
  

  

  

  هاي دولتي طراحي الگوي روابط عمومي كارآمد در سازمان

  

  2، حسن اسالمي1∗خنيفرحسين دكتر 

   پرديس قم، دانشگاه تهراناستاديار دانشكده مديريت،. 1

  ، پرديس قم، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي. 2

  )22/9/86 :بيخ تصوي تار؛9/8/86 :افتيخ دريتار(

  دهيكچ

نقش و تأثيرات روزافزون روابط عمومي كارآمد و اثـربخش، و بـا عنايـت بـه شـكاف موجـود ميـان وضـعيت                      , با توجه به اهميت   

هاي دولتي، ايـن پـژوهش        موجود و وضعيت مطلوب واحدهاي روابط عمومي، و لزوم طراحي الگوي كارآمد روابط عمومي براي سازمان               

. هـا اقـدامات اساسـي صـورت پـذيرد      لذا ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعيت اين سازماندر صدد نايل شدن به اين هدف بوده؛         

در اين مقالـه كـه      . هاست اند كه روابط عمومي كارآمد، پيشاني و خط مقدم سازمان          نظران و محققين در مطالعات مختلف دريافته        صاحب

 روش شناسـي تحقيـق را     ، بر ادبيات تحقيق در حوزه روابط عمومي       گردد تا ضمن مروري    برگرفته از پژوهشي سازماني است، تالش مي      

 مـورد تجزيـه   ،هاي دولتي منتخب گردآوري شده اسـت  هاي پژوهشي كه از سازمان  يافته،تبيين و در نهايت با توجه به فرضيات تحقيق      

  . و تحليل قرار گرفته، پيشنهادهايي براي بهبود و ارائه كارآمد روابط عمومي ارائه گردد

  :واژگان كليدي

  . عوامل محتوايي،اي  عوامل زمينه، عوامل ساختاري، مدل شاخگي،روابط عمومي كارآمد

                                                 
  Email: hkhanifar@yahoo.com                                              02516166127تلفن               :   مسوولنويسنده ∗ 

  تيريفرهنگ مد

  1386 و تابستان شانزدهم، بهار، شماره چهارمسال 
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  مقدمه

ـ       يابـد، ا  ي   مـي  هـا گـسترش     ر و محدوده دولت   يگونه كه تاث    همان ن يجـاد ارتباطـات مناسـب ب
، ص  1971كوتليـپ و سـنتر،       ( شـود  ميتر احساس    شي و شهروندان هرچه ب    ي دولت يها  سازمان
529.(  

 مختلـف سـاختار     يهـا ستمي س يم كه از سو   يكن يافت م يدر ياديما در شبانه روز اطالعات ز     
 يرسـان با وجود حجم فراوان اطالع    . شودي مختلف به ما ارائه م     يها كشور و توسط رسانه    يادار

ـ  آ،شـوند يافـت مـ   ي كـه در   يرد و انواع اطالعـات    يگ يها انجام م  ن رسانه يق ا يكه از طر   ا تـاكنون   ي
ر يـ ت عناصر درگ  يم وضع يدان يا م يآم؟  يا  موفق بوده  يرسان اطالع امر زان در يم كه چه م   يا  دهيشياند

 ي دركشور گام  يعموم  حل مشكالت روابط   يا برا يآ در كشور ما چگونه است؟       يبا روابط عموم  
  .)22، ص1384، يشاه منصور( برداشته شده است؟ 

 از ،  بـوده يشناسه، الگو و معرفت ينظر،  ي اصول منطق  يك علم دارا  ي به عنوان    يعمومروابط
 روابـط   ي سـازمانده  يار بـاال بـرا    يت بـس  يـ  و ظرف  يريت تكرارپـذ  يج و قابل  ي نتا ينيب شيقدرت پ 
ـ ا.  برخوردار است ي اجتماع يها   و بهبود عملكرد سازمان    ياجتماع ـ  قابلي زمـان ين توانمنـد ي ت ي
ـ  بـاز تبع   ستميـ ك س يـ  حاكم بر جامعـه از       يها  ابد كه نظام  ي ي م يتر شيبروز ب  ـ  در ا  .ت كننـد  ي ن ي

مـد  آ كاريروابط عموم« . رسد ي به حداكثر م يصورت است كه توان و قدرت عمل روابط عموم        
 يعمـوم   روابـط  يم و تعـال   ي و مخاطب گراست كـه تنظـ       ي، تخصص ي علم ي روابط عموم  ينوع» 

، 1380، يديسـف (كنـد   يت مطـرح مـ  يـ فين ك ي مرتبط را در بهتـر     ي اجتماع يها  ها با گروه    سازمان
  .)9ص
مـد در كـشور، مـستلزم       آ كـار  يعمـوم ك روابـط  ي توسعه   ي مناسب برا  يد ارائه الگو  يترديب
ن در جهان اسـت كـه        آيهاهين نظر يدتري از جد  يمند  و بهره  يعموم و كنكاش در روابط    يبررس

ن امـر   يـ ن مربوط به ا   ي و استفاده از مضام    ير در روابط عموم   ي عوامل درگ  يا اگر با تجارب حرفه   
ـ  ايتواند الگـو  ي م، همراه شوديراني و فرهنگ ايني ددر متون  ـ آدهي  در ي روابـط عمـوم  ي بـرا يل
  .دست دهده كشور را ب
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  بيان مسأله

ها قبل و از زمان آغـاز جنـبش            به حقوق انسان، از سال     يمند   و عالقه  يروابط انسان    توجه به 
 يت و نـوآور يـ ز خالق  بـرو  ي نهفته انسان بـرا    ي گشودن درِ استعدادها   ي برا ي، راه يروابط انسان 
 را  يعمـوم دگاه، روابط ين د ي و صاحبان ا   )295، ص 2004 فرانك،   ،گري( است   شده  يمحسوب م 

شه مورد  ي آن، هم  يشرفت و بقا  ي و پ  يي شكوفا ي و الزم در سازمان برا     ي ضرور يبه عنوان واحد  
  .)10، ص1380، يديسف( اند  توجه قرار داده

شود تـا   يچ و مهره قلمداد نمي سازمان به عنوان پ     درون ي انسان يروي، ن يدر نگاه روابط عموم   
ران يمد. تر وادار كرد شيع به كار بهتر و بيش حقوق و تطميا افزا يد و   ي را با زور و تهد     يبتوان و 

 نـدارد و  يگر كـاربرد يز ديست و زور نيز ني كاركنان همه چي معتقدند كه پول برا  يروابط عموم 
احتـرام بـه عقـل و    .  اسـت ي و احـساس يي عقاليان انسانرش كاركنان به عنوي پذ،تنها راه ممكن  
هـا و بـه     و جلـب مـشاركت آن  يح و صادقانه و اقناع ويها و ارائه اطالعات صح     احساس انسان 

 و رشد سازمان و    يي است كه موجب شكوفا    ي، از جمله موارد   يعموم روابط يها   روش يريكارگ
تش يط فعـال  ي خـود در محـ     ي بـه بقـا    ينامروزه و در هزاره سوم، اگـر سـازما        . شود  يكاركنانش م 

ت را به   ي رسالت و مامور   يها ند و افق  ي خود را بب   يد فراتر از فلسفه وجود    يناچار با  هشد، ب ياند يم
ك شـهروند   يـ د ماننـد    ي سازمان با  ،طين شرا ي تحت ا  .ت سازمان بگستراند  ي فعال ي مرزها يفراسو

شد، به گـسترش  يندي و هوا ب آبياكپت كند، به يولؤط خود احساس مس ينسبت به سرنوشت مح   
ط خـود   يت دهد وگرنه از محـ     يحات شهروندان اهم  ي و تفر  ي، حمل و نقل عموم    يامكانات شهر 

  . مورد اعتماد جامعه نخواهد بود گريد و دوش ميگانه يب
ـ  مـساله ا   .ران بـود  ي كارآمد در ا   يف روابط عموم  ي تعر يد در پ  ي با ،طين شرا يتوجه به ا    با ن ي

 ، البتـه نـه در سـطح كـشور    ؛ كارآمد ي روابط عموم  ي الگو ي طراح يعني ؛ن است يز هم يپژوهش ن 
 براي دستيابي به اين منظور، اين تحقيـق قـصد دارد تـا ابتـدا بـه                  .بلكه در سطح استان مازندران    

ها پرداخته، ميزان شكاف بين ايـن وضـعيت تـا وضـعيت     بررسي وضعيت موجود روابط عمومي    
 سوال پاسـخ دهـد كـه آيـا بـين وضـعيت موجـود و                 مطلوب را مشخص كند و در واقع به اين        

هاي دولتي استان مازندران تفاوت وجود دارد؟ پاسخي كه از ايـن        مطلوب روابط عمومي سازمان   
ري ينـص (عمومي كارآمد ياري خواهد كـرد   آيد، ما را در طراحي الگوي روابط    سؤال به دست مي   

  ).71-70، صص1383داري، يق
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 مـا  بط عمومي كارآمد براساس مدل سه شاخگي طراحي خواهد شـد، البته از آن جا كه الگوي روا   
  . اي و محتوايي نيز مواجه هستيم كه بايد شناسايي و تعريف گردندهاي ساختاري، زمينهبا جنبه

  اهميت مسأله

ـ  ماننـد مطبوعـات، راد     ،يل ارتبـاط جمعـ    ي كه وسا  يدر روزگار   از  ياري بـس  ،ونيـ زيو و تلو  ي
گر افكـار  ي، داند ل كردهي تبدي گسترده ما را به دهكده جهان     يايو دن  را دگرگون    ي زندگ يها  وهيش

هـا و هنرهـا و      تبادل افكار، اطالعـات، دانـش     . ستي پنهان ن  يد و نظر كس   يها از د    و اعمال انسان  
ش ي، افزا ي شدن زندگ  يني ماش ياز طرف . ان است ي در جر  يا ج كننده يغات با حجم و سرعت گ     يتبل
ج ي تـرو  ،ها ييجو يها، تنوع امكانات، برتر     تي شدن فعال  ي تخصص م كار و مشاغل،   يت، تقس يجمع
ـ  يها، كم حوصلگ   يها، خستگ  ي، رفاه طلب  يا  و مسابقه  ي رقابت يهاوهيش هـا باعـث    ياعتمـاد  يها، ب

