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چكيده
این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر توسعه روابط عمومي الكترونيك ،انجاا شادا اسات و آر تا تااثير
عواملي نظير زیر ساخت ها ،نقش نيروی انساني ،فضای الكترونيك ،نقش روابط عمومي به عنواا متغيرهای مستقل
تاثير گذار بر توسعه روابط عمومي الكترونيك مد نظر قرار گرفته است.
پژوهش حاضر از نظر روظ به صورت توصيفي -پيمایشي ،از نظار هادف ،رااربرآی ،و از نظار ابارا باه صاورت
اسناآی -ميداني و ابزار تا پرسشنامه محقق ساخته بوآا است پایایي همسااني آروناي برابار باا  0/48تایياد شادا
است .بامعه تماری مورآ مطالعه آر این پژوهش اساتيد و راررناا آانشگاا تزاآ اسالمي واحد روآهان راه باالر بار
 0000نفر بوآند  844نفر به عنواا نمونه انتخاب شدند و پس از بمع توری و تحليل آاآا هاا باا اساتفاآا از تماارة
رگرسيوا و اسپيرمن نتایج حاري از این بوآ ره بين عوامل نيروی انساني و نقش روابط عماومي بار توساعه رواباط
عمومي الكترونيك معني آار نبوآا و فرضيه های مورآ نظر تایياد نشادا اسات و عوامال فضاای الكترونياك و زیار
ساخت بر توسعه روابط عمومي الكترونيك معني آار بوآا و فرضيه های مورآ نظر تایيد شدا است.
واژگاا رليدی :روابط عمومي الكترونيك ،ارتباطات ،نوتوری

تاریخ دریافت48/ 7 /1:

تاریخ پذیرش59/ 3/77 :

 .0آانشگاا تزاآ اسالمي واحد تهراا شرق  ،آانشكدا علو ابتماعي ،گروا علو ارتباطات ابتماعي ،تهراا ،ایراا.
taheri.esmail71@gmail.com
 .2استاآیارآانشگاا تزاآ اسالمي واحد روآهن ،آانشكدا علو ابتماعي ،روآهن ،ایراا.
 .8استاآیارآانشگاا تزاآ اسالمي واحد روآهن ،گروا اقتصاآ -رشاورزی ،روآهن ،ایراا.
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مقدمه
آرك ارتباطات معاصر نياز به تشنائي با روند توسعه فنااوری هاای ارتباطاات و اطالعاات و
اثرات تنها بر بامعه ،سازمانها و نهاآهای ابتماعي آارآ .تنچه طي سالهای اخير انقالب ارتباطات
نا گرفته و عمری به آرازای اختارا تلگاراف آارآ ،آر آورا ای رمتار از آو قارا و باا رشادی
تصاعدی نظا ارتباطي و اطال رساني آر بهاا را آستخوش تحولي عظيم رارآا اسات .رواباط
عمومي به عنواا بخشي از نظا ارتباطي هر بامعه متأثر از چنين آگرگوني هائي اسات .اماا آر
آو آهه اخير ما شاهد وروآ رامپيوتر های شخصي ،تلویزیوا هاای رقاومي (آیجيتاا ) و اآغاا
سيستم های رایانه ای و مخابراتي و ظهور تار نماهای رایانه ای (وب) بوآا ایم ره بايش از ساایر
عوامل بر ساختار ،سازماا ،محتوا و نو رسانه ها آر واحدهای ارتباطي از بملاه رواباط عماومي
الكترونيكي مؤثر بوآا اند.
هر چند از راربرآ روابط عمومي آر بخش های عمومي ،آولتي و خصوصي آر بهااا رمتار
از یك سدا مي گذرآ ،ولي به علت پيشرفت های شگرف صنعتي ،تغييرات وسيع فناوری ،رشاد
روزافزوا بمعيت و توسعه شهرنشيني ،ساختار عمدا ارتباطات آر بوامع بشاری یعناي رواباط
انساني و ارولوژی تا آچار تغييرات عمدا ای شدا است .بدوا شك تصور برقراری ارتباا باين
مرآ بدوا استفاآا از وسایل ارتباطي مياا فرآی یا بمعي امری غيرممكن به نظر مي رسد .آر
چنين شرایطي روابط عمومي الكترونيكي شكل مي گيرآ ره متأثر از رسانه هاای بدیاد اسات.
رسانه هایي ره فرتیند ارتباطات را آستخوش تغيير ررآا اند؛ باه طاوری راه سارعت انتشاار و
راهش عمر متوسط اطالعات را آر پي آاشته است.
بيان مسئله
امروزا انساا آر عصری زندگي مي رند ره باه عصار ارتباطاات و اطالعاات مشاهور اسات.
عصری ره شاهد تحوالت آر حوزا ارتباطات و اطالعات است .نمااآ حاوزا تكنولاوژی اطالعاات
رایانه ای و تكنولوژی ارتباطات ،اینترنت است ره حضاور ایان آو نمااآ آر رناار هام ،مقادمات
انقالب بزرگي را فراهم ررآا است ره آر زندگي تك تك ما ،سازماا ها و رل بامعه حضور آارآ
و به انقالب ارتباطات معروف است .این انقالب به سوی آیجيتالي شدا حررت مي رند .انقاالب
ارتباطات ،هم پدیدا ها و هم شئوا زندگي ابتماعي را متحو ررآا است .انقاالب ارتباطاات و
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اطالعات به تا اندازا حياتي و مهم است ره آر تیندا نزآیاك ،باه تنهاا معياار توساعه یاافتگي
رشورها تبدیل خواهد شد ،به طوریكه مي تواا اآعا ررآ «ملل عقب ماندا بهاا اماروز تنهاایي
هستند ره آیر وارآ مرحله انقالب صنعتي شدا اند .آر تیندا نزآیك ،ملال عقاب مانادا تنهاایي
خواهند بوآ ره آیر وارآ مرحله انقالب اطالعاتي شدا باشند» (والجو.)20: 0834 ،
مهم ترین و اساسي ترین نقشي ره متخصصاا برای روابط عمومي قائل شادا اناد نقاش و
راربرآ مدیریتي است .روابط عمومي آر نقش مادیریتي بایاد باه رارررآهاای فناي و تاارتيكي
ارتباطي به نحو مؤثری بها آهد تا بتواند آورنما و استراتژی سازماني خاوآ را تقویات رناد و آر
مرحله برنامه ریزی رالا سازماا ایفای نقش رند .منظاور از راارررآ مادیریتي رواباط عماومي
ایجاآ ،حفظ و استمرار آو طرفه و فهم متقابلي است ره به سازگاری سوآمندی مياا ساازماا و
گروا های مخاطب رليدی تا مايانجاماد .رواباط عماومي بارای ایفاای ماؤثر و رارتماد نقاش
مدیریتي خوآ نيازمند برنامه ریزی است (شكری خانقاا-0840 ،ص .)08
آر عصر حاضز مرزهای فيزیكي از آیدگاا اطالعاتي و ارتباطي مفهومي ندارآ و تكنولوژی های
نوین ارتباطي،حدوآ بغرافيایي را آر هام شكساته اسات .بادوا ترآیاد تاامين رفااا ابتمااعي و
آستيابي به توسعه پایدار آر بهاا نوین اقتضا مي رند ره از تما ابزارها و تكنولوژی هاا ،باه نحاو
مطلوب و شایستهای استفاآا گرآآ ره این امر آر رشورهای پيشرفته ،تحقق یافته اسات (رریماي،
.)22 :0841
روابط عمومي الكترونيك باید بيش از تنكه مسئو گرا باشد بایستي مشتری مدار باشاد.
نكته آیگر تا ره فضای روابط عمومي سنتي فضای توا با نقد و نقاآی نبوآا و ليكن فضاای
تكنولوژی بدید و وروآ تا به عرصه روابط عماومي ،آارای اات نقاد پاذیری اسات چارا راه
فضای نقاآی را به روی همه گشوآا است و این فضای پرسشگری و آمورراتيك باید آر هماه
عرصه ها ،به خصوص فضای روابط عمومي ها لحاظ شوآ (سلطاني فر.)08 :0844 ،
بهاا امروز را به ویژا آر آهه اخير «عصر ارتباطات» مي گویند و تأثير این مفهو را آر
روابط انساني با تعابيری چوا انقالب اطالعات و ارتباطات و بامعه اطالعاتي بياا ماي رنناد.
این تعبير ،تحوالت عظيم ایجاآ شدا و روش ها و ابزار اطال رساني و ارتباطات و به آنبا تا
تبليغات سياسي را تشكار مي سازآ و توساعه غيرقابال تصاور قادرت تولياد و انتقاا پياا و
متقاعد سازی مخاطباا هر چند بر سر چگونگي رارررآ رسانه هاای همگااني ،آیادگاا هاای
مختلفي وبوآ آارآ ،اما آر هر حا  ،بدوا توبه به تاواا و راارررآ تنهاا ،نماي تاواا آرباارا
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مسائل سياسي بامعه سخن گفت و همچنين موضوعات فرهنگ ،امنيت ،قدرت ،اساتراتژی و
توسعه ملي یا فراملي ،قویاً متأثر از مقوله ارتباطات و رسانه های همگاني مي باشد (رستمي و
ضيائي پرور 08 :0844 ،و .)08
هر چه آنيای ما پيشرفته تر مي شوآ و تنش های آاخلي و بهاني افزایش پيادا ماي رناد،
نياز به متخصصاا روابط عمومي بيشتر مي شوآ .آر آنيای آیجيتا امروز آیگر نمي تواا مانناد
گذشته مرآ را آر تاریكي نگاا آاشت و افكار عمومي را برای مدتي طوالني رنتر رارآ .اماروز
اخبار ،چه آر سطح مملكتي و چه آر سطح بهاني ،به سرعت نور آر سراسر گيتاي پخاش ماي
شوند و به افكار عمومي مرآ آنيا شكل ميآهند.
تصورات اهني آیگراا از ما بر اساس تنچه رسانه ها آر بارا ما ماي گویناد و ماي نویساند،
شكل مي گيرآ اما مسلم است ره ایراا با چالش های بسيار روبروست و روابط عمومي آیجيتاا
(الكترونيك) و غير آیجيتا یا سنتي (نوشتاری) ميتواند هم آر عرصه آاخلاي و هام آرعرصاه
بين المللي سرمایه گذاری ،تحقيق ،برنامه ریزی و چارا اندیشي رند( .رمالي پور.)4 :0841 ،
حا باتوبه به موارآ فوق،آراین پژوهش این مسئله مطرح است ره چه عواملي بار توساعه
روابط عمومي الكترنيكي موثر است؟به عبارت آیگر تیا زیرساخت هاا ،نيروهاای انسااني ،فضاای
الكترونيك و روابط عمومي به عنواا بخشي از رسانه های بدید ماي توانناد بار توساعه رواباط
عمومي الكترونيكي موثر باشاند؟ و چاه ارتبااطي باين زیرسااخت هاا ،نياروی انسااني ،فضاای
الكترونيك و روابط عمومي به عنواا بخشي از رسانه های بدید وبوآ آارآ؟
سوا های اساسي پژوهش عبارتند از:
 زیر ساخت های الكترونيك آر توسعه روابط عمومي الكترونيك چه نقشي آارند؟ نيروی انساني آر توسعه روابط عمومي الكترونيك چه نقشي آارند؟ فضای الكترونيك ،آر توسعه روابط عمومي الكترونيك چه نقشي آارند؟ روابط عمومي الكترونيك ،به عنواا بخشي از رسانه های بدید آر توسعه روابط عماومي چاهنقشي آارند؟
چارچوب نظري
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یكي از مد های مفهومي و تئوریك مطرح آر حوزا فعاليت هاای رواباط عماومي ،مادلي
سيستمي است با عنواا مد انطباق و سازگاری ره آر تا ،سازماا هاای رواباط عماومي باه
صورت پارا سيستم از یك سيستم رالا تر آیدا مي شوآ ره آر یك ارولوژی ،اما پيچيدا تر از
ارولوژی سيستم های بيولوژیكي ،فعاليت آار آ .ارولوژیي ره به تا عامه مي گویند.
آر بيولوژی ،هر پارا سيستمي ،ساختار و رارررآی آارآ ره راوچكترین تغييار آر تا ،رال
سيستم را آچار اختال مي رند .به عنواا مثا  ،اگر یكي از اندا هاا ،آچاار رام رشادی غيار
معمو شوآ ،مثالً یكي از پاهای یك موبوآ زندا ،رشدی رمتر از پای آیگار آاشاته باشاد ،باه
آليل به هم خورآا توازا آروا سيستم ،اختال آر راا رفتن به وباوآ خواهاد تماد .از ساوی
آیگر ،اگر سلو های موبوآ آر یكي از اندا ها ،به ضریب رشدی بيشتر از معمو برسد ،عامل
شكل گيری تومورهای بدخيم خواهد شد .حا هرچقدر سيساتم و باه تباع تا پاارا سيساتم،
بسته تر باشد ،تژیر خطر عد رشد متوازا یكي از پاها و یاشكل گيری تومورهای بدخيم ،آیرتر
بلند مي شوآ .بنابراین آر مد سيستمي ،فقط رافي نيست راه واحاد رواباط عماومي خصالت
سيستم باز و منطبق را آاشته باشد ،بلكه باید تما افراآ از پایين ترین تا باالترین مقا ساازماا
معتقد و پایبند به چنين وظيفه ای برای خوآ باشند.
آر رنار نظریه سيستمي ،نظریه آیگری آر حوزا بامعه شناساي وباوآ آارآ باه ناا تاأخر
فرهنگي واپس ماندگي یا پس افتاآگي فرهنگي ره از ترريب تا با نظریه سيستمي ،ماي تاواا
پدیدا روابط عمومي الكترونيكي آر ایراا معاصر را آنبا ررآ.
و اساس نظریه واپس ماندگي بر تفكيك فرهنگ به عناصر فرهنگ ماآی فرهنگ غيرماآی و
تفاوت سرعت انطباق با تغييرات موابه شوندگاا با هر یاك از ایان آو بنباه فرهناگ اساتوار
است .گفته مي شوآ هرگاا یك نوتوری چه به صورت خالقيت های آروا فرهنگي ،بومي و چه
به صورت نفوا از فرهنگي آیگر آر یك بامعه پدید تید ،باعث آ گرگوني آر فرهنگ غير مااآی
تا بامعه خواهد شد.
نظریه های ابتماعي ارتباطات
نظریه رار آویچ :از آیدگاا رار آویچ ،بامعه اصوال یك نظا ارتباطي است .ارتباطات
شكل آهندا و هویت بخش بوامع انساني است وآر حقيقت ارتباطات و شيوا های ارتبا مياا
افراآ انساني ره هویت یك بامعه را تشكيل مي آهد .نقطه عزیمت آویچ این است ره شاخص
همه ابتماعات مياا اشخاص وبوآ چشمگيری از مباآالت مياا تنها است.
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او آر تثار خوآ آر مورآ ملي گرایي نيز بر این نكته تاريد آاشت ره بوهرا "مرآ " وبوآ
ارتباطات است ،یعني توانایي انتقا پيا  ،فهم تا و پيش بيني پذیری رفتاری به شكلي متقابل.
آویچ آر آهه  0490تحقيقي آر آانشگاا پرینستوا انجا آاآ با این هدف ره آریابد چگونه
امكاا آارآ بامعه ای همبسته و وسيع تر از بامعه ملي بيابد .استدال اصلي او این بوآ ره با
ترارم بيشتر مباآالت ابتماعي آر مياا افراآ آر آورا های طوالني زماني ،ابتماعات بدیدی بر
مبنای هویتي مشترك شكل مي گيرآ ره سرانجا مي تواند به خلق یك ابرآولت با نهاآهای
متمررز منجر شوآ.
به بياا آیگر ،او به این موضو مي پرآازآ ره چگونه ممكن است ابتما سياسي آر
مقياس ي وسيع گسترش یابد وچندین ابتما روچك را ره حتي تخاصم بالقوا ای نيز آارند
(آولتها و مرآ ) آر آروا ابتما سياسي وسيع تری ره بنگ آر تا حذف مي شوآ ،آر بر مي
گيرآ.
برخي نظریه پرآازاا چوا "بل" نظریه آویچ را عميق تر واساسي تر از اندیشه های مك
لوهاا مي آاند .به نظر او نظریه مك لوهاا آربارا توانایي ارتباطات آر به وبوآ تورآا آهكدا
بهاني شعارگونه است آر حالي ره رار آویچ معتقد است ره بریاا شدید ارتباطات مياا
ملتها و آولتها مي تواند به تدریج به پيدایش یك بامعه سياسي بهاني بينجامد (سایت با
بم تنالین 23 ،ارآیبهشت ماا .)0848
0
نظریه نوربرت واینر :مبتكر علم سيبرنتيك نوربرت واینر ( )0448-0418آانشمند تلماني
االصل تمریكاست ره نخستين رتاب خوآ را به همين نا آر سا  0483منتشر ررآ و آر سا
های بعد تا را تكميل نموآ .وی اصطالح سيبرنتيك (علم فرمانش) را به عنواا مطالعه ساختار
و رارررآ نظا های ماشيني و زیست شناختي عالقه آاشت .عالقه مندی ویژا واینر بر نظا
های رنترلي خوآرار به نا مكانيسم های فرماا یار متمررز بوآ.
تعریف سيبرنتيك :معتمدنژاآ معتقد است سيبرنتيك ارنوا نيز تا حدوآی هماا مفهو
قدیم را حفظ ررآا و معرف علمي است ره به انساا یا ماشين خوآرار؛ امكاا حكومت و فرماا
آاآا مي آهد .واینر ،سيبرنتيك را «علم رنتر و انتقا پيا ها نزآ انساا و ماشين ها» معرفي
مي رند .وی آر علم سيبرنتيك ضمن استفاآا از "تئوری ریاضي اطال " حوزا عمل این تئوری

1. Norbert Wiener
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را گسترش مي آهد و خوآ نيز تئوری "بازگشت" اطال را بر تا مي افزاید (همداني،0848 ،
سایت پژوهشكدا قرتا و عترت).
نظریه مانوئل راستلز :قدرت و بامعة شبكه ای بر این نكته تاريد آارآ ره مسأله ،آسترسي
را نباید به اینترنت محدوآ رنيم .وی افزوآ ره امروزا آر بهاا یك ميليارآ استفاآا رنندا از
اینترنت آاریم و آو ميليارآ استفاآا رنندا از تلفنهای همراا یعني تقریباً نيمي از بمعيت
بهاا مستقيماً با وسایلي سرورار آارند ره رامال مي توانند تا ها را به شبكه های اطالعاتي
وبهاا مرتبط رند،بنابراین نمي تواا آیگر تصور ررآ ره امكاا انفراآ چنداني وبوآ آاشته
باشد .او تاريد ررآ ره حتي آر م ناطقي بسيار غيرتوسعه یافته از بهاا مثل تفریقای سياا نيز
گاا ما با ابتكارهای بومي بسيار بالب سرورار آاریم ره امكاا آسترسي را ایجاآ مي رنند:
بنابراین الز است ره آر این زمينه به صورت رمي و ريفي به اندیشيدا بپرآازیم .البته نباید
فراموش ررآ ره نابرابری به آسترسي آر حقيقت نوعي نابرابری آر فرتیندی متداو است ره از
امكانات و مهارتها برای آسترسي شرو و به امكاا استخراج و پرآازش اطالعات و استفاآا
های بعدی از تاها منتهي مي شوآ .آر زمينة اشكا پيوندی ،راستلز معتقد است ره این
اشكا عاآی و رایج و قاعدا آر بهاا رنوني هستند و آیگر نمي تواا هيچ شكل خالص و نابي
را آر زمينه هایي چوا هویت گروهي مشاهدا ررآ ره طبعاً شهرنشيني و اشكا تا نيز
شواهدی از این امر هستند .راستلز همچنين آر مورآ رابطة هویت ملي و هویت های محلي بر
این نكته تاريد ررآ ره تجربة رشورهای توسعه یافتة رنوني آر این زمينه بسيار خشونت بار
بوآا است :رشوری ره بيشترین موفقيت را آر زمينة ایجاآ یك هویت ملي یكپارچه آاشته است
فرانسه است ،اما همين رشور نيز بيشترین تجربة خشونت تميز را آر تحميل این هویت آر قرا
نوزآا آاشته است (آاوآخاني ،0894 ،روزنامه سرمایه03 ،خرآاآ)
فرضيه هاي تحقيق
بين عامل زیر ساخت و توسعه روابط عمومي الكترونيك رابطه وبوآ آارآ.
بين عامل نيروی انساني و توسعه روابط عمومي الكترونيك رابطه وبوآ آارآ.
بين عامل فضای الكترونيك و توسعه روابط عمومي الكترونيك رابطه وبوآ آارآ.
بين مخاطب محوری و توسعه روابط عمومي الكترونيك رابطه وبوآ آارآ
تعریف متغيرها
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از نظر یونسكو :تكنولوژی اطالعات عبارت است از روشهای علمي ،فني ،مهندسي و تكنيكهای
مدیریت و پرآازش و راربرآ اطالعات آر زمينههای ابتماعي ،اقتصاآی و فرهنگي.
روابط عمومي الكترونيك :روابط عمومي الكترونيك آر این تحقيق نمرا ای است ره پاسخ
آهندگاا بر اساس پرسشنامه محقق ساخته رسب مي رنند.
زيرساخت ها و توسعه روابط عمومي الكترونيك استفاآا از فناوری آیجيتالي خصوصا
راربرآهای مبتني بر وب سایت های اینترنتي برای افزایش آسترسي و ارائه خدمات و اطالعات
ارتباطي به راربراا و سازمااها و نهاآها و آریافت اطالعات از طریق تا .این روش زمينه
بالقواای برای رمك به ایجاآ رابطهای ساآا ،رواا و مؤثر بين سازمااها و نهاآها و ارائه خدمات
ارزاا قيمت و فوری به رليه گروا های راربر را فراهم خواهد ررآ.
روابط عمومي بخشي از سازماا است ره وظيفه ارتبا با راررناا ،ارتبا با مرآ  ،ارتبا
با سازمانها و ارگانها و نهاآها و ارتبا با رسانه ها به ویژا رسانه های بمعي را با هدف ایجاآ
تفاهم ،رفع سوء تفاهم ها ،توليد رضایت و بلب مشاررت بر عهدا آارآ.
روابط عمومي روششي است تگاهانه ،برنامه ریزی شدا و مستمر برای ایجاآ و حفظ حسن
تفاهم مياا یك آستگاا ،مؤسسه و مرآ .
فضاي الكترونيك و توسعه روابط الكترونيك :روابط عمومي آر بوامع اطالعات تیندا
نقش مهمي آر امر اطال رساني بهينه ،ارائه سرویس ها و خدمات به تك تك افراآ بامعه
خواهد آاشت .ویژگي های خاص روابط عمومي الكترونيك سبب تسهيل آسترسي شهرونداا و
مخاطباا به اطالعات وخدمات مورآ نياز وراهش هزینه ها خواهد شد.
 آر روابط عمومي الكترونيك بهرا گيری از فناوری های نوین هدف نيست بلكه وسيلهاست وسيله ای آر بهت ارائه خدمات وسرویس های مورآ نياز به مخاطباا .
 روابط عمومي الكترونيك آر قيد وزماا ومكاا نيست .خادمات واطالعاات آر تمااميروزها وساعات آر آسترس شهرونداا ومخاطباا قرار مي گيرآ.
 روابط عمومي الكترونيك ارتباطي آو سویه بين سازماا ها ومرآ حارم مي رند. مخاطب آر روابط عمومي الكترونيك بمعي نيست بلكه فرآی است .آر روابط عموميالكترونيكي باید پاسخگوی تك تك اعضای بامعه اطالعات بوآ.
نقش نيروي انساني و روابط عمومي الكترونيك :آر روابطي ره بوآوستانه وبوآ آارآ،
افراآ ميتوانند همدیگر را آر مواقع الز حمایت رنند و مانند مشاور بارای یكادیگر باه افازایش
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توانایيهای اعضاء گروا بپرآازند .رار ررآا آر چنين گروههایي لذت بخش خواهاد باوآ زیارا از
طریق تا نيازهای سطوح عالي انساني برتورآ ميشوآ .لذا توسعه گاروا هاای رااری مايتواناد
باعث بهبوآ نگرش رارمنداا نسبت به شغل و بهباوآ عملكارآ فارآی گارآآ (رحيماي:0849 ،
.)039-048
مخاطب محوري و توسعه روابط عمومي الكترونيك :زباا به عنواا [توانایي] بالفعل به
لطف سه قوة خویش ،زبانشناختي (بر محور زباا و تحليل معناشناسي محتوای گازارا) ،گوینادا
محوری (بر محور گویندا و انگيزة ارتباطي اش) و مخاطب محوری (بر محور شنوندا ره متأثر از
اثر حاصل از رنش زباني است ).به قدرت عملي آست مي یابد ره از عبارت صِرف فراتر ماي روآ
و ارتباطات بين تا ره سخن مي گوید و تا ره مي شنوآ را محكم تر مي رند .تعاآ  ،بر اساس
این آیدگاا ،بازتوليد هم زماا انگيزة گویندا و تأثير حاصل از تا بر گيرندا خواهد بوآ .مخاطب
به عنواا عضو بدید فعّاليّت گفت و شنوآی ره خوانِش تا را معرفّي مي رند ،مطرح مي رناد.
بدین ترتيب ،بازی های تربمه به سياست یا شعریّت محدوآ نمي شوند ،زیرا هر متني خواننادا
را مجبور مي رند به از نو تغاز ررآا ،به بياا خویش و مخصوصاً به خنثي نبوآا آر برابر موضع
گيری های مطرح شدا چه توسّط نویسندا /راوی ،چه توسّط بازیگراا اصلي (باختين.)2000 ،
چناا چه گویندا ( نویسندا ،راوی ،غيرا) آر پي ،مثالً ،خنداندا خوانندا یا مخاطب باشاد،
متربم [رتبي] یا متربم شفاهي مجبور است همين روش را به رار ببندآ ،آر غير ایان صاورت
عمل ارتبا ناموفّق است.
روش شناسي تحقيق
تحقيق حاضر از بعد هدف ،راربرآی و از بعد ماهيت ،توصيفي -همبستگي مي باشد.
اطالعات الز برای پاسخگویي به سؤاالت تحقيق از طریق پرسشنامه بمع توری شدا است
پرسشنامه حاضر بر اساس اهداف تحقيق و متغيرهای مورآ مطالعه طراحي شدا است.
بامعه تماری مورآ مطالعه آر این تحقيق ،اساتيد و راررنااا آانشاگاا تزاآ اساالمي واحاد
روآهن مي باشند ره بالر بر  0000نفر مي باشند ره با استفاآا از بدو مورگااا 884 ،نفار را
به روش نمونه گيری تصاآفي ساآا انتخاب شد .برای تعيين اعتبار پرسشنامه های تهيه شدا ،با
استفاآا از روش تلفای ررونباخ مورآ سنجش قرار آاآا شد ره نتایج حاصله برابر  %48محاسبه
شد ره مطلوب و قابل قبو مي باشد.
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به منظور بررسي اهداف و فرضيه های تحقيق از تمار توصيفي -مشخص رننداهای مررزی
و پرارندگي -و تمار استنباطي نظير ضریب همبستگي اسپيرمن و رگرسيوا بهرا گرفته شد.
يافته ها
نتایج اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه روابط عمومي الكترونيك حاري از تا است ره به
ترتيب :توسعه زیر ساختها ،نيروی انساني ،فضای الكترونيك و مخاطب محاوری آر اولویات او
تا چهار قرار گرفته اند.
جدول شماره  :١اولويت بندي عوامل مؤثر بر توسعه روابط عمومي الكترونيك

گویه ها

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

اولویت

توسعه زیر ساختها
نيروی انساني
فضای الكترونيك
مخاطب محوری

8/88
8/49
8/30
2/42

0/84
0/13
0/40
0/08

0/000
0/038
0/201
0/891

0
2
8
8

خيلي رم= 0رم= 2متوسط= 8زیاآ= 8خيلي زیاآ=9
نتایج بدو شمارا  0نشاا مي آهد :محاسبه ضاریب همبساتگي باين آو متغيار مخاطاب
محوری و توسعه روابط عمومي الكترونيك ) ** ) p =00/0 , r =0/803حاري از تا اسات راه
بين آو متغير مذرور آر سطح  44آرصد اطميناا رابطه مثبت وبوآ آارآ .لذا فرض صفر تأیياد
و فرض تحقيق رآ مي گرآآ.
جدول شماره  :2خالصه نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن

ش .فرضيه

متغير شمارا 0

زیر ساختها
0
نيروی انساني
2
فضای الكترونيك
8
مخاطب محوری
8
**p<_ 0/01 *p<_ 0/05

متغير شمارا 2

r

p

توسعه روابط عمومي الكترونيك
توسعه روابط عمومي الكترونيك
توسعه روابط عمومي الكترونيك
توسعه روابط عمومي الكترونيك

**0/200
**0/822
**0/284
**0/803

00/0
00/0
00/0
00/0
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بهت بررسي عوامل موثر بر توسعه روابط عمومي الكترونيك ،متغيرهای مستقل را آر ماد
رگرسيوني قرار آاآا و توضيح مي آهيم .آر واقع رگرسيوا چندگانه روشي بارای مطالعاه تاأثير
یك یا چند متغير مستقل آر پيش بيني تغييرات متغير وابسته است .نتاایج تحليال آر بادو
شمارا  2بدین شرح است.
جدول شماره  :3تحليل رگرسيوني چندگانه براي پيش بيني توسعه روابط عمومي الكترونيك

R

R2

 R2تعدیل شدا

خطای معيار برتورآ

F

سطح معني آاری

0/138

0/898

0/883

4/220

03/410

0/000

هماا طور ره آر بدو شمارا  8مشاهدا مي شوآ ،مقادار R= 0/138نشااا آهنادا ایان
است ره مد رگرسيوا به خوبي مي تواند برای پيش بيني استفاآا شوآ .مقادار R2 = 0/898
بدین معني است ره  89آرصد از واریانس متغير وابسته توسعه روابط عمومي الكترونيك توسط
متغيرهای (زیر ساخت ،نيروی انساني ،فضای الكترونيك و مخاطب محوری) تبيين مي شوآ .باه
عبارت آیگر 89 ،آرصد از پرارندگي مشاهدا شدا آر متغير توسعه رواباط عماومي الكترونياك
توسط این چهار متغير تبيين مي شوآ .آر اآامه برای اینكه بدانيم ماد رگرسايوني معناي آار
است یا نه .از تزموا  Fره تا را تزموا  Fرگرسيوا رلي نيز مي نامند استفاآا گرآید .آر اینجا
 Fبرابر با  03/410است و با توبه به اینكه سطح معني آاری مشااهدا شادا ( )0/000رمتار از
 0/09مي باشد مي تواا گفت مد رگرسيوني معني آار است.
جدول شماره  :4مقدار تأثير متغيرهاي تأثير گذار بر توسعه روابط عمومي الكترونيك

متغير وابسته :توسعه روابط عمومي الكترونيك
پيش بيني رننادا
ها
ضریب ثابت

ضریب استاندارآ خطاااااااااای ضریب اساتاندارآ t
شدا Beta
استاندارآB
نشدا B
34/443

2/244

--

88/443

sig t

0/000
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0/948

0/080

0/828

8/288

0/000

0/280

0/089

0/000

0/334

0/033

0/098

-0/904

-1/404

0/000

0/089

-0/038

-0/011

0/243
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اطالعات بدو شمارا  8حاري از تا است ره ضریب بتای مرباو باه متغيرهاای فضاای
الكترونيك و مخاطب محوری منفي ولي ضرایب بتای مربو به متغيرهای آیگر مثبت است .باا
مرابعه به تمار  tو سطوح معني آاری مي تواا قضاوت ررآ ره از بين متغيرهاای فاوق ،متغيار
زیر ساختها ( B=0/828و ) p =0/00و متغير فضای الكترونياك ( B=0/904و ) p =0/00معناي
آار بوآا و مي توانند پيش بيني رنندا توسعه روابط عمومي الكترونيك باشند .به عبارت آیگر با
افزایش یك واحد آر هر ردا از متغيرهای یاآ شدا ،سطح معناي آاری توساعه رواباط عماومي
الكترونيك به ترتيب  0/828و  0/904واحد افزایش مي یابد.
بحث و نتيجه گيري
روزگار عصر حاضر را مي تواا آوراا حرف  Eآانست .تنها رافي است ره یك پيشوند  Eباه
او هرچيزی بياورید تا نا تخرین تحوالت آر هر زمينه را به آست تورید.
تجارت الكترونيك ،بانكداری الكترونيك ،شهر الكترونيك ،پرسشنامه الكترونيك ،موسيقي
الكترونيك ،آفتر الكترونيك ،مجله الكترونيك ،پست الكترونيك ،نشر الكترونيك ،اعتبار مالي
الكترونيك و نهایتاً روابط عمومي الكترونيك و آولت الكترونيك از پدیدا هایي است ره بحث
روز خدمات نوین ارتباطي آر بهاا است (امامي.)204 :0848 ،
ارنوا مرابعه به پایگاههای اینترنتي آر رشورهای صنعتي و پيشرفته ،بای مرابعه به تما
سازماا ها و اآارات را تا حد قابل توبهي گرفته است و همه خدمات آولتي از صدور شناسنامه
و گذرنامه تا ثبت شررتها ،اخذ مجوز شغلي تا اخذ مدارك قضایي و ...همگي توسط این پایگاا
ها انجا خواهد شد.
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اگر بخواهيم تعریفي از روابط عمومي الكترونيك آاشته باشيم ،باید بگویيم ره "روابط
عمومي الكترونيك ،نحوا به رارگيری تكنولوژی بدید ارتباطي و شيوا های نوین اطال رساني
برای ارایه خدمات منطبق بر خواسته های مخاطباا به طور لحظه ای (  ،)onlineبه منظور
تحقق اهداف روابط عمومي است.
آر خصوص بنسيت افراآ مورآ مطالعه ،از مجمو  884نفر اساتيد و راررناا آر آانشگاا
تزاآ روآهن تعداآ  229نفر ( ) %11/1مرآ و  008نفر ( ) %88/8زا بوآا اند .متوسط سن افراآ
مورآ مطالعه آر این تحقيق  84سا مي باشد .ره بواا ترین تنها  29سا سن و مسن ترین
تنها  10سا سن آاشته اند .بيشترین فراواني مربو به طبقه سني 89-89سا و رمترین
فراواني مربو به گروا سني  93-13سا مي باشد .انحراف معيار به آست تمدا نيز برابر 4/90
مي باشد.
از نظر وضعيت تأهل 31/1 ،آرصد از افراآ مورآ مطالعه با بيشترین فراواني متأهل و 28/8
آرصد مجرآ بوآا اند .از نظر سطح تحصيالت 84/1 ،آرصد از افراآ مورآ مطالعه با بيشترین
فراواني آارای تحصيالت فوق ليسانس بوآا اند .همچنين 8/8آرصد افراآ آارای تحصيالت آیپلم
و  04/4آرصد افراآ آارای تحصيالت فوق آیپلم و  80/3آرصد آارای تحصيالت ليسانس و 1/9
آرصد آارای تحصيالت آرتری و باالتر بوآا اند .آر خصوص آیدگاا اساتيد و راررناا آانشگاا
روآهن آر خصوص نقش نيروی انساني آر توسعه روابط عمومي الكترونيك نتایج حاصل از
تحقيق نشاا ميدهد ره  10/4آرصد از اساتيد و راررناا آانشگاا روآهن با بيشترین فراواني
نقش نيروی انساني آر توسعه روابط عمومي الكترونيك را آر حد زیاآ مي آانند.
آر خصوص آیدگاا اساتيد و راررناا آانشگاا روآهن آر خصوص نقش زیرساختها آر توسعه
روابط عمومي الكترونيك نتایج حاصل از تحقيق نشاا ميدهد ره  99/4آرصد از اساتيد و
راررناا آانشگاا روآهن با بيشترین فراواني نقش زیرساختها آر توسعه روابط عمومي
الكترونيك را آر حد زیاآ مي آانند .آر خصوص آیدگاا اساتيد و راررناا آانشگاا روآهن آر
خصوص نقش فضای الكترونيك آر توسعه روابط عمومي الكترونيك نتایج حاصل از تحقيق
نشاا ميدهد ره  10/9آرصد از اساتيد و راررناا آانشگاا روآهن با بيشترین فراواني نقش
فضای الكترونيك آر توسعه روابط عمومي الكترونيك را آر حد زیاآ ميدانند آر خصوص آیدگاا
اساتيد و راررناا آانشگاا روآهن آر خصوص نقش مخاطب محوری آر توسعه روابط عمومي
الكترونيك نتایج حاصل از تحقيق نشاا ميدهد ره  88/4آرصد از اساتيد و راررناا آانشگاا
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روآهن با بيشترین فراواني نقش مخاطب محوری آر توسعه روابط عمومي الكترونيك را آر حد
متوسط مي آانند.
نتایج اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه روابط عمومي الكترونيك حاري از تا است ره به
ترتيب :توسعه زیر ساختها ،نيروی انساني ،فضای الكترونيك و مخاطب محوری آر اولویت او
تا چهار قرار گرفته اند.
محاسبه ضریب همبستگي بين آو متغير زیرساختها و توسعه روابط عمومي الكترونيك
)** ) p =00/0 , r =0/200حاري از تا است ره بين آو متغير مذرور آر سطح  44آرصد
اطميناا رابطه مثبت وبوآ آارآ .لذا فرض صفر تأیيد و فرض تحقيق رآ مي گرآآ .محاسبه
ضریب همبستگي بين آو متغير نيروی انساني و توسعه روابط عمومي الكترونيك ) **=0/822
 ) p =00/0 , rحاري از تا است ره بين آو متغير مذرور آر سطح  44آرصد اطميناا رابطه
مثبت وبوآ آارآ .لذا فرض یك تأیيد و فرض صفر رآ مي گرآآ.
محاسبه ضریب همبستگي بين آو متغير فضای الكترونيك و توسعه روابط عمومي
الكترونيك )** ) p =00/0 , r =0/284حاري از تا است ره بين آو متغير مذرور آر سطح 44
آرصد اطميناا رابطه مثبت وبوآ آارآ .لذا فرض صفر تأیيد و فرض تحقيق رآ مي گرآآ.
محاسبه ضریب همبستگي بين آو متغير مخاطب محوری و توسعه روابط عمومي الكترونيك
)** ) p =00/0 , r =0/803حاري از تا است ره بين آو متغير مذرور آر سطح  44آرصد
اطميناا رابطه مثبت وبوآ آارآ .لذا فرض یك تأیيد و فرض صفر رآ مي گرآآ.
نتایج حاصل از رگرسيوا بيانگر تا است ره  89آرصد از واریانس متغير وابسته توسعه
روابط عمومي الكترونيك توسط متغيرهای (زیر ساخت ،نيروی انساني ،فضای الكترونيك و
مخاطب محوری) تبيين مي شوآ .به عبارت آیگر 89 ،آرصد از پرارندگي مشاهدا شدا آر
متغير توسعه روابط عمومي الكترونيك توسط این چهار متغير تبيين مي شوآ.
روابط عمومي الكترونيكي نياز ضروری آانشگاا ها و سازمانهای مختلف است ره باید طي
یك برنامه ریزی منسجم مورآ توبه قرار گيرآ با توسعه آولت الكترونيك نياز به اطال رساني
افزوا تر مي شوآ به نحوی ره با روابط عمومي سنتي نمي تواا به توسعه آولت الكترونيك آر
بامعه اميدوار بوآ برای تحقيق آولت الكترونيك یك روابط عمومي الكترونيك الز است تا
بتواند رليه مسوليتهای اطال رساني را به عهدا بگيرآ و آر رليه زمينه های تبليغاتي با روش
های مدرا رم هزینه و رارامد وظایف و نقش های خوآ را انجا آهد توسعه آولت الكترونيك

شناخت عوامل مؤثر در توسعه روابط عمومي الكترونيك (مطالعه موردي دانشگاه ...

١13

باید بر اساس راهبرآ رلي روابط عمومي به صورت تدریجي اتفاق بيفتد تا شرایط و فضای الز
برای این رار فراهم شوآ برای توسعه آولت الكترونيك آر بامعه باید به عوامل مختلفي توبه
شوآ ره یكي از مهمترین عوامل تا تماآگي الكترونيك آر سازمانها و به تبع تا آر بامعه است.
تماآگي الكترونيك آربه پذیرش فناوری اطالعات آر هر سازماا را نشاا مي آهد و وظيفه
فراهم ررآا چنين شرایطي به عهدا روابط عمومي هاست.
پيشنهادها
اگر روابط عمومي ها بخواهند آارای نقش محوری آر فرتیند تصميم گيری سازمانها باشند
باید همگا با پيشرفت های علم و تكنولوژی زمينه و بستری مناسب را آر بهت ارتقاء
توانمندی ها و فعاليتهای خوآ فراهم رنند .این بستر وزمينه خالق يت است ره نياز به رار آسته
بمعي ،هم آلي ،تموزش ،تشویق ،تغيير نوعي نگرش و ...آارآ.
بنابراین پيش شر اصلي و اساسي برای هر روابط عمومي ،نوتوری آر رارها ،برنامه ها و
خالقيت فعا آر تمامي امور ابرایي این واحد مي باشد .آر بهاني ره هر لحظه آر حا تغيير
و نو شدا است روابط عمومي ها ناچارند به سمت ایدا های نو و خالقانه گا برآارند .امروزا
تغييرات اساسي آر شيوا تبليغات ،روشهای اطال رساني و اطال یابي ،روشهای نظر سنجي و...
ایجاآ شدا است .مدیر و رارشناس روابط عمومي ناگزیر از بهرا بویي از ابزارهای نو آر رارهای
خوآ مي باشد .تنچه مي تواند روابط عمومي را پویاتر بلوا آهد نوتوری وخالقيت آر بهرا گيری
از همين ابزارهای نوین وخلق تكنيك های نو آر رارهاست.
بنابراین الز است موارآ ایل را بهت شناخت و ارتقاء روابط عمومي الكترونيك آربرنامه
ریزی آانشگاا ها لحاظ گرآآ.
 ارتبا مستمر بين مدیراا روابط عمومي های آانشگاا تزاآ اسالمي و آانشگاا های آولتي برترو آانشگاا های معتبر بهاني .
 پرسنل روابط عمومي از فارغ التحصيالا علو ارتباطات و فن توری ارتباطات انتخاب شوند.شررت فعا مدیراا روابط عمومي آر همایش های رشوری و رنفرانس های بين المللي رواباط
عمومي ،به ویژا روابط عمومي الكترونيك .
 تهيه و تنظيم منشور اخالقي روابط عمومي سازماا برگزاری بلسات آاخلي بين استاآاا و راررناا و مدیراا به صورت ماهيانه یا فصلي -تاريد هماهنگ بر بهبوآ روابط آروا سازماني و بروا سازماني
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 همكاری فعا و مستمر با مطبوعات و رسانه هارمك آر بذب استعداآهای آرخشاا استاآاا و راررناا یا به عبارتي ایجااآ بساتری مناسابآر بهت بالندگي آانشگاا .
 آفا از بایگاا روابط عمومