصد کم، 3/32تا حدودی،

درصد خیلي کم، از طريق سامانه  7/7درصد کم، 8/30درصد تا حدودی، 1/43درصد زياد، 3/12زياد،

درصد  1/3درصد کم، 7/7درصد تا حدودی، 7/27درصد زياد، 6/44درصد خیلي زياد، 9/16پیام کوتاه 

درصد تا  7/7درصد زياد، 5/38درصد خیلي زياد، 3/52يق سايت رسمي سازمان خیلي کم، از طر

درصد  7/7درصد خیلي زياد، 5/1درصد خیلي کم ،از طريق شبکه های اجتماعي  5/1حدودی،

درصد خیلي کم اعالم نظر کرده اند که به نظر مي  8/53درصد کم، 8/13درصد تا حدودی، 1/23زياد،

رسمي سازمان وتا حدودی از مطبوعات بهره مناسبي برده است ولي در رسد سازمان از رسانه سايت 

خصوص استفاده از تلويزيون وشبکه های اجتماعي  وتبلیغات محیطي واينترنتي  به عنوان رسانه های 

تاثیر گذار در جامعه وفراگیری آن نیاز به توجه وبرنامه ريزی بیشتری جهت بهره گیری از اين فرصتها 

 .  وابزارها دارد

يافته ها نشان داد استفاده از رسانه های نوين در برقراری ارتباط دو سويه از ديدگاه پاسخگويان نقش  

درصد خیلي زياد وزياد ارتباط دوسويه را  80بسیار مهمي دارد به طوری که عدم استفاده از رسانه ها 

 با مشکل مواجه مي نمايد.

شان داد سازمان تامین اجتماعي در بهره گیری از تکنولوژی بررسي ها انجام شده از ديدگاه پاسخگويان  ن

 2/9درصد موافق، 8/50درصد کامال موافق، 5/38های ارتباطي برای سرعت در اطالع رساني به مخاطبان 

درصد  5/38درصد مخالم ،صرفه جويي در وقت ودريافت پاسخ وخدمت،  5/1درصد نظری ندارم ،

درصد مخالف ،دريافت بازخورد  5/1درصد نظری ندارم، 2/9درصد موافقم ، 8/50کامال موافقم، 

درصد  9/56درصد کامال موافق، 5/18وگسترش ارتباط تعاملي بین سازمان ومردم وجلب مشارکت 

درصد کامال مخالف اعالم نظر نمودند که بر اين  5/1درصد مخالفم، 1/3درصد نظری ندارم، 20موافق،

در بهره گیری از تکنولوژی های ارتباطي توفیق مطلوبي داشته اساس سازمان در رسیدن به اهداف خود 

 است.
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يافته ها بیانگر اين مطلب است که پاسخگويان تاثیر مديريت مستقیم باالترين مقام سازمان بر روابط 

درصد تا  7/7درصد زياد، 6/24درصد خیلي زياد ، 67 /7عمومي وتاثیر آن بر کارايي اين واحدها را 

درصد  8/30ده اند که با توجه به پاسخ سوال جايگاه واقعي روابط عمومي در سازمان حدودی اعالم کر

درصد  گفته اند روابط عمومي  جايگاه واقعي  1/3درصد تا حدودی، 20درصد زياد، 2/46خیلي زياد،

را نیافته است که نیاز به بازنگری وآموزش جايگاه واقعي روابط عمومي برای مديران  در استانها مي 

 اشد.ب

همچنین در ادامه بررسي ها مشخص شد فعالیت های روابط عمومي سازمان تامین اجتماعي در بر 

 7/27درصد خیلي زياد، 2/9قراری ارتباط دوسويه ورسیدن به تفاهم با مخاطبان از ديدگاه پاسخگويان 

نده اين درصد خیلي کم مي باشد که نشان ده 5/1درصد کم، 7/7درصد تا حدودی، 53 /8درصد زياد،

است که سازمان در شرايط متوسطي برای ارتباط دوسويه وتفاهم با مخاطبان دارد که با تقويت برنامه 

هايي همچون نظر سنجي وافکار سنجي ، استفاده بهتر از ظرفیت رسانه های جديد همراه ، داشتن يک 

موفق به مديريت ارتباطات برنامه راهبردی در اين زمینه وتغییر نگرش مديران به جايگاه روابط عمومي 

وروابط عمومي  با الگوی دوسويه همسنگ که هدفش رسیدن به تفاهم دوسويه مي باشد،  موفق خواهد 

 شد.

يافته ها نشان داد، بودجه تخصیصي برای فعالیت های روابط عمومي تاثیر قابل مالحظه ای در کارايي 

درصد خیلي زياد وزياد دارد وبودجه  5/98فعالیت های روابط عمومي از ديدگاه پاسخگويان با 

 اختصاصي مانعي برای ابتکار عمل وخالقیت نخواهد بود.

درصد خیلي زياد وزياد معتقدند که طرح ها وبرنامه های کالن سازمان برای  9/96پاسخگويان با 

د نقش موفقیت نیاز به پیوست ارتباطي دارند وروابط عمومي با برنامه راهبردی در اين زمینه مي توان

مهمي ايفا نمايد اما پاسخگويان در خصوص مداخله روابط عمومي در حوزه تصمیم گیری در سازمان 

درصد خیلي  1/3درصد کم، 1/23درصد تا حدودی، 5/41درصد زياد، 1/23درصد خیلي زياد، 2/9را 

 5/1مومي را کم اعالم نموده اند و همچنین میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت های روابط ع

درصد خیلي کم اعالم  2/6درصد کم، 9/16درصد تا حدودی، 47/ 7درصد زياد، 7/27درصد خیلي زياد،
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نظر کرده اند که بر اين اساس توجه به مخاطب توسط روابط عمومي ها ومداخله روابط عمومي در 

 تصمیم گیری  نیازمند تدوين واجرای برنامه راهبردی ارتباطي  است .

مي دهد به طور کلي ارزيابي پاسخگويان از کارايي روابط عمومي سازمان تامین اجتماعي  نتايج نشان

دصد خیلي خوب مي باشد که نشان مي دهد با  3/12درصد خوب، 1/63درصد تا حدودی، 6/24

 اجرای پیشنهادات محقق کارايي روابط عمومي افزايش خواهد يافت.

 تحليل: نتيجه و

آمده داشتن برنامه راهبردی ارتباطي ،تخصیص بودجه ،عملکرد صحیح  بر اساس نتايج آماری بدست 

فعالیت درون وبرون سازماني ،بهره مندی مناسب از ابزارهای نوين ارتباطي، ديدگاه مديران به جايگاه 

وحیطه وظايف واحد های روابط عمومي در کارايي فعالیت های روابط عمومي تاثیر  بسیار بااليي دارد 

رخي از کاستي ها بر اساس نتايج به دست آمده از ديدگاه پاسخگويان  از جمله: بازنگری که با رفع ب

در نگاه مديران به تشکیالت وجايگاه روابط عمومي ،بازنگری وبرنامه ريزی  در برخي از فعالیت های 

روابط عمومي سازمان از جمله برنامه های افکار سنجي ونظر سنجي،  چگونگي برگزاری مراسم ها 

،استفاده مطلوب از رسانه ها به ويژه رسانه های اجتماعي وتدوين برنامه راهبردی ارتباطي  مي توان به 

شرايط آرماني روابط عمومي که همانا رسیدن به الگوی ارتباطي دو سويه همسنگ  با مخاطبان مي 

 باشد ،نائل آمد.
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 پیشنهادات پرسش شوندگان:

 اخذ مجوز از اداره کل آموزش وپژوهش به طور مستمردوره های آموزشي مدون با  برگزاری-1

 تجلیل از روابط عمومي فعال در حوزه ارتباطي در استان ها برای افزايش انگیزه والگو سازی-2

 نشست های تخصصي ارتباطي با اساتید کارامد علوم ارتباطات در سازمان تامین اجتماعي -3

 تجهیز روابط عمومي ها به تکنولوژی وابزارهای پیشرفته سمعي وبصری  -4

 عضويت کارشناسان در انجمن های علمي واشتراک نشريات تخصصي -5

باز تعريف شرح وظايف روابط عمومي وعدم واگذاری فعالیت های غیر مرتبط به واحد روابط  -6 

 عمومي

 نیروی انساني باز نگری در تشکیالت روابط عمومي وافزايش -7

 استفاده از ظرفیت رسانه ملي، شبکه های اجتماعي  وتقويت تبلیغات محیطي در استانها -8

 آموزش مديران در خصوص جايگاه روابط عمومي ونگاه تخصصي به حرفه روابط عمومي -8

با  بررسي دقیق نیاز مخاطبان وپژوهش های مستمر در اين زمینه وتهیه بسته های ارتباطي متناسب -9

 نیاز مخاطبان

 تخصیص بودجه الزم برای انجام فعالیت های روابط عمومي -10

ايجاد وفرهنگ سازی اهمیت رسیدن به تفاهم وحرکت بر نامه ها با محوريت مخاطبان برای  -11

 رشد سازمان مديرانا

 برنامه ريری عملیاتي مناسب روابط عمومي با توجه به راهبرد کالن سازمان -12

 يريت در روابط عمومي  ثبات مد-13
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 پیشنهادها:

 :پیشنهادهای کاربردی

به اينکه روابط عمومي بر اساس وظايف تعريف شده از يک طرف با محیط برون  با توجه -

سازماني واز سوی ديگر با محیط درون سازماني در تعامل است،مي تواند محیط های 

هاد مي شود روابط عمومي در نامطمئن را مطمئن وناپايدار را به پايدار تبديل کند.پیشن

 خصوص برنامه ريزی ،تدوين راهبرد وتصمیم گیری های مديريتي مشارکت داده شوند .

با توجه به شرح وظايف،حیطه عمل وجايگاه،نمودار تشکیالتي روابط عمومي در سازمان  -

تامین اجتماعي با مشارکت مديران عالي ومتخصصان ارتباطات وروابط عمومي بازنگری ، 

 . ه وتدوين واجرايي شودتهی

با توجه با اينکه کارايي فعالیت های روابط عمومي رابطه مستقیمي با نگرش مديران نسبت به  -

اين حوزه دارد،پیشنهاد مي شود آموزش هايي در سطح مديران در خصوص روابط عمومي 

 توسط اساتید مجرب به مرحله اجرا درآيد.

اني وبرون سازماني پیشنهاد مي شود يک نظامنامه با توجه به گستردگي ارتباطات درون سازم -

 ارتباطي جامع توسط متخصصان ارتباطات وروابط عمومي تدوين واجرا گردد.

پیشنهاد مي شود با توجه به گستردگي روز افزون به کار گیری تکنولوژی های نوين ارتباطي  -

نیاز وارائه آموزش های  مورد برای برقراری تعامل دوسويه با مخاطبان، تهیه  امکانات وابزار

 الزم به دست اندر کاران روابط عمومي در استانها  اجرا يي گردد.

با توجه به نقش موثر تخصیص بودجه در کارايي روابط عمومي ،  پیشنهاد مي گردد سرفصل  -

 مشخص در بودجه ريزی سازمان برای فعالیت های روابط عمومي در نظر گرفته شود.

 :عدیپیشنهاد برای محققین ب

 نظر سنجي از مردم در مورد عملکرد روابط عمومي سازمان تامین اجتماعي -
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 نظر سنجي از کارکنان سازمان در خصوص عملکرد روابط عمومي  -

 بررسي نقش روابط عمومي در افزايش سرمايه اجتماعي سازمان تامین اجتماعي -

 تامین اجتماعيبررسي نقش روابط عمومي در افزايش اعتماد بیمه شدگان به سازمان  -

 محدوديت های تحقیق:

 مشکالت پیش آمده زمان بر بودن  در تکمیل پرسشنامه در سراسر کشور -

 منابع وپژوهش های ناکافي در اين حوزه -
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 فهرست منابع ومآخذ:

(، تهران ، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه 1350امیني ،رضا، ) -1

 طباطبايي.

روابط عمومي در توسعه فناوری اطالعات در سازمان ها،  (، نقش1385،منوچهر، )انصاری  -2

 چاپ اول،تهران،انتشارات نو.

(،ماهیت وکارکرد های روابط عمومي ،ترجمه هوشمند سفیدی وکمال 1383باالن ورايو دو ،) -3

 الدين خیاباني، تهران ،انتشارات موسسه تحقیقات روابط عمومي

عرفي کتاب ،فصلنامه هنر هشتم ،پیش شماره دوم،تهران، انتشارات (، م1375برزين ،مسعود،) -4

 اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي.

(،بررسي عوامل موثربر سرمايه اجتماعي سازماني با تاکید بر 1390حبیب زاده ملکي،اصحاب، ) -5

االه سام آرام، نقش روابط عمومي وارائه مدل مناسب،رساله دکتری ،به راهنمايي دکتر عزت 

 تهران ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي.

(، طراحي الگوی روابط عمومي کارامد در سازمان های 1386خنیفر، حسین، حسن اسالمي، ) -6

 دولتي،فصلنامه فرهنگ مديريت ،سال چهارم،شماره شانزدهم .

 نجش آن،  تهران، انتشارات مرواريد.(،افکار عمومي ومعیارهای س1382دادگران،سید محمد،) -7

(،مشکالت تشکیالتي وساختار سازماني ،فصلنامه هنر هشتم ، تهران 1380سجادی ،سید حسن،) -8

 ،انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي.

(،راهبردهای عملي روابط عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد 1385سفیدی ،هوشمند،) -9

 اسالمي.

(، روابط عمومي برتر ، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات روابط 1383یدی، هوشمند،)سف -10

 عمومي.

(،بررسي نقش روابط عمومي در مهندسي فرهنگي واجتماعي ،چاپ 1390سفیدی،هوشمند، ) -11

 اول،انتشارات موسسه فرهنگي هنری تابان تهران. 
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ه تحقیقات روابط عمومي (، روابط عمومي الکترونیک، فصلنام1392شريف کاظمي،زينب ، ) -12

 .71، سال سیزدهم ، شماره 

(، انفجار بزرگ خاموش،چاپ اول، تهران، شرکت روابط عمومي 1386شکر خواه ،يونس، ) -13

 وتبلیغات هفت تبلیغ.

(،تکنولوژی های کاربردی روابط عمومي الکترونیک، چاپ اول، 1388ضیايي پرور،حمید،) -14

 تهران، شرکت روابط عمومي و هفت تبلیغ .

 (،بهره وری وتجزيه وتحلیل آن،چاپ سوم.انتشارات هستان1393طاهری ،شهنام ، ) -15

( روابط عمومي الکترونیک،چاپ اول ، تهران ،انتشارات شرکت 1387عاملي ،سعید رضا،) -16

 روابط عمومي وتبلیغات هفت تبلیغ.

 (،فرهنگ جیبي لغت،چاپ اول ،انتشارات راه رشد.1389عمید ،حسن،) -17

 فرهنگ فارسي دو جلدی،، تهران ،انتشارات امیر کبیر.(، 1374عمید،حسن،) -18

(، نظريه های ارتباطات سازماني ، تهران، موسسه خدمات فرهنگي 1383فرهنگي ،علي اکبر ، ) -19

 رسا.

(،مديريت روابط عمومي، تهران،انتشارات موسسه خدمات فرهنگي 1386قیداری ،حسن ،) -20

 رسا.

عمومي ، ، ترجمه سید محمود خاموشي وعلي  (،درسنامه روابط1376کوهن،پائولو مارانتز ،) -21

 میر سعید قاضي، تهران ، مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها.

(، نظريه وضعیتي در روابط عمومي ،،ترجمه هوشمند سفیدی،تهران، 1381گرونیک ،جیمز،) -22

 انتشارات پارس سینا.

متولي  ماهنامه روابط عمومي، مقدمه ای بر مباني نظری روابط عمومي ،حمید رضا -23

 .9،شماره 1385،

(، نامدار،صداقت،پژوهشنامه روابط عمومي، تهران،پژوهشگاه ارتباط 1386محکي،اصغر،) -24

 فرهنگ وهنر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي.
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(، نقش روابط عمومي در تقويت سرمايه اجتماعي،تهران ،موسسه 1387میر سپاسي، ناصر ،) -25

 روابط عمومي آرمان.

يت وروابط عمومي،کتاب زيراکسي ،انتشارات دانشکده علوم (، مدير1378نطقي ،حمید،) -26

 اجتماعي عالمه طباطبايي.

(،روابط عمومي  کاربرد وتکنیک ها ،ترجمه سید محمد 1386ويلکاکس،دنیس ال وهمکاران، ) -27

 اعرابي،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگي.

اتژی،ترجمه سید (،روابط عمومي نقش ،فرايند واستر1386ويلکاکس،دنیس ال وهمکاران، ) -28

 محمد اعرابي،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگي.

(،تحقیق در رسانه های جمعي،ترجمه دکتر 1384ويمر ،رجر دی ودومینیک،جوزف ار،) -29

 کاووس سید امامي،تهران، انتشارات سروش ومرکز تحقیقات مطالعات وسنجش برنامه ای.

برد نظريه های ارتباطات ،ترجمه (، کار1386ويندال،سون،سیگنايزر ، بنو، اولسون،جین،) -30

 علیرضا دهقان، انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها.

( ،تکنولوژی های جديد ارتباطي در کشورهای در حال توسعه، ترجمه 1388هنسون،روال، ) -31

 داود حیدری، دفتر مطالعات وبرنامه ريزی رسانه ها.

د اول، چاپ اول،ترجمه سید عزيز (،دايره المعارف روابط عمومي،جل1384هیث ،رابرت،) -32

 معصومي ،انتشارات کارگزار روابط عمومي.

( ،احمد ،سرمايه اجتماعي محصول نهايي روابط عمومي ، تهران 1387يحیايي ايله ای ،)  -33

 ،موسسه روابط عمومي آرمان.
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 پيوست ها و ضمائم:

 تعالیبسمه

 و احترام سالم گرامی؛ با پاسخگوی

 آن بر مؤثر و عوامل عمومی روابط کارایی بررسی" به که است دانشگاهی پژوهشی به مربوط شماست روی پیش که ایپرسشنامه

 .نمایید یاری پژوهش این انجام در را اینجانب خود هایپاسخ با لطفاً .پردازدمی "اجتماعی تأمین سازمان در

 با احترام 

 محمدرضا هدایتی 

 سؤاالت عمومی -الف

ف
دی

ر
 

 پاسخ اطالعات فردی

 زن -                                2مرد -1 جنسیت پاسخگو 1

 ........... سال سن پاسخگو 2

         فوق لیسانس و باالتر -           3لیسانس -      2کمتر از لیسانس -1 میزان تحصیالت 3

 ........... سال سنوات خدمت در روابط عمومی 4

 درمانی -                              2ايبیمه -1 محل خدمت 5

                 غیر مرتبط با ارتباطات -                  2مرتبط با ارتباطات -1 نوع تحصیالت 6

 پرسشنامه کارایی سؤاالت -ب

ف
دی

ر
 

 عمومی روابط کارایی در میزان چه به ذیل هایفعالیت انجام شما نظر به

کم است؟ بودهمؤثر  شما عملکرد حوزه
ی 

خیل
 

 کم

ی
ود

د
ح

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
خیل

 

      و مردم سازمان ارتباطي پل عنوانبه مديران با مردم ارتباط تسهیل 1

2 
 و رفع وفصــلو حل مناســب خدمات دريافت برای مردم و راهنمايي مشــاوره ارائه

  مشکالت
     

      سازمان ارتباطي هایسامانه طريق از مخاطبان به مناسب و پاسخگويي پیام دريافت 3

4 
سات برگزاری سیدن منظور به اجتماعي شرکای با جل  و جلب جانبه دو تفاهم به ر

 حمايت
     

5 
ـــازمان عملکرد از بهنگام اطالعات ارائه  مختلف هایروش طريق از مخاطب به س

 ارتباطي
     

      سازمان عالي مديران نگرشو  اهداف ،هابرنامه رسانيو اطالع هارسانه با ارتباط 6
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ف
دی

ر
 

 مومیع روابط کارایی در میزان چه به ذیل هایفعالیت انجام شما نظر به

کم است؟ بودهمؤثر  شما عملکرد حوزه
ی 

خیل
 

 کم

ی
ود

د
ح

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
خیل

 

      رسانيو اطالع يابياطالع در ایحرفه اخالق و موازين اصول رعايت 7

8 
فاده ـــت باطي ابزارهای از اس ـــازماني ارت ـــازمانيدرون تعامالت بهبود برای س و  س

 سازیفرهنگ
     

      و تخصصي مذهبي ملي، هایمناسبت  ويژه هایمراسم برگزاری 9

10 
 مديران به گزارش موقعبه و انعکاس  مخاطبان از و نظرسنجي عمومي افکار سنجش

 مناسب گیریتصمیم برای
     

11 
 روابط هایفعالیت کارایی  در ارتباطی نوین هایتکنولوژی از استفاده آیا

 است؟ داشته نقش شما  عمومی

ی 
خیل تا  کم کم

ی
ود

د
ح

 

اد
زی

ی  
خیل اد
زی

 

     

ف
ردی

رسانی از انتشار و اطالع عمومی سازمان تأمین اجتماعی برای انتقال،روابط  

کم ابزارهای ذیل به چه میزان توفیق داشته است؟
ی 

خیل
 

 کم

ی
ود

د
ح

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
خیل

 

      تلويزيون 12

      مطبوعات 13

      ...( و شهری بزرگ تابلوهای) محیطي تبلیغات 14

      اينترنتي تبلیغات 15

      ه(کوتا پیام) اس ام اس 16

      سازمان رسمي سايت 17

      ...( و بوک فیس ،واتساپ وايبر،) اجتماعي هایشبکه 18

19 
 در ارتباطی نوین هایرسانه" موافقید؟ میزان چه به جمله این با شما

 ".نیستند مؤثر دوسویه  ارتباط برقراری

ی 
خیل تا  کم کم

ی
ود

د
ح

 

اد
زی

ی  
خیل اد
زی

 

     

ف
ردی

  سازمان الکترونیک خدمات ارائه در ارتباطی نوین هایتکنولوژی از استفاده 

الً  نمایید؟می ارزیابی چگونه ذیل موارد در را اجتماعی تأمین
ام

ک

فم
خال

م
 

باً 
غال

فم
خال

م
ی  

ظر
ن

رم
دا

ن
باً  

غال

قم
واف

م
الً  

ام
ک

قم
واف

م
 

      .است کرده بیشتر را  مخاطبان برای رسانياطالع سرعت 20

21 
و  پاســخ و دريافت وقت در جوييصــرفه جهت در مراجعین برای مناســبي شــرايط

 .است کرده ايجاد خدمت
     

22 
 مشارکت جلب و مردم و سازمان بین تعاملي ارتباط و گسترش بازخورد دريافت در

 .است بوده مؤثر مردم
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ف
دی

ر
 

 مومیع روابط کارایی در میزان چه به ذیل هایفعالیت انجام شما نظر به

کم است؟ بودهمؤثر  شما عملکرد حوزه
ی 

خیل
 

 کم

ی
ود

د
ح

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
خیل

 

ف
ردی

 

 عبارت
کم

ی 
خیل

 

 کم

ی
ود

د
ح

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
خیل

 

23 
ــازمان اداره  ــودميبا توجه به اينکه روابط عمومي  زير نظر باالترين مقام س  اين ،ش

 است؟ مؤثرروابط عمومي  هایفعالیتموضوع به چه میزان بر کارايي 
     

24 
روابط عمومي در سازمان هنوز جايگاه واقعي  "تا به چه میزان با اين جمله موافقید؟

 ؟"خود را نیافته است
     

25 
خود تا چه میزان  هایفعالیتاجتماعي در  تأمینبه نظر شما روابط عمومي سازمان  

 ؟کندميبه تفاهم با مخاطبان فعالیت  و رسیدنبه ارتباط دوسويه 
     

26 
روابط عمومي  حوزه تصدی  هایفعالیتبه چه میزان بودجه اختصاصي  در کارايي 

 است؟ مؤثرشما 
     

27 
ــما با اين جمله به چه میزان موافقید؟  ــي ابزاری برای کاهش  "ش ــاص بودجه اختص

 ."شودمي هاعموميعمل در فعالیت روابط  و ابتکارخالقیت 
     

28 
شما موفقیت  ست  هایو برنامه هاطرحبه نظر  سازمان به چه میزان نیاز به پیو کالن 

 ارتباطي روابط عمومي دارد؟

 

     

29 
سازمان  مداخله  هایگیریتصمیمحوزه تصدی روابط عمومي  شما به چه میزان در 

 ؟شودميداده 
     

30 
ـــازمان  تا چه میزان برای انجام  خود به نظر مخاطبان  هایفعالیتروابط عمومي  س

 ؟نمايدميتوجه 
     

31 
های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی را طورکلی کارایی فعالیتبه

 نمایید؟چگونه ارزیابی می

ی 
خیل

ف
ضعی

ف 
ضعی

 

تا 

ی
ود

د
ح

 

ب
خو

ی  
خیل

ب
خو

 

     

 

ان یب يروابط عموم یيش کارایافزا يشنهادات خود را برایپ لطفا   -32

 د؟یینما

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
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Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 

A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     65.0                    N of Items = 31 

 

Alpha =    .8134 

 
Frequency Table 
 
 پل ارتباطي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 10.8 10.8 10.8 7 تا حدودي 

 53.8 43.1 43.1 28 زیاد

 100.0 46.2 46.2 30 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 ارائه مشاوره 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 خیلي کم 

 13.8 12.3 12.3 8 تا حدودي

 55.4 41.5 41.5 27 زیاد

 100.0 44.6 44.6 29 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 دريافت پيام از طريق سامانه ارتباطي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 کم 

 21.5 20.0 20.0 13 تا حدودي

 58.5 36.9 36.9 24 زیاد

 100.0 41.5 41.5 27 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 برگزاري جلسات 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 3 خیلي کم 

 13.8 9.2 9.2 6 تا حدودي

 58.5 44.6 44.6 29 زیاد

 100.0 41.5 41.5 27 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 

 ارائه اطالعات از طريق روش هاي مختلف 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 3.1 3.1 3.1 2 تا حدودي 

 43.1 40.0 40.0 26 زیاد

 100.0 56.9 56.9 37 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 ارتباط با رسانه ها 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 9.2 9.2 9.2 6 تا حدودي 

 46.2 36.9 36.9 24 زیاد

 100.0 53.8 53.8 35 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 رعايت اصول اخالق حرفه اي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 کم 

 6.2 4.6 4.6 3 تا حدودي

 49.2 43.1 43.1 28 زیاد

 100.0 50.8 50.8 33 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 تعامالت درون سازماني وفرهنگ سازي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 کم 

 10.8 9.2 9.2 6 تا حدودي

 61.5 50.8 50.8 33 زیاد

 100.0 38.5 38.5 25 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 برگزاري مراسم 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 6.2 6.2 6.2 4 کم 

 38.5 32.3 32.3 21 تا حدودي

 75.4 36.9 36.9 24 زیاد

 100.0 24.6 24.6 16 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 سنجش افکار عمومي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 4.6 4.6 4.6 3 کم 

 20.0 15.4 15.4 10 تا حدودي

 47.7 27.7 27.7 18 زیاد

 100.0 52.3 52.3 34 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 استفاده از تکنولوژي وکارايي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 6.2 6.2 6.2 4 کم 

 10.8 4.6 4.6 3 تا حدودي

 55.4 44.6 44.6 29 زیاد

 100.0 44.6 44.6 29 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 ابزار تلويزيون 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 12.3 12.3 12.3 8 خیلي کم 

 36.9 24.6 24.6 16 کم

 73.8 36.9 36.9 24 تا حدودي

 93.8 20.0 20.0 13 زیاد

 100.0 6.2 6.2 4 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 ابزار مطبوعات 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 5 کم 

 46.2 38.5 38.5 25 تا حدودي

 89.2 43.1 43.1 28 زیاد

 100.0 10.8 10.8 7 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 

 ابزار تبليغات محيطي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 12.3 12.3 12.3 8 خیلي کم 

 44.6 32.3 32.3 21 کم

 78.5 33.8 33.8 22 تا حدودي

 92.3 13.8 13.8 9 زیاد

 100.0 7.7 7.7 5 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 ابزار تبليغات اينترنتي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 5 خیلي کم 

 38.5 30.8 30.8 20 کم

 81.5 43.1 43.1 28 تا حدودي

 93.8 12.3 12.3 8 زیاد

 100.0 6.2 6.2 4 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 ابزار سامانه پيام کوتاه 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 3.1 3.1 3.1 2 خیلي کم 

 10.8 7.7 7.7 5 کم

 38.5 27.7 27.7 18 تا حدودي

 83.1 44.6 44.6 29 زیاد

 100.0 16.9 16.9 11 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 ابزار سايت رسمي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 خیلي کم 

 9.2 7.7 7.7 5 تا حدودي

 47.7 38.5 38.5 25 زیاد

 100.0 52.3 52.3 34 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 

 ابزار شبکه اجتماعي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 53.8 53.8 53.8 35 خیلي کم 

 67.7 13.8 13.8 9 کم

 90.8 23.1 23.1 15 تا حدودي

 98.5 7.7 7.7 5 زیاد

 100.0 1.5 1.5 1 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 موافقيم : رسانه نوين در تعامل دوسويه موثر نيست 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 50.8 50.8 50.8 33 خیلي کم 

 80.0 29.2 29.2 19 کم

 95.4 15.4 15.4 10 تا حدودي

 100.0 4.6 4.6 3 زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 تکنولوژي موثر در سرعت اطالع رساني 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 مخالفم 

نه موافقم، نه 
 مخالف

4 6.2 6.2 7.7 

 64.6 56.9 56.9 37 موافقم

 100.0 35.4 35.4 23 بسیار مخالفم

Total 65 100.0 100.0   

 
 
  



 

143 
 

 تکنولوژي موثر در  شرايط خدمت وصرفه جويي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 مخالفم 

نه موافقم، نه 
 مخالف

6 9.2 9.2 10.8 

 61.5 50.8 50.8 33 موافقم

 100.0 38.5 38.5 25 بسیار مخالفم

Total 65 100.0 100.0   

 
 

 تکنولوژي موثر در ارتباط تعاملي ومشارکت مردمي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 بسیار مخالفم 

 4.6 3.1 3.1 2 مخالفم

نه موافقم، نه 
 مخالف

13 20.0 20.0 24.6 

 81.5 56.9 56.9 37 موافقم

 100.0 18.5 18.5 12 بسیار مخالفم

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 زير نظر باالترين مقام سازمان 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 7.7 7.7 7.7 5 تا حدودي 

 32.3 24.6 24.6 16 زیاد

 100.0 67.7 67.7 44 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 روابط عمومي در سازمان جايگاه واقعي نيافته 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 3.1 3.1 3.1 2 کم 

 23.1 20.0 20.0 13 تا حدودي

 69.2 46.2 46.2 30 زیاد

 100.0 30.8 30.8 20 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 ارتباط دوسويه وتفاهم در فعاليت هاي روابط عمومي سازمان 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 خیلي کم 

 9.2 7.7 7.7 5 کم

 63.1 53.8 53.8 35 تا حدودي

 90.8 27.7 27.7 18 زیاد

 100.0 9.2 9.2 6 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 تخصيص بودجه موثر در کارايي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1.5 1.5 1.5 1 خیلي کم 

 41.5 40.0 40.0 26 زیاد

 100.0 58.5 58.5 38 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 موافقيم: که تخصيص بودجه باعث کاهش خالقيت مي شود 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 50.8 50.8 50.8 33 خیلي کم 

 90.8 40.0 40.0 26 کم

 98.5 7.7 7.7 5 تا حدودي

 100.0 1.5 1.5 1 زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
عمومي از برنامه هاي کالنروابط      پيوست
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 3.1 3.1 3.1 2 تا حدودي 

 36.9 33.8 33.8 22 زیاد

 100.0 63.1 63.1 41 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 نقش روابط عمومي در تصميم گيري سازمان 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 3.1 3.1 3.1 2 خیلي کم 

 26.2 23.1 23.1 15 کم

 67.7 41.5 41.5 27 تا حدودي

 90.8 23.1 23.1 15 زیاد

 100.0 9.2 9.2 6 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   
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 توجه روابط عمومي سازمان به نظر مخاطبان 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 6.2 6.2 6.2 4 خیلي کم 

 23.1 16.9 16.9 11 کم

 70.8 47.7 47.7 31 تا حدودي

 98.5 27.7 27.7 18 زیاد

 100.0 1.5 1.5 1 بسیار زیاد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 کارايي فعاليت هاي روابط عمومي سازمان 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 24.6 24.6 24.6 16 تا حدودي 

 87.7 63.1 63.1 41 خوب

بسیار 
 خوب

8 12.3 12.3 100.0 

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 جنسيت 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 15.4 15.4 15.4 10 زن 

 100.0 84.6 84.6 55 مرد

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 سن 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 20-30 
3 4.6 4.6 4.6 

30-40 
28 43.1 43.1 47.7 

40-50 
34 52.3 52.3 100.0 

Total 65 100.0 100.0   
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 تحصيالت 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  کمتر از
 لیسانس

5 7.7 7.7 7.7 

 55.4 47.7 47.7 31 لیسانس

فوق لیسانس و 
 باالتر

29 44.6 44.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 سابقه فعاليت در روابط عمومي 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1-5 18 27.7 27.7 27.7 

5-10 16 24.6 24.6 52.3 

10-15 
19 29.2 29.2 81.5 

15-20 
8 12.3 12.3 93.8 

20-25 
4 6.2 6.2 100.0 

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 محل کار 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ايبیمه  33 50.8 50.8 50.8 

 100.0 49.2 49.2 32 درماني

Total 65 100.0 100.0   

 
 
 نوع تحصيالت 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid  مرتبط با
 ارتباطات

18 27.7 27.7 27.7 

غیرمرتبط با 
 ارتباطات

47 72.3 72.3 100.0 

Total 65 100.0 100.0   
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T-Test 

 

 One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

بودجه تخصيص  65 4.4692 .56511 .07009 

سازماني برون و درون فعاليت  65 4.2754 .47665 .05912 

ارتباطي تکنولوژي  65 3.5491 .41689 .05171 

مديران ديدگاه  65 3.2769 .52314 .06489 

ارتباطي راهبرد  65 3.5795 .52134 .06466 

 03819. 30792. 3.8300 65 کارايي

 

 One-Sample Test 

 

  Test Value = 3 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

          Lower Upper 

بودجه تخصيص  20.961 64 .000 1.4692 1.3292 1.6093 

سازماني برون و درون فعاليت  21.572 64 .000 1.2754 1.1573 1.3935 

ارتباطي تکنولوژي  10.619 64 .000 .5491 .4458 .6524 

مديران ديدگاه  4.268 64 .000 .2769 .1473 .4066 

ارتباطي راهبرد  8.961 64 .000 .5795 .4503 .7087 

 9063. 7537. 8300. 000. 64 21.733 کارايي

NPar Tests 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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N 65 65 65 65 65 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
4.4692 4.2754 3.5491 3.2769 3.5795 

  Std. 

Deviation 
.56511 .47665 .41689 .52314 .52134 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.257 .167 .114 .194 .197 

  Positive .181 .105 .114 .194 .141 

  Negative -.257 -.167 -.085 -.175 -.197 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.072 1.349 .917 1.564 1.590 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .052 .369 .015 .013 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Abstract 

Abstract of the thesis (includes summary, purposes, methods and results) 

This research aims to investigate the performance of public relations and 

factors influencing it in social security organization. This research is carried 

out to fined effective factors such as allocating needed budget, the view of 

managers to the public relations position, having the strategically 

communicative program, the performance of Intra and extra -organizational 

communications and amount of using modern communicative technologies 

in efficiency of public relation from the view point of officials of public 

relations of offices and cure management around the country. In this 

research, 65 questionnaires with 31 questions with 5-point continuum about 

efficiency, one open question and 6 questions about characteristics and the 

features of respondents are sent by using the survey method without 

sampling, and data is gathered and analyzed by providing the descriptive 

tables and T-test (single sample). In this research, respondents knew the view 

of managers to the public relations position, having the strategically 

communicative program, allocating needed budget, the performance of Intra 

and extra –organizational activities, using modern communicative 

technologies as effective factors in efficiency of public relations. According 

to these factors, they mentioned that public relations can help the 

organization to reach a bilateral communicative pattern which is equal 

between organization and society. The important points  of results show that 

the public relations of social security organization does not benefit from the 

capacity of social networks ,television, internet and environmental 

advertising  in the field of using communicative technologies. Also, finding 

shows that public relations of social security organization needs the 
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redefinition and compilation of comprehensive communicative regulations   

in compiling the strategically communicative program to receive feedback 

through opinion polling. Also,  studies show that public relations of social 

security organization has not yet fount its real position that the appropriately 

practical actions can be done by reviewing the system of organization and 

teaching director general  about duties and domain of activity of public 

relations.  