تـر    كيـ گر نزد يكـد ي به   يستي و ز  يكيزي كه از لحاظ ف    ي در حال  ي انسان يهاتيشده است تا جمع   
ـ  و   ي، اخالق ي از نظر عاطف   ،اند شده ، خودخـواه، نـاهمگون و پراكنـده    ي دور از هـم، منـزو   يذهن
جاد حسن تفـاهم و فـراهم كـردن         ي ارتباط، ا  ي برقرار ، پرغوغا و مغشوش   ياين دن يدر چن . باشند
ل بغـرنج   ي امور و مـسا    يدگيچي است كه پ   ين در حال  يار دشوار است و ا    ينه گفت و شنود بس    يزم
ـ  و غ  ي، صنعت ي، بازرگان ي اجتماع يها  تيفعال ـ    ره،ي ور كـرده   آ را الـزام   ي و عـاطف   ي ارتباطـات ذهن
 يهـا   هـا پـل    يروابط عمـوم  . گردد يان م ي نما يت و نقش روابط عموم    يجاست كه اهم   ني ا .است
ض ي عـر ، كه اگر مستحكمييها  ربط هستند؛ پل  ي ذ يها  ها و طرف    تيها، جمع   ن سازمان ي ب يارتباط

ك و  يـ  هـر قـدر علـم وتكن       .واهند بـود   الزم برخوردار نخ   يده و بهره  يي از كارا  ،و هموار نباشند  
دارد، توقعات و انتظارات مردم در       ي گام برم  ي توسعه اقتصاد  يا به سو  يكند و دن   ي م يصنعت ترق 
 از يا  بـا مجموعـه  يروابـط عمـوم  . شـود  يتر م شيها بيگاهآتر   عيتر و سر   سانآتر،    كسب راحت 
طـه عمـل    يندارد، حوزه و ح   عت سروكار   ي جان و سخت و ساده موجود در طب        يابزار و مصالح ب   

ـ  اسـت و ا    يك كالم افكار عموم   ياو احساسات، عواطف و در       ت و مرتبـت  يـ ن خـود اوج اهم ي
  . )20، ص1372، يمتول( دهد ين را نشان مآ و حساس يعال

تمـام  «: ديـ گو ي مـ ،تيريشمند معاصر مـد ي اند ،1»تر دراكر يپ  «،يت روابط عموم  يدر باب اهم  
غ خـود   ي به تبل  يري ناپذ ي بوده و به نحو خستگ     ي روابط عموم  ران اثربخش، متخصص در امر    يمد

  ).3، ص 1971كوتليپ و سنتر،  (»پردازند  ميو افكارشان

                                                 
1. Peter Drucker 
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  اهداف تحقيق

  :اهداف اصلي

هاي دولتي استان     بررسي شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب در روابط عمومي سازمان          . 1
  مازندران؛
  . استان مازندراني دولتيها مد در سازمانآر كاي روابط عمومي برايشنهادي مدل پيطراح. 2

در جهت اهداف اصلي مذكور، چهار هدف فرعي نيز در نظر گرفته شده است كـه     •
  :عبارتند از

هـاي دولتـي اسـتان     شناسايي وضعيت موجود واحدهاي روابط عمومي در سازمان       •
  مازندران؛

اسـتان  هاي دولتـي      شناسايي وضعيت مطلوب واحدهاي روابط عمومي در سازمان        •
  مازندران؛

گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب واحـدهاي روابـط عمـومي در              اندازه •
  هاي دولتي استان مازندران؛ سازمان

عمـومي در  واحدهاي روابـط شاخگي، براي  الگوي مطلوب، براساس مدل سه   ارايه •
  . هاي دولتي استان مازندران سازمان

  فرضيات تحقيق

  :ه اصلي و سه فرضيه فرعي مواجهيم كه عبارتند ازدر اين تحقيق ما با يك فرضي
بين ابعاد روابط عمومي كارآمـد در وضـعيت موجـود بـا وضـعيت مطلـوب                 : فرضيه اصلي 
   . تفاوت وجود دارد

  :هاي فرعي فرضيه

بين بعد ساختاري روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود، با وضعيت مطلوب تفـاوت              . 1
   وجود دارد؛

اي روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود، با وضـعيت مطلـوب تفـاوت      ه بين بعد زمين   .2
  وجود دارد؛

 بين بعد محتوايي روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود، با وضعيت مطلـوب تفـاوت               .3
   .وجود دارد
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  مروري بر ادبيات تحقيق

ن عمومي كوشش شـده تـا ضـم       براي بررسي اجمالي مباني نظري و مفاهيم مربوط به روابط         
عمـومي، الگوهـاي مـورد    هاي عمده به روابط عمومي و نگرش بيان تاريخچه و تعاريفي از روابط     

  .عمل در اين زمينه نيز به طور مختصر بيان گردند

  تعريف روابط عمومي

 ار دشوار است  ي بس 2تيم و ترب  يا تعل ي و   1ف مذهب ي مانند تعر  ،ي از روابط عموم   يفيارائه تعر 
چ دو  ي امـا هنـوز هـ      ، ندارد ين مباحث شك  يت ا يكس در اهم   چيه). 7، ص   2005نشنال فورمنز،   (
مبحـث  . ت ارائـه كـرده باشـند    يـ م وترب يا تعل ي كامالً مشابه از مذهب و       يفياند كه تعر     نبوده ينفر

ـ  تعر ،ينه ارتباطات و روابط عموم    ي در زم  يهرصاحب نظر . گونه است  نيز ا ي ن يروابط عموم  ف ي
ك يـ ن خـاطر ارائـه      ي به همـ   .رديگ ي نشأت م  ير وتجربه و  ن موضوع دارد كه از تفك     ي از ا  يخاص
  ).3، ص1963مارستون،  (ستياصالً آسان ن يعموم  همه از روابطيف قابل قبول برايتعر

 مطالـب و    يمقـاالت و جـزوات درسـ       مجالت، ها،   دركتاب يعمومف روابط يتاكنون در تعر  
م و عناصر و عوامـل      يده همه مفاه  رني دربرگ ي در هر موضوع   يفي كه مانند هر تعر    اند  مدهآيعبارات
 كـه  يژه درباره مباحثي بو،ستي نياف موضوعات كار سادهياصوالً تعر. اندن نبوده  آيني و ع  يذهن

ن است كـه بـه   يف موضوعات، معمول چنين همه، در تعر   يبا ا .  قرار دارند  يدر حوزه علوم انسان   
، يمتـول (  دن عنـوان شـو    ندستهـ  تر به موارد مورد بحـث       تر و مناسب    كي كه نزد  يهر حال عبارات  

  .)15، ص1372
ـ   يعموم روابط ، »3كانايمرآ«  المعارف معروف    هريدا ف يـ گونـه تعر   نيـ طـور خالصـه، ا     ه را ب
هـا، مـشاغل، دولـت،     ، شـركت ي صـنعت  يها  ت مربوط به روابط سازمان    ينه فعال يك زم ي« : كند يم

داران، هيان، سـرما يرمندان، مـشتر  چون كا  يك با مردم  يكه هر   ست  ها  ر سازمان يا سا يها و     هياتحاد

                                                 
1. Religion 
2. Education 
3. Americana 
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ـ    ي و   ياسي احزاب س  يه كنندگان، اعضا  يته  يعمـوم  روابـط  يكارهـا . رو هـستند   ها عامه مردم روب
ـ ، ارزيم افكـارعموم  يمشتمل است بـر تقـو      ـ  بـر حـسب منـافع    ،نآر ي و تفـس يابي ك سـازمان،  ي

ـ          ، 1376، ييدايشـ ( »ن مـردم بـه سـازمان        آن  يشناساندن سازمان به مردم مربوط به خود و همچن
 .)4ص

ها و افكـار مخاطبـان        داند كه نگرش   ي م 2يتيري مد يا فهي را وظ  يعمومروابط) 1982 (1ياستنل
دويـر،  . ا (كند ي سازمان را با مخاطبان مورد نظرش هماهنگ م    يهااستي س و ييسازمان را شناسا  

  ).812، ص 2005
  را بـر   ي روابط عموم  ، 4» در عمل  يروابط عموم «  در چاپ هشتم كتاب      3»تلي س يسر پ يفر« 

 را كـه بـا      يباً هر كـس   يتقر يروابط عموم « : كند يان م يگونه ب  نيف و ا  يش تعر يها تياساس فعال 
 روابـط   يگـران دارا  يهمه ما روزانـه در ارتبـاط بـا د         . رديگ يگر افراد بشر تماس دارد، در بر م       يد

ارتبـاط   هـر  شـود و  ي مـ   كـه خوانـده    يا نامه شود، هر  ي كه پاسخ داده م    يهرتلفن. مي هست يعموم
پابليـك   (» اسـت  ي روابط عموم  يشود، خود نوع    مي  كه با مخاطبان در سازمان برقرار      ييرودررو

  ).2رليشتر هندبوك، ص
گونه  نيرا ا  آن » 6 اثر بخش  يروابط عموم « در كتاب مشهور خود به نام        5»پياسكات كاتل « 
ـ  از طر  ي نفوذ در افكار عمـوم     ي شده، برا  يزي كوشش برنامه ر   يروابط عموم « : دهد  يشرح م  ق ي

  ).2، ص 1971كوتليپ و سنتر،  (»كار و عمل قابل قبول و ارتباط دو جانبه است
 472 ي پـس از بررسـ     1976 در سال    يشمندان علم روابط عموم   ي از اند  7»ركس هارلو  «دكتر  

  :افت ير دست يف زي به تعريعموم روابطاز ف يتعر
 تفـاهم و     و هيه به استقرار و حفظ ارتباطات دوسـو        ك است يتيري مد يافهي وظ يروابط عموم 

 ،ر شـده  يـ ل و مـشكالت درگ    يت مسا يريكند؛ در مد   ين سازمان و مخاطبانش كمك م     ي ب يهمكار
ق يـ عال«ران در توجـه بـه افكـار و    يت مد يولؤ مس ي حساس است؛ بر رو    ينسبت به افكار عموم   

ـ  تغيبـرا شان يـ ها يان آگـاه يـ ها را در حفظ جر    آن ،د داشته يتاك 8»يعموم ـ ر، يي د رسـان  ي مـي اري

                                                 
1. Stanley 
2. Management Function 
3. Fraser p. Seitel  
4. The Practice of  Public Relations 
5. Scott  Cutlip 
6. Effective Public Relations 
7. Rex Harlow 
8. Public Interests 
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   ).3، ص 2001فاوكس، (
ـ  و بازار  ي از نخبگان روابط عموم    ياز گروه ) 1991 (3 و توكر  2، الوزن 1بروم  و محققـان    يابي

ـ لي و دكتـر ف 6 جـونز ي، الر5ك جكسون ي، پاتر 4نگيام ال يلي دكتر و  يها  ن رشته به نام   يا  7پ كـاتلر ي
ـ ز ا يـ هـا ن     آن ؛ كنند في را تعر  يعموم درخواست كردند تا واژه روابط     گونـه   نيـ ن اصـطالح را ا    ي

  : ف كردند يتعر
 مثبـت و موافـق   ي است كه هدف آن جلب و حفظ رفتارها       يتيري مد يندي فرآ يعمومروابط«
. ت و اهـداف سـازمان اسـت   يـ دن بـه مامور ي رسي برا، مستقليها  و سازماني اجتماع يها  گروه
مور، رآ (» سازمان است  ي برا  8»ريپذ دل يطيمح« حفظ    ساخت و  ،ي روابط عموم  يت اصل يولؤمس

   ).4، ص 2006
ـ    يري مـد  ،يعمـوم ز معتقدند كه روابط   ين) 2000 (10 و مارش  9گوث ن سـازمان بـا     يت رابطـه ب

  ).296، ص 2004گري و ديويس و بالنچارد،  (مخاطبان خود است
ن ي چنـ يعموم روابطي برايالدي م1960 درماه مه سال  11»ي روابط عموم  ين الملل يانجمن ب « 
 اسـت مـداوم و طـرح    ي است، عمل  يتيريفه مد يك وظ ي يروابط عموم «: شنهاد كرد   ي را پ  يفيتعر
 را  ي كسان ي، تفاهم و همدل   يبانيكوشند تا با پشت   يها م    افراد و سازمان   ،نآق  ي شده كه از طر    يزير

ـ     يآا در   ي ،ها سروكار دارند    نآكه با    ورنـد و بـا اقـدامات    آدسـت  ه نده سروكار خواهند داشـت، ب
ان يـ  مخـالف را از م يهـا  شي گـرا ، مطلـوب پرداختـه  يها شيگر به خلق گراير دي و تداب يتباطار

  ).6-5، صص 1971كوتليپ و سنتر،  (»بردارند

  يخچه روابط عموميتار

 سـال قبـل از      400 بـه حـدود      يش روابط عمـوم   يداي پ ،ييكايك محقق امر  يه  يبر اساس نظر  

                                                 
1. Broom 
2. Lauzen 
3. Tucker 
4. William Ehling 
5. Patrick Jackson 
6. Larry Jones 
7. Philip Kotler 
8. Hospitable Environment 
9. Guth 
10. Marsh 
11. International Public Relations Association 
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  متقاعد يهاوهيان و ش  يگردد كه در واقع علم ب      يرم ب  1»اسيگورگ«   به نام    ي فرد از سوي الد و   يم
ـ  يوي« آگردد كه     ي برم 1906نه به سال    ين زم ياما نظر غالب درا   .  را مطرح كرد   يساز ـ  2»ي ل ن ياول

   .)16، ص1380، يديسف(  ل داديكا تشكي را در امريعمومواحد روابط
 375 تـا    483 يهـا    سـال  ي ط ،ونان است يان  ين استادان فن ب   ي از مشهورتر  يكياس كه   يگورگ
ن مدرسه روابط   ي مرتبط، اول  يها  تي افزون بر مشاركت در فعال     يو. ستيزيح م يالد مس يقبل از م  
در مورد دانش فـن       اسيدگاه گورگ يد. ح بنا نهاد  يالد مس ي قبل از م   431 را در آتن در سال       يعموم
 بود كه تنها يدعاس ميگورگ.  متفاوت است  ي و دولت  يل مربوط به امور حكومت    ير مسا يان با سا  يب

 معتقد است كه    3سرويس. ن است يريب و متقاعد ساختن سا    ي ترغ يها   به مهارت  يابيهدف او دست  
كرد تا هرگاه ضرورت داشته باشد، اغـراق و مبالغـه             يق م يرا تشو    انيگو تر سخن   شياس ب يگورگ
  . )74، ص1378، 4ايگارس(  كنند

 ،مـده اسـت   آكـا و انگلـستان      ير امر  د ي روابـط عمـوم    يموزش آيها  طور كه در كتاب    نآاما  
ـ اتحاد« ات ي از نـشر يكـ ين بـار در   ي نخست ي برا  5»يروابط عموم  « ب اصطالح يترك هـن  آه راه ي
ـ  كه شـكل اول    7»دفتر انتشارات «  نينخست. ورده شد  آ1897در سال    » 6كايامر  يه روابـط عمـوم  ي

 يل رشته روزنامه نگـار    يتحصال فارغ» ي ل يوي« آ. كار كرد ه  غاز ب  آ8 در بوستون  1900بود در سال    
ـ ا.  دارديا ژهيـ گاه ويان جاين م ي در ا  ،1898كا در سال    ي امر 9نستونيدانشگاه پر  موختـه  آن دانـش ي

 1906 تـا    1899 يهـا    سال يو. داننديكا م ي امر يعموم را عموماً پدر روابط    يرشته روزنامه نگار  
 را  ينگـار  شغل روزنامه  1906ل  او در سا  .  به عنوان خبرنگار مشغول به كار بود       10وركيويرا در ن  

دفتـر  « ن بـار  ي نخـست يو.  ذغال سـنگ شـد  يها  گروه شركت  ينده مطبوعات يكنار گذاشت و نما   
ه اصـول  يـ جـاد و اعالم يورك ايـ وي در نيعمـوم   ارائـه خـدمات روابـط   يرا برا  11»يروابط عموم 

                                                 
1. Gorgias 
2. Ivy  Lee 
3. Cicero 
4. Hello Fred Garcia 
5. Public Relations 
6. The Association of American Railroads 
7. Publicity Bureau 
8. Boston 
9. Princeton 
10. New York  
11. Public Relations Bureau 
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  . )61، ص1374، يد قاضيرسعيم( حرفه صادر نمود  ني شناساندن اي را برايعموم روابط
ـ         ياري به اعتقاد بس   يل ـ  و تئور1»كـارگزار «ن ي از دانشمندان و صـاحب نظـران، اول ن علـم  يسي

 يـي ار اجراين با برعهده گرفتن سـمت دسـت  ي همچنيو.  آن استي به شكل امروز  يروابط عموم 
ـ  1912 در سـال     2»ايلوانيراه آهن پنس  «رعامل شركت   يمد   نـه  ي در زم  يا ن فـرد شـناخته شـده      ي، اول

  ).221، ص2006بورتن،  (افتي سازمان راه يت عاليري است كه به سطح مديعمومروابط

    ي عمده به روابط عموميهانگرش

ـ    يرياگر ما بپذ    يي شناسـا  ،يعمـوم د روابـط  يـ  جد يك الگـو  يـ  ين قـدم در طراحـ     يم كـه اول
ـ  با ي درباره روابط عموم   يش از هر بحث   ي است، پ  يعموم  عمده به روابط   يها  نگرش د نگـرش و    ي
  ).49، ص 2005ماكنامارا، (. نيمن روشن كآرا نسبت به  خودد يه ديزاو

 سـطح جهـان نـشان        در ي ما را نسبت به روابط عمـوم       يني عمده، جهان ب   يها   نگرش يبررس
  .دهد يم

  :) 40، ص1380، يديسف(ن باره مطرح هستند كه عبارتند از  يسه نگرش عمده در ا
  ؛)يستياوليا ماكيكطرفه ي يگراعمل (3گرا تينگرش واقع. 1
   ؛4گرا نگرش سازش. 1
  .5ش خردگرارنگ. 2

دن به اهـداف    ي رس ي مجاز است برا   يعموم، روابط يستياوليا ماك ي» گرا عمل« براساس نگرش 
ب مـردم و  يـ نچـه مهـم اسـت، ترغ   آ و ).192، ص 2004ري،   ( استفاده كند  يا لهيخود از هر وس   

فـا  ي ا يعمـوم  روابط يهابرنامه را در    ي مخاطب نقش  يها   و گروه  استن منافع صرف سازمان     يتام
   .كنند ينم

سه بـا نگـرش   يـ درمقا (يعمومدگاه خود به روابطيل در دي تعد ي با اندك  ،»گرا سازش«نگرش  
ـ ي،  ي روابـط عمـوم    ي ارتبـاط  يهـا   تيگر فعال يت طرف د  ي موجود ؛)عملگرا    مخاطـب را بـه      يعن

                                                 
1. Practitioner 
2. Pennsylvania Railroad 
3. Realistic 
4. Revolutionist 
5. Rationalist 
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ـ ،نآ كردن   يشناسد و با فعال تلق      مي تيرسم ـ  كـردن نظر  سـازش بـا او و همـسو   ي در پ  يهـا هي
ت يجـاد رضـا  ي اي بـرا يعمـوم   بالقوه روابـط يرويدارد و بر ن يمخاطب با منافع سازمان، گام برم    

  . كند يد ميدوطرفه و سازش تاك
ان يـ  چراكـه جر   ؛دهـد   يتر نشان م   يين عقال يشيسه با دو نگرش پ    ي در مقا  ،»خردگرا  « نگرش  
 نظرات مخاطبـان مـورد      يابيشود و ارز  يه م ين نگرش دوسو  ين سازمان و مخاطب در ا     يارتباط ب 

   .گو با مخاطب، مشاركت او جلب شودو شود ضمن گفت ي ميرد و سعيگ يتوجه قرار م
 معروف  1»ل گرا آدهيا« ز وجود دارد كه به نگرش     ي ن يدگاه، نگرش چهارم  ين سه د  ير از ا  يبه غ 
 بـا   ي متـوازن   رابطـه  ،يان ارتبـاط  ي به مخاطب در جر    يل شدن سهم مساو   ين نگرش با قا   يا. است

 و رابطـه  ييگـو  دو طرفـه، از هـر گونـه تـك    يگـو  و د بر گفتيكند و با تاك    يمخاطب برقرار م  
  . كند يز مي با مخاطب پرهيعمود

  يكارشناس روابط عموم نقش  نقش عمده  نوع نگرش

  مهندسي ترغيب  ترغيب مخاطب  واقعيت گرايانه

  مهندسي سازش  كاهش اختالف و ايجاد سازش  سازش گرايانه

  مهندسي توافق  ارتباط دوسويه بامخاطب براي جلب مشاركت  خردگرايانه

  مهندسي تفاهم  هم فهمي با مخاطب و توازن جريان ارتباطي  رمان گرايانهآ

  )47، ص1380سفيدي، ( يعموم عمده به روابطيها نگرش: 1جدول 

  ي روابط عموميالگوها

 موجود  ير الگوها ي و سا  يمي قد يها الگو يد، بررس ي جد يك الگو ي ي طراح ينجا كه برا  آ از
 موجود ي الگوها معرفي ن مطالب به  ي است؛ ما در ادامه ا     يها ضرور   نآو شناخت ضعف و قوت      

  .ميپرداز ي ميعموم نه روابطيدر زم
  : ) 51، ص1380، يديسف( از    عبارتندي روابط عمومين الگوهايتر  مهم،ن اساسيا بر
 ؛2غاتيتبل/  مطبوعاتيندگي نمايالگو .1

 

                                                 
1. Idealistic 
2. Press Agentry / Publicity  Model 
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 ؛1ي اطالع رسانيالگو .2
 ؛2ه نامتقارني دوسويالگو .3
 ؛3ه متقارني دوسويالگو .4
 ؛4ي صنعت روابط عموميالگو .5
 ؛5يا  حرفهي روابط عموميالگو .6
 ؛6هي دوسويالگو .7
 ؛7يبي تركيالگو .8
  .8ديه جدي دوسويالگو .9

نـان  آ امـا  ؛دنـد ي ارائـه گرد 1948 در سـال  10 و هانت 9گي گرون از سوي  نخست   يچهار الگو 
 يعموم  ها و اقدامات روابط   ه برنامه ي انطباق كل  يت الزم برا  ين چهار الگو از ظرف    يند ا افتيبعدها در 

 يروابـط عمـوم   «و  » يعموم  صنعت روابط  «ي الگوها 1992 لذا در سال     .ستنديها برخوردار ن    نآبا  
  . را مطرح ساختند» يا حرفه

ـ  الگو با تاك   نيدر ا .  مطرح شد  11»ريد دوز يويد «از سوي  1995در سال   الگوي دوسويه نيز     د ي
 ي برا ي اجتماع يها  ن سازمان و گروه   يت منازعه و حل اختالف ب     يري در مد  يعموم بر نقش روابط  

  . شوديدن به هدف مطرح مي رسيك مشخص برايغلبه بر مشكالت، پنج تاكت
ـ ي ترك ي الگو 12»پالومن   « 1996در سال    ـ  بـه تاكت   يدر واقـع و   .  را مطـرح كـرد     يب  يهـا   كي
  .را افزود» پذيرش عدم توافق«و » مفيد و سازنده «كيكت، دو تايپنجگانه قبل
  
  

                                                 
1. Public Information  Model 
2. Two–way  Asymmetric  Model 
3. Two–way  Symmetric  Model              
4. Craft Public Relations  Model 
5. Professional Public Relations Model 
6. Two–way  Model 
7. Synthesis Model   
8. Modern Two-way  Model  
9. Grunig 
10. Hunt 
11. David Dozier 
12. Plowman   
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  متقارن دوسويه  دوسويه نامتقارن  اطالع رساني  مطبوعات نمايندگي  الگوها

  درك متقابل  اقناع علمي  انتشار اطالعات  تبليغات  هدف

ماهيت 

  ارتباط

حقيقت كامل ضروري / يكسويه 
  نيست

حقيقت / يكسويه 
  وسويه متعادلد  دوسويه نامتعادل  مهم است

تئوري 

  پردازان
  برنيز و ديگران  3ادوارد برنيز   2آيوي لي   1تي بارنام. پي

  ماهيت تحقيق
هاي  صرفاً در حد بريده/ كم 

  جرايد
بررسي واكنش / كم 

  خوانندگان

بازخور، تحقيقات 
سازنده 
  ها نگرش وارزيابي

  ارزيابي درك و فهم

 هاي دولت، سازمان  ورزش، تئاتر  موارد كاربرد
  بازارهاي رقابتي  غير انتفاعي

بازارهاي تعديل شده، 
هايي با  شركت

  ساختارمسطح

درصدي از 

  بازار
15%  50%  20%  15%  

  )9، ص 2005ماكنامارا، ( گ و هانتيگرون ي روابط عمومالگويچهار  :2جدول 

  قيتحق  نةيشيپ

ـ ود دار  وج يقات متعدد يها و تحق     در داخل كشور مقاالت، كتاب     يعمومدر مورد روابط   د و  ن
 يهـا   در دانـشگاه   » يعمـوم روابط« ك رشته مجزا و مستقل به نام        ين امر قطعاً به علت وجود       يا

 يعمـوم ران در كتاب جـامع روابـط      ي ا يعموم كه توسط انجمن روابط    يبرطبق آمار . كشور است 
ند ل شـد يالتحص فارغ يعمومان روابط ين گروه از دانشجو   ي كه اول  1350، از سال     است منتشر شده 
ـ از ا.  نوشته شده اسـت    ينامه در مورد روابط عموم      اني پا 458، در حدود    1381تا سال    ن تعـداد  ي

 1358 تـا  1350ران است كه از سال    ي در ا  ي مورد مربوط به دوره اول روابط عموم       341نامه  انيپا
ـ َت و بـه  ين سال به علت وقوع انقـالب اسـالم       يدر ا . باشد يم در سـطح  يع آن انقـالب فرهنگـ  ب 
س آن  يگرفـت و تـدر    ون قرار ي مورد غضب انقالب   ، آن يت غرب ين رشته به علت ماه    يها، ا   نشگاهدا

ـ به علـت اهم .  ممنوع شديها و موسسات آموزش    در دانشگاه   و يت و ضـرورت روابـط عمـوم   ي
                                                 
1. P.T Barnum 
2. Ivy Lee  
3. Edward Bernays 
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 يعني ،ن دوران يدر ا .  شد ي مجدداً راه انداز   1368ن رشته در سال     ي، ا ينقش آن در عصر سازندگ    
ن موارد در سـه     ينوشته شده كه تمام ا    در اين خصوص    نامه  اني پا 117ز  ي ن 1381 تا   1372از سال   

 تـر   بـيش . باشدي موجود م  ي كاربرد ي و جامع علم   يآزاد اسالم دانشگاه  ،  ييدانشگاه عالمه طباطبا  
 ي روابـط عمـوم    يت واحدها ي وضع ي و به شكل بررس    ، داشته يفي توص يها موضوع نامهانين پا يا

ان يـ ن پا يـ ن ا ي عنـاو  يبعد از بررس  . ندا ها و موسسات مختلف بوده      ا، سازمان ها، نهاده   در دانشگاه 
  . افت نشديها باشد، ي كارآمد در روابط عمومي الگوي كه مربوط به طراحيچ مورديها هنامه

عوامل مـوثر   «  تحت عنوان    يدر پژوهش ) 1378  (ي به همراه فرشته همدان    ي ابزر يدكتر مهد 
ش ي را كـه در افـزا      ييفاكتورهـا »  شـهر اصـفهان      ي دولت يها  سازمان در   ي روابط عموم  ييبر كارآ 
 از ي حـاك ،قيـ ن تحقيدست آمده از اه ج بينتا. ندا ه كرديبررسرا ها موثرند    ي روابط عموم  ييكارآ

  :دارند ترين تاثير را  بيشها ي روابط عمومييش كارآيب بر افزاير به ترتيآن است كه موارد ز
 يزان كارآمـد يـ  ميبررسـ «  تحت عنـوان  يا ان نامهيدر قالب پا) 1378( نسب يبيفرامرز خط 
 تهـران   واحـد ياز دانشگاه آزاد اسـالم   »  وزارت   ي در حوزه مركز   ي جهاد سازندگ  يروابط عموم 

  . پرداخت»ها يعموم  در روابطيكارآمد« مبحث ي به بررسمركز
ـ    يحجم مطالب نوشته شده در مورد روابط عموم    تـر از   شي در خارج از كـشور بـه مراتـب ب

-ن واحـد روابـط    ي نخـست  يريـ گ  ك قرن از شـكل    يك به   يبا گذشت نزد  . داخل كشور بوده است   

 نوشـته شـده كـه طبعـاً     يا قـات گـسترده  يهـا و تحق   نامه انيها، مقاالت، پا     در جهان كتاب   يعموم
  كه وقت و امكانات محدود محقـق اجـازه داده          يي اما تا جا   ؛ستيها مقدور ن     به همه آن   يدسترس
ـ مرتبط بـا موضـوع ا     يهار به عنوان نمونه   ي و موارد ز   ين منابع بررس  ي از ا  يرخ ب است، ق يـ تحقني
  :دنشو يم ذكر

 در 3 و آلن سـنتر 2پي اسكات كاتلاز سوي  كه   1» اثربخش   يروابط عموم «  تحت عنوان    يكتاب
  .ه استديد چاپ گردي نوشته شد و تاكنون هشت بار تجد1952سال 
 اسـتاد دانـشگاه     4گيـ مـز گرون  ي ج ي است كـه بـه رهبـر       يتعال يگر، پروژه مطالعات  يق د يتحق
 انجـام  يگـران تجـار    ارتبـاط يالمللـ ني انجمن بـ يقاتياد تحقي بنيت ماليكا و با حماي امر 5لنديمر

                                                 
1. Effective Public Relations 
2. Scott Cutlip 
3. Allen Center 
4. James Grunig 
5. University of  Maryland 
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گ و همكـارانش    يت گرون يدر نها . شدمنجر   يعمومدر روابط » 1ي برتر يتئور« گرفت و به خلق     
. شنهاد كردنـد  ي پ يك سازمان متعال  ي برتر در    يمومك واحد روابط ع   ي داشتن   يه برا ي اصل اول  10
  : ن اصول عبارتند از يا

 در يت روابـط عمـوم  يعـضو ، ك سـازمان يت اسـتراتژ يري در مـد ير بودن روابط عموم   يدرگ
ـ انـسجام تمـام فعال    ،  ران ارشد يم به مد  يا گزارش مستق  يائتالف حاكم بر سازمان       روابـط  يهـا   تي

ك يـ  يروابـط عمـوم    ( ي كاركرد روابط عمـوم    يتيريت مد يماه،  ك واحد مشخص  ي در   يعموم
در رأس امـور     )  ا كارشـناس  يـ ن  يك تكنـس  ينه  ( ر  يك مد يقرار گرفتن   ،  ) است   يتيريفه مد يوظ

ستم يك س ياستفاده از   ،  يه متقارن در روابط عموم    ي دوسو ياستفاده از مدل ارتباط   ،  يروابط عموم 
 توسـط   يتيري نقـش مـد    يفـا ي ا يبـرا  يداشـتن دانـش كـاف     ،  يمتقارن در ارتباطات درون سازمان    

هم از زنان و هم از       (ي روابط عموم  يها   در برعهده گرفتن نقش    يتنوع و گوناگون  ،  يعموم روابط
ـ مه،  )مردان، به طور متنـوع اسـتفاده شـود           ـ  فعال ي بـرا  يفرهنـگ سـازمان    و    2نـه يزم  ا بـودن    ي ت ي

 ).20-18، صص 2004ري،  ( برتريعموم روابط

  قيروش تحق

عمـومي در  ه تحقيق حاضر در پي ارائه تصويري از وضع موجود واحدهاي روابطاز آن جا ك   
و از طرفي ديگـر، چـون       . باشدهاي دولتي استان مازندران است؛ يك تحقيق توصيفي مي          سازمان
هـاي  هاي مورد نظر براي سنجش وضع موجود و همچنين وضع مطلوب از طريق پرسشنامه             داده

تـوان گفـت كـه ايـن تحقيـق از زيرشـاخه         دست آمده است، مي   توزيع شده در جامعه آماري به       
  .باشدپيمايشي، تحقيق توصيفي مي

  نوع پژوهش 

ها براي حل مسايل موجـود در سـازمان بـه           هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج و يافته        
   ).8، ص1384سكاران، (ناميم پردازيم، آن را تحقيق كاربردي مي تحقيق مي
ـ .  اسـت  ي و كـاربرد   يا  توسـعه  ،اظ هدف ق حاضر از لح   يتحق  ين از لحـاظ گـردآور     يهمچن

                                                 
1. Excellence Theory 
2. Organizational Context 
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  .  استيفي توص،ل محتوا و در قسمت دومي و تحلي نظر،اطالعات در قسمت اول

  يجامعه آمار

. باشـد  ين پژوهش كاركنان واحد روابط عمومي ادارات كل استان مازندران م ي ا ي آمار ةجامع
 دست آمـد، ه ريزي استان مازندران ب ن مديريت و برنامهتعداد اين ادارات بنابر آماري كه از سازما    

دهنـد   ها به علت ماهيت كار و فعاليتي كه انجام مي          البته تعدادي از اين سازمان    . باشد  اداره مي  42
) مردم(مخاطبان عام    با،  داراي مخاطب خاص بوده   ) هاي نظارتي، امنيتي و انتظامي        مثل فعاليت (

بينـي   هـا پـيش      پست سازماني روابط عمومي در اين نوع سـازمان          به همين علت   .ندارندارتباطي  
 كـه بـه   ه اداره كل باقي مانـد 29 ها، هاي اخير از كل سازمان     بعد از جداكردن سازمان   . نشده است 

از آنجـا كـه جامعـه آمـاري ايـن           . ندعنوان جامعه آماري نهايي اين پژوهش درنظـر گرفتـه شـد           
عمل نيامد و براساس روش سرشماري، پرسشنامه مورد        گيري به    باشد، نمونه  پژوهش محدود مي  

 پرسـشنامه توزيـع     53به اين ترتيب از بـين     . نظر در بين تمام اعضاي جامعه آماري توزيع گرديد        
  .ند پرسشنامه جمع آوري گرديد45 ،شده

   قلمرو تحقيق

 است كه به طور اخص بـه مبحـث          ي مباحث ارتباطات سازمان   ،قين تحق ي ا ي قلمرو موضوع 
 ،ين پژوهش از نظر مكان    يا .پردازد  ي رشته ارتباطات است، م    يها از شاخه  يكي كه   يط عموم رواب

 يبـوم  و   يا  ق منطقـه  يـ ك تحق يو در واقع    است   استان مازندران اجرا شده      ي دولت يها  در سازمان 
 آغاز  1385ر ماه سال    يل ت ين پژوهش از اوا   ي از نظر زماني، مطالعات مقدمات ا      .شود يمحسوب م 
ـ لذا دوره زماني ا. افتي ادامه   1386 خرداد   شد و تا    1386بهـشت مـاه سـال    يز ارديـ ق نيـ ن تحقي
  . باشد مي

   اطالعاتيآور  جمعيها روش

ق، يـ ات تحق ين ادب ي، تدو ي نظر ينه مبان ي اطالعات در زم   ي ابتدا جهت گردآور   ،قين تحق يدر ا 
پـس از  . اسـتفاده شـد   يا   كتابخانـه  ةها از روش مطالع      آن ياتيف عمل يها و تعار     شاخص ييشناسا
ـ  بـه سـواالت تحق  يي اطالعات جهت پاسـخگو يآور  ها، در جمع     شاخص ياتيف عمل يتعر ق، از ي
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 ابتدا پرسشنامه خبرگان براي اعتبار بخـشي محتـوايي         ن صورت كه  يبد .ديپرسشنامه استفاده گرد  
  نفـر از 15بـدين منظـور، مـدل، در اختيـار        . و ساختاري مدل طراحي شده، به كـار گرفتـه شـد           

هـا، نظـرات    نظران ارتباطات و مديريت قـرار گرفـت و پـس از جمـع آوري پرسـشنامه                  صاحب
كننده اعتبار محتوايي و سـاختاري مـدل طراحـي            اصالحي آنان اعمال شد كه اين امر خود تامين        

در مرحلـه بعـد، بـراي سـنجش وضـعيت موجـود و مطلـوب                . باشد  شده توسط اين تحقيق مي    
سـواالت ايـن    .  سوال اسـتفاده شـد     41 پرسشنامه دوطرفه شامل     واحدهاي روابط عمومي از يك    
هاي ارائه شده در مدل بوده و به ازاي هر شاخص يـك سـوال                 پرسشنامه دقيقاً مطابق با شاخص    

  . طراحي شده است
 

  شماره سواالت  تعداد سواالت  ها تعداد شاخص  تعداد معيارها  ابعاد

  11 تا 1از   11  11  4  ساختار

  21 تا 12 از  10  10  2  زمينه

  41 تا 22از   20  20  3  محتوا

  هاي روابط عمومي كارآمد تفكيك سواالت پرسشنامه براساس معيارها و شاخص: 3 جدول

  پرسشنامه 2ييايو پا1ييروا

 و  اندا نفر از است   15ار  يها را در اخت     ، آن    پرسشنامه ييق جهت سنجش روا   ين تحق يمحقق در ا  
ق از  ي تحق ساير موارد و موضوعات    و تناسب ابعاد و      و در خصوص تعداد    نظران قرار داد   صاحب
 اندا است يي با نظر نها     در پرسشنامه  يمذكور، اقدامات اصالح    پس از اخذ نظرات     . ها سوال شد    آن

، پـس از وارد        پرسشنامه يياي سنجش پا  يق برا ين تحق يدر ا  .محترم راهنما و مشاور انجام گرفت     
 يايـ ب پايضـر   Spss، با استفاده از نرم افـزار    3 مقدماتي ي به دست آمده، از مطالعه     ها  كردن داده 

  . ديمحاسبه گرد)   كرونباخيآلفا(

)1(  :  استمقابل كرونباخ به شرح ي آلفاي فرمول محاسبه
1 2

2

s

sj

j

j
ra

∑−
−

=  

j  :؛ پرسشنامهيها  سوالةرمجموعيتعداد ز  
                                                 
1. Validity 
2. Reliability 
3. Pilot Study 
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Sj2 : ؛ر مجموعهيانس نمرات هر زيوار  
S2  :انس كليوار.  

 ة نشان دهنـد 8/0 قابل قبول و باالتر از      8/0 تا   6/0ف،  ي ضع يياي پا 6/0تر از      كم يمعموالً آلفا 
سكاران،  (  بهتر است،تر باشد  كيك نزد ين عدد به    ي است كه هر چه ا     يهيبد. باشد  ي باال م  ييايپا

   ).385، ص1384
هـا وارد   ه، دادهي اولةها از نمون ده دايآور  پس از جمع   ،كه ذكر شد   طور  همان ،قين تحق ي در ا 

ـ  كرونبـاخ محاسـبه گرد     يب آلفا يد و ضر  ي گرد Spssافزار    نرم  يب مـورد نظـر بـرا      يد كـه ضـر    ي
  .دي گرد9103/0   پرسشنامه

  مدل مفهومي تحقيق

ـ ا. مياستفاده كرد  ) 3C ( ياز مدل سه شاخگ   ي روابط عمومي كارآمد، ما       الگو يدر طراح  ن ي
دادها و  يـ م و رو  ي از مفـاه   ياري بـوده كـه بـس      ي منطقـ  يها  ا از نوع مدل   ه   مدل يبند مدل در طبقه  

ن مدل از   يا. ل قرار داد  يتحلو  ه  ي مطالعه و تجز   ،ين مورد بررس  آتوان با   ي را م  ي سازمان يهادهيپد
 و محـور  2نـه ي محـور زم ،1محور سـاختار : باشد كه عبارتند از  ي سه محور م ي دارا ينظر ساختار 
  .3محتوا 

 سـازمان  يانسان ري و غيكيزيط فيا محور ساختار، همه عناصر عوامل و شرا    يه  منظور از شاخ  
 و منظور از شاخه     ؛سازندي سازمان را م   يكيزيكل ف يا ه ياست كه با نظم و قاعده، قالب و بدنه و           

ـ ، ارتباطـات غ ي رفتـار يها  در سازمان است كه با فرم  يمحتوا، انسان و روابط انسان      و ير رسـم ي
 و مقـصود از شـاخه   ؛دهنـد  ي سازمان را شـكل مـ    ي اصل ي محتوا ،وستهي هم پ   به ي خاص يالگوها
 ،ط بـوده  يباشـند كـه بـر سـازمان محـ         ي مـ  ي و برون سازمان   يطيعوامل مح  ط و ينه، تمام شرا  يزم
ـ  ا يگـذار علـت نـام   . دهنديل م ي سازمان را تشك   يهاستميا ابرس ي ي اصل يهاستميس ن مـدل بـه     ي
 اسـت كـه   ي بـه نحـو  يا نـه ي زم- ي رفتار-يوامل ساختارن عين است كه ارتباط ب  آ،يشاخگ سه
خنيفـر،  (رد  يـ ن سه شـاخه صـورت گ      يخارج از تعامل ا    تواند  ي نم يداد سازمان يا رو يده  يچ پد يه

  .)128، ص1384

                                                 
1. Co-structure 
2. Context 
3. Content 



 159  �  هاي دولتي طراحي الگوي روابط عمومي كارآمد در سازمان

 

 ينه نظـر يشيـ ن صورت است كه مـا ابتـدا بـا اسـتفاده از پ    يق به اين تحقياما نحوه عمل در ا  
ـ  در ا  3C مـدل    يهـا ها را متناسب با شاخه    ن سازه يز ا  هر كدام ا   ، كرده ي سازه طراح  9ق  يتحق ن ي

نـه  ين مطالعات انجام شـده در زم ي و همچنيني و دي نظر ي سپس با توجه به مبان     .ميالگو قرار داد  
 يهـا ها را بـا سـازه       ن آ،ر را استخراج كرده   ي متغ 41مد، حدود   آ كار يعمومك روابط ي يهايژگيو

 .شود  مشاهده مي2و 1مدلي است كه در شكل حاصل آن طراحي م كه يق داديمذكور تطب
  

 
   )3C ( يكارآمد براساس مدل سه شاخگ يابعاد روابط عموم :  1 نمودار

  هاتجزيه و تحليل يافته

گردد تا در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، وضعيت هر يك از ابعاد،              در اين بخش تالش مي    
هاي روابط عمومي كارآمد در قالب جداول آمـاري ارائـه گـردد و آن گـاه بـا             معيارها و شاخص  

عمومي كارآمد، وضـعيت موجـود و مطلـوب جامعـه مطالعـه،             هاي روابط توجه به ابعاد و مولفه    
هـاي تحقيـق و بـا اسـتفاده از          سپس هر يك از فرضيات، با عنايت به داده        . تشريح و تبيين گردد   

  .گيردحليل قرار ميآزمون آماري مورد تجزيه و ت
  

   سازماندهي-
    برنامه ريزي-

  ل   كنتر-

    بسيج منابع و امكانات-

  ساختار

  )رفتار ( محتوا 

  زمينه

 )محيط ( 

    اهداف -

  ها   استراتژي-

    فرهنگ -

 هاي مشترك   ارزش-

    فرايندهاي كاري-

    مناسبات و روابط -

 هاي  ها و ويژگي      مهارت  -
   كاركنان شخصي
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ابعاد روابط عمومي   وضعيت مطلوب  وضعيت موجود

  تعدادمعيارها  معيار انحراف  ميانگين  تعدادمعيارها  معيار انحراف  ميانگين  كارآمد

  4  26295/0  53/4  4  27936/0  17/3  ساختار

  2  31570/0  38/4  2  17815/0  05/3  زمينه

  3  29895/0  49/4  3  46566/0  87/2  محتوا

  ت موجود و مطلوبي كارآمد در وضعي ابعاد روابط عموميع فراواني توز :4 لجدو

  

  

  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود
  عمومي معيارهاي روابط 

  ميانگين  كارآمد
انحراف 

  معيار

تعداد 

  ها شاخص
  ميانگين

انحراف 

  معيار

تعداد 

  ها شاخص

  5  28258/0  44/4  5  26594/0  29/3  سازماندهي

  2  03139/0  77/4  2  34570/0  06/3  برنامه ريزي

  1  -  6/4  1  -  40/3  كنترل

  3  32053/0  48/4  3  22257/0  96/2  بسيج منابع و امكانات

  8  29647/0  30/4  8  19068/0  06/3  ها اهداف و استراتژي

  2  01569/0  72/4  2  17288/0  03/3  هاي مشترك فرهنگ و ارزش

  7  33689/0  42/4  7  30924/0  80/2  فرآيندهاي كاري 

  4  47775/0  40/4  4  89893/0  68/2  بات و روابطمناس

شخصي  هاي  ها و ويژگي مهارت
  كاركنان

01/3  30688/0  9  58/4  15792/0  9  

  ت موجود و مطلوبي كارآمد در وضعي روابط عموميارهاي معيع فراوانيتوز :  5جدول 
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    وضعيت مطلوب  وضعيت موجود

  هاي روابط عمومي شاخص

  كارآمد
  ميانگين

حراف ان

  معيار
  ميانگين  تعداد

انحراف 

  معيار
  تعداد

  45 96766/0 20/4  45 17980/1  28/3  ها  داشتن ديدگاه سيستمي در فعاليت

  45 63325/0 68/4  45 23583/1 46/3   داشتن نمودار سازماني مشخص 

  45 75076/0 60/4  45 17980/1 51/3   جايگاه سازماني مناسب در ساختار سازمان  داشتن

  45 67420/0 66/4  45 06931/1 35/3  ها  ن قدرت اجرايي در فعاليتداشت

  45 87444/0 08/4  45 20521/1 84/2   استفاده از تئوري سيستم باز 

  45 45726/0 80/4  45 18364/1 31/3  استفاده از برنامه ريزي تخصصي 

  45 57031/0 75/4  45 00654/1 82/2  برنامه ريزي براي آموزش كاركنان 

  45 65366/0 60/4  45 15601/1 40/3  ها  بي مستمر و مداوم فعاليتارزيا

  45 48409/0 75/4  45 29607/1 04/3  امكان استفاده از ابزارها و وسايل پيشرفته 

  45 86865/0 13/4  45 51691/1 71/2  هاي مشاوره روابط عمومي   امكان استفاده از شركت

  45 78303/0 57/4  45 48630/1 13/3  ها  تامين اعتباركافي براي فعاليت

  45 72614/0 53/4  45 40058/1 24/3  فعاليت در جهت تامين بقاي سازمان 

  45 72265/0 42/4  45 36441/1 84/2  به كارگيري استراتژي تفاهم با مخاطب 

  45 80214/0 35/4  45 29957/1 24/3  استفاده از مخاطب پژوهي 

  45 82450/0 84/3  45 37877/1 31/3  مديريت بحران  

  45 08339/0 91/3  45 48970/1 08/3     ايفاي نقش مديريت ارتباطات سازماني

  45 91839/0 55/4  45 42205/1 02/3  استفاده از استراتژي مردم گرايي 

  45 80591/0 62/4  45 51658/1 86/2    دركنار فرآيند اطالع رساني به امراطالع يابي  توجه 

  45 93636/0 17/4  45 43970/1 86/2  ن حمايت از منافع سياسي سازما

  45 61791/0 73/4  45 41350/1 15/3    و ارزشي  پايبندي به رعايت اصول اخالقي

  45 50553/0 71/4  45 42737/1 91/2  فرهنگ سازي 

  45 10691/0 84/3  45 33523/1 88/2  ايفاي نقش در قالب نهادهاي مدني 

  45 55687/0 6/4  45 34765/1 84/2  استفاده از تحقيقات و پژوهشگري 

  45 50452/0 86/4  45 32840/1 31/3  هاي جمعي  ارتباط موثر با رسانه

  45 96032/0 37/4  45 21522/1 57/2  هاي ارتباطي سازمان  تبيين خط مشي

  45 66058/0 53/4  45 26411/1 64/2  سنجش افكار عمومي درباره سازمان 
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  45 84267/0 48/4  45 43794/1 97/2  ان ارشد سازم  مديران   به  دادن مشاوره

  45 86047/0 17/4  45 26411/1 35/2     هاي ارتباطي سازمان  عملكرد  نقد

  45 71209/0 64/4  45 05313/1 73/2   استفاده از ارتباطات دوسويه در فرآيندهاي ارتباطي 

  45 20269/1 68/3  45 69267/0 44/1  توسعه ارتباطات بين المللي  با كشورهاي خارجي 

  45 53466/0 62/4  45 33478/1 97/2  توجه به ارتباطات درون سازماني 
  45 57031/0 64/4  45 81153/0 57/3  مثبت نشان دادن تصوير سازمان 

  45 68387/0 62/4  45 85162/0 84/2  استفاده از افراد با تجربه 

  45 86923/0 51/4  45 89160/0 97/2  به كارگيري كاركنان خالق 

  45 49543/0 73/4  45 87790/0 95/2  ود روحيه انتقاد پذيري در كاركنان وج

  45 95081/0 22/4  45 96766/0 86/2  به كارگيري كاركناني با شخصيت ترغيبي 

  45 65366/0 60/4  45 79455/0 77/2   رو  گشاده  استفاده از افراد

  45 74739/0 62/4  45 97701/0 66/3  استفاده از كاركناني با دانش و مهارت كامپيوتري

  45 58344/0 57/4  45 04785/1 24/3  هاي نوشتاري باال  به كارگيري افرادي با مهارت 

  45 98627/0 60/4  45 28197/1 64/2  استفاده از كاركناني داراي تحصيالت مرتبط 

  45 55958/0 77/4  45 05073/1 17/3  هاي كالمي باال  استفاده از افرادي با مهارت

  ت موجود و مطلوبي كارآمد در وضعي روابط عموميارهاي معيع فراوانيتوز :  6جدول 

  

  )فرضيه اصلي ( وجود تفاوت بين روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب 

ت موجـود  ي كه شامل وضع رادست آمده از پرسشنامهه  بيها ، ما داده  آزمون اين فرضيه   يبرا
ـ  قـرار داد يمـورد بررسـ  )  وابسته  يها  با نمونه  ( Tاده از آزمون     با استف  ،و مطلوب بوده است    . مي

  : ر است يدست آمده به شرح زه  بيجهنت
   : وجود نداردتفاوتمطلوب  ابعاد روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت نيب 

  =dµ : Ho 

  :ود دارد وجتفاوتمطلوب  ابعاد روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت نيب
  o ≠ dµ: H1   

  .ساختار، زمينه، محتوا: ابعاد روابط عمومي كارآمد عبارتند از 
ـ  973/25آزمون مربوط، مقدار آماره آزمون      دادن  با انجام     =P-value 000/0دسـت آمـد و      ه   ب

ـ  يبـد . شود  يرفته م يم و فرض مقابل پذ    يكن  ي لذا فرض صفر را رد م      ؛محاسبه شد  ـ    ان معن ن ي كـه ب
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تفاوت معنـاداري   در جامعه مورد مطالعه     كارآمد   ي روابط عموم  ، ابعاد  و مطلوب  ت موجود يوضع
  .  وجود دارد

فرضيه ( كارآمد دروضعيت موجود با وضعيت مطلوب روابط عموميوجود تفاوت بين بعدساختاري

  )فرعي اول 

  :آزمون فرض براي اين فرضيه به صورت زير است
  : وجود ندارديدار اعد ساختار تفاوت معن در بيت موجود و مطلوب روابط عمومين وضعيب 

 o  =dµ : Ho 

   : وجود دارديدار اعد ساختار تفاوت معن در بيت موجود و مطلوب روابط عمومين وضعيب 
  o ≠ dµ: H1   

  .ريزي، كنترل، بسيج منابع و امكاناتسازماندهي، برنامه: معيارهاي اين بعد عبارتند از 
ـ  518/15 آزمون    ربوط، مقدار آماره  آزمون م دادن  با انجام      =P-value 000/0دسـت آمـد و      ه   ب
ـ  يبـد . شود  يرفته م يم و فرض مقابل پذ    يكن  ي لذا فرض صفر را رد م      ؛محاسبه شد  ـ    ان معن ن ي كـه ب

تفـاوت معنـاداري     در جامعـه مـورد مطالعـه         يت موجود و مطلوب ساختار روابط عمـوم       يوضع
  .وجود دارد

فرضيه ( كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب روابط عمومياي وجود تفاوت بين بعدزمينه   

  )فرعي دوم 

  :آزمون فرض براي اين فرضيه به صورت زير است
   : وجود ندارديدار ا تفاوت معن،نهيعد زم در بيت موجود و مطلوب روابط عمومين وضعيب

o  =dµ : Ho 

   : وجود دارديدار اوت معننه تفايعد زم در بيت موجود و مطلوب روابط عمومين وضعيب
 o ≠ dµ : H1  

  .هاي مشترك ها، فرهنگ و ارزش اهداف و استراتژي: معيارهاي اين بعد عبارتند از
 و  281/10 درصـد، مقـدار آمـاره آزمـون          95نـان   ي آزمون مربوط، در سطح اطم      دادن با انجام 

000/0 P-value = ـ ي ؛ميريپـذ  يا مـ  فرض مقابـل ر ، لذا فرض صفر را رد كرده؛آمد  دسته  ب  يعن
  .  وجود داردتفاوت معناداري نه ي در بعد زميعموم ت موجود و مطلوب روابطين وضعيب
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فرضيه ( كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب روابط عموميوجود تفاوت بين بعدمحتوايي

  )فرعي سوم 

  :آزمون فرض براي اين فرضيه به صورت زير است 
  : وجود ندارديدار اعد محتوا تفاوت معن در بيب روابط عمومت موجود و مطلوين وضعيب

 o  =dµ : Ho 

   : وجود دارديدار اعد محتوا تفاوت معن در بيت موجود و مطلوب روابط عمومين وضعيب
 o ≠ dµ  :H1  

هـاي   ها و ويژگـي  فرآيندهاي كاري، مناسبات و روابط، مهارت   : معيارهاي اين بعد عبارتند از    
  .فردي كاركنان
 و  071/21 درصـد، مقـدار آمـاره آزمـون          95نـان   يآزمون مربوط، در سطح اطم    دادن  با انجام   

000/0 P-value = ـ ي ؛ميريپـذ  ي فرض مقابـل را مـ  ، لذا فرض صفر را رد كرده؛آمد  دسته  ب  يعن
  .  وجود داردتفاوت معناداري  در بعد محتوا يعموم ت موجود و مطلوب روابطين وضعيب

-گانـه روابـط   ن ابعاد سـه   يدهد كه ب  يدست آمده نشان م   ه  ج ب ي نتا ،ده شد طور كه مشاه   همان

  . وجود دارديمطلوب تفاوت معنادار ت موجود وي در وضعيعموم

  اندازه گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب روابط عمومي كارآمد

  
  ميزان شكاف  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود  ابعاد روابط عمومي كارآمد

  36/1  53/4  17/3  ساختار

  33/1  38/4  05/3  زمينه

  62/1  49/4  87/2  محتوا

  بررسي ميزان شكاف بين ابعاد روابط عمومي كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب : 7جدول 
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  ميزان شكاف  وضعيت مطلوب  وضعيت موجود  معيارهاي روابط عمومي كارآمد

  15/1  44/4  29/3  سازماندهي

  71/1  77/4  06/3  برنامه ريزي

  2/1  6/4  40/3  كنترل

  52/1  48/4  96/2  بسيج منابع و امكانات

  24/1  30/4  06/3  ها اهداف و استراتژي

  69/1  72/4  03/3  هاي مشترك فرهنگ و ارزش

  62/1  42/4  80/2  فرآيندهاي كاري

  72/1  40/4  68/2  مناسبات و روابط

  57/1  58/4  01/3  هاي فردي كاركنان ها و ويژگي مهارت

  عمومي كارآمد در وضعيت موجود با وضعيت مطلوببررسي ميزان شكاف بين معيارهاي روابط:  8جدول 

عمومي كارآمد مربوط بـه     گانه روابط ن شكاف در ابعاد سه    يتر  شيدهد كه ب  ي نشان م  7جدول  
 نيز نشان دهنـده     8جدول  . باشديم ) 33/1(ن شكاف در بعد زمينه      يتر  و كم  ) 62/1( بعد محتوا   
ترين شكاف در بين معيارهاي روابط عمومي كارآمد، متعلق به مناسـبات و           ر است كه بيش   اين ام 
ـ تـوان ا  يبنابراين، مـ  . است) 15/1(ترين شكاف در قسمت سازماندهي        و كم  ) 72/1( روابط   ن ي

طور قضاوت كرد كه واحدهاي روابط عمومي جامعـه مـورد مطالعـه در بعـد محتـوايي فاصـله                    
  . وضعيت مطلوب دارندتري تا رسيدن به بيش

   نتيجه گيريوبحث 

در بررسي توصيفي معيارهاي روابط عمومي كارآمد مـشخص شـد كـه تقريبـاً تمـامي ايـن                   
هـا،   اهداف و استراتژي« جز معيارهاي ه ب (معيارها در وضعيت موجود در حد متوسط قرار دارند  

 و اين امر نشان دهنـدة  )تندتر از حد متوسط هس كه پايين» مناسبات و روابط و فرآيندهاي كاري    
 تـرين  مهـم  .جامعه مورد مطالعه است ط عمومي تر به تقويت اين معيارها در رواب       لزوم توجه بيش  

ـ        اي كه از تجزيه و تحليل       نتيجه  ايـن بـود كـه بـين         ،دسـت آمـد   ه  هاي استنباطي در اين تحقيق ب
ـ      وضعيت موجود و مطلوب روابط عمومي در سازمان        دران شـكاف بـسيار     هاي دولتي استان مازن

   .قابل مشاهده است به جز معيار برنامه ريزي، ،اين شكاف در تمام معيارها. زيادي وجود دارد
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، بعـد از نظرسـنجي خبرگـان در          اين تحقيق   مدل طراحي شده   ، عنوان شد  قبالًگونه كه     همان
ر وضعيت  هاي اين مدل د     اختيار كاركنان روابط عمومي قرار گرفت تا ميزان تاثيرگذاري شاخص         

دست آمده از   ه  وتحليل اطالعات ب     بعد از جمع آوري و تجزيه     . مطلوب مورد سنجش قرار گيرد    
مقياس استفاده شـده در پرسـشنامه بـراي سـنجش نظـرات          . پرسشنامه، مدل مطلوب حاصل شد    
 معيـار   ،بنـابراين . باشـد    مي 3 ميانگين آن نيز     ،بوده ) 5 تا   1از  ( جامعه مورد نظر، مقياس ليكرت      

امـا  .  خواهد بود3كار رفته در مدل، عدد ه هاي ب ورد نظر براي سنجش ميزان مطلوبيت شاخص  م
 قـرار  4 محترم راهنمـا و مـشاور، معيـار سـنجش را عـدد      اندادر اين تحقيق، ما با راهنمايي است      

 به عنوان معيار سنجش، باالتر بردن ميزان اعتبار مـدل طراحـي شـده        4علت انتخاب عدد    . داديم
 بقيـه  ،تر و مساوي چهار در مدل بـاقي مانـده          هايي با ميانگين بزرگ      كه شاخص  ادين معن ب. است

 چهار  ،براين اساس . شوند   از مدل مطلوب حذف مي     ،تر از چهار دارند     ها كه ميانگيني كم     شاخص
هاي حذف شـده عبارتنـد      شاخص. ها تاييد شدند    شاخصو بقيه   شاخص از مدل مطلوب حذف      

 ،91/3 ايفاي نقش مديريت ارتباطات سازماني بـا ميـانگين           ،84/3 ميانگين   مديريت بحران با  : از  
المللي بـا كـشورهاي     و توسعه ارتباطات بين84/3ايفاي نقش در قالب نهادهاي مدني با ميانگين       

   .68/3خارجي با ميانگين 
ايـن مـدل   . شود  مشاهده مي3شكل   اين تحقيق، مدلي است كه در        نتيجه كلي  ،به اين ترتيب  

  .باشد نتايج به دست آمده از اين تحقيق مير واقع همان مدل نهايي بوده كه ماحصل د
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  9Cهاي روابط عمومي كارآمد بر اساس مدل  متغيرهاي مرتبط با مؤلفه. 1شكل 

  : بعد ساختاري– 1

 

 : بعد محتوايي– 3
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    داشتن ديدگاه سيستمي -

ــازماني   - ــودار سـ ــتن نمـ   داشـ

  مشخص

    داشتن جايگاه سازماني مناسب-

    داشتن قدرت اجرايي -

   سيستم باز -

 سازماندهي) 1-1

  ها ريزي تخصصي فعاليت   برنامه-

ــه- ــوزش     برنام ــراي آم ــزي ب ري

  كاركنان

 ريزي برنامه) 1-2

 

 كنترل) 3-1     ارزيابي مستمر فعاليتها-

 
گيــري از وســايل    امكـان بهــره -

  پيشرفته

هـاي      امكان تعامل بـا شـركت       -

  اي روابط عمومي  مشاوره

   تأمين اعتبار كافي-

 

 بسيج منابع) 1-4

 

    فعاليت در جهت تأمين بقاي سازمان- :اي  بعد زمينه– 2

    مخاطب پژوهي -

    تفاهم با مخاطب-

  رساني  يابي در كنار اطالع   اطالع-

    دفاع از منافع سياسي سازمان-

   مردم گرايي-

 ها ستراتژي و  اهداف)2-1

 

 رعايت اصول اخالقي و ارزشيـ 
 فرهنگ سازي ـ 
  

هاي  ارزش و فرهنگ) 2-2

 مشترك

  هاي جمعي   ارتباط با رسانه- 

    مشاوره به مديران ارشد سازمان-

    پژوهشگري و تحقيقات-

    سنجش افكار عمومي -

 هاي ارتباطي    تبيين خط مشي-

 

 فرايندهاي كاري) 2-3

 

  ارتباطات درون سازماني ـ 

  ارتباطات دوسويه ـ 

 توسعه نماي سازماني مثبتـ 
 

 مناسبات و روابط) 3-1

 

  خالقيتـ   تجربهـ 

  شخصيت ترغيبيـ   دپذيريانتقاـ 

  هاي كالمي  مهارتـ   گشاده رويي ـ 

  هاي نوشتاري مهارتـ 

  دانش كامپيوتريـ 

 تحصيالت مرتبط ـ 
 

هـاي   مهارت و ويژگـي   ) 3-2

 فردي كاركنان
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  هاي روابط عمومي كارآمد مؤلفه. 2شكل 

  تني برتحقيق و ارائه مدلپيشنهادهاي مب

توان پيشنهادها و راهكارهايي را با توجه به شـرايط          هاي اين تحقيق مي   در مجموع از يافته   
  : ها عبارتند از ترين آن هاي دولتي استان مازندران ارائه نمود كه مهم سازمان

ي شودكه ابتدا يك نمـودار سـازمان        براي سازماندهي واحدهاي روابط عمومي، پيشنهاد مي      
 ريزي كشور براي اين واحـدها طراحـي شـده و بـه              مشخص توسط سازمان مديريت و برنامه     

هـا از ايـن سـردرگمي و ابهـام در وظـايف نجـات             عمومي  ها ابالغ گردد، تا كاركنان روابط       آن  
در يـك   » دفتر روابط عمـومي     « عمومي بايد از حالت        واحد روابط  ،براي تحقق اين امر   . يابند

 .تبديل گردد» عمومي  اداره روابط«  دو كارمند، خارج و به اتاق و با يك يا
عمـومي جايگـاه    در حال حاضر و براسـاس بخـشنامه رياسـت جمهـوري، واحـد روابـط          

مناسبي در سازمان دارد و در نمودار سازماني، در قـسمت مـشاور مـدير ارشـد سـازمان و در              
رسـد   ه از اين تحقيق، به نظر مـي   دست آمد ه  اما با توجه به نتايج ب     . تماس مستقيم با وي است    

هـا    عمـومي    مديران در عمـل، بـه ايـن كـاركرد روابـط            ،كه اين جايگاه ظاهري و صوري بوده      
 پيـشنهاد   ،بنـابراين . ها هم تمايلي به اين كـار ندارنـد          عموميدهند و متقابالً روابط     اهميتي نمي 

شد آن سـازمان، موظـف      شود كه مدير روابط عمومي هر سازماني به عنوان مشاور مدير ار             مي

  هاي مولفه

 مدروابط عمومي كارآ

  عمومي كارآمد در سه بعد ابعاد روابط

  ابعاد محتوايي  ابعاد ساختاري  اي ابعاد زمينه

  مطالعه مباني

 نظري جهاني

 

 
  مطالعات مباني  ميداني مطالعه

 نظري ديني
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به شركت در تمام جلسات سازمان گرديده و مديران هم ملزم بـه اسـتفاده از نظـرات روابـط                    
 .هاي سازمان شوند گيري عمومي در تصميم
از آن جا كه غالبـاً در       . ها در هر كاري، يكي از مراحل اصلي آن فعاليت است            ارزيابي فعاليت 

توانـد    شود، ارزيابي فعاليت كاركنان آن واحدها مـي         ميها به واحد روابط عمومي توجه ن        سازمان
 . كار شود دادناي براي انجام انگيزه

هاي مـشاوره     استفاده از خدمات شركت   ،  دهد  ميهاي اين تحقيق نشان       طور كه بررسي   همان
يكـي از داليـل ايـن    . مهري قرار گرفته است هاي دولتي استان مورد بي       در سازمان  روابط عمومي 

عمومي در استان و حتي در سراسر كشور اسـت،  هاي مشاوره در زمينه روابط      م شركت له، عد أمس
 ،هـا آشـنايي نداشـته       ها با كـار آن    عموميها نيز غالباً روابط     كه البته در صورت وجود اين شركت      

 جهـت   ،شـود كـه در اولـين گـام           پيشنهاد مـي   ،بنابراين. بينند  ها نمي   ضرورتي براي مراجعه به آن    
 .اقداماتي صورت پذيردها در تعداد بسيار زياد و در سراسر كشور  شركتتاسيس اين 

در زمينه تامين اعتبار، از آن جا كه واحدهاي روابط عمومي داراي رديف بودجـة مشخـصي                 
 ؛در سازمان نيستند و سيستم بودجه بندي در اين واحدها غالباً به صورت طرح يـا پـروژه اسـت            

ر نظرگرفتن رديف بودجه مشخص بـراي واحـد روابـط عمـومي     ها با د   شود، سازمان   پيشنهاد مي 
 .ها كمك كنند مند ساختن روند فعاليت اين واحدها، به كارآمدتر شدن آن ضمن نظام

عمومي از آن جا كه روابط    . نده هست اصول اخالقي و ارزشي در تمام دنيا مورد احترام و توج          
بـه ايـن ترتيـب پيـشنهاد     . ن امر توجه كندبايست بيش از پيش به اي   در مرز سازمان قرار دارد مي     

 ضمن حركـت در چـارچوب   ،عمومي به تدوين منشور اخالقي پرداخته    شود واحدهاي روابط    مي
اين اصول، به مخاطبان خود اطمينان دهند كه هرگز و تحت هيچ شرايطي، به اعمال غيراخالقـي               

 .   دست نخواهند زد

بـدين  . تخدام كاركنـان روابـط عمـومي اسـت        آخرين پيشنهاد اين تحقيق در زمينه نحوه اسـ        
شود كه براي كار در روابط عمومي از كاركنان با تجربه داخل سازمان كه بيش                  پيشنهاد مي  منظور
 و با محيط و نحوه فعاليـت در آن سـازمان بخـوبي آشـنا هـستند،                  رند سال سابقه كاري دا    15از  

 خالق رشته روابط عمومي براي كـار        التحصيالن جوان و    استفاده شود و همچنين با گزينش فارغ      
 .در اين واحد احساس نگرددزير نظر اين افراد با تجربه، خالء خالقيت و نوآوري 

كنـيم كـه      چارچوب مـدل، پيـشنهاد مـي       بر اساس به اين ترتيب و به عنوان يك توصيه كلي          
هـاي     بـه سـازمان    ،هـا از دسـت دولـت خـارج شـده            رساني در بسياري از بخش      انحصار خدمت 
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هـا   در حقيقت بسياري از عواملي كه موجـب كارآمـدي روابـط عمـومي         . خصوصي واگذار شود  
 به همين جهت براي استفاده از يـك مـدل   .هاي دولتي تناقض دارند هستند با ماهيت كار سازمان 

  . هاي دولتي تغير كند كارآمد، بايد ماهيت انحصاري سازمان
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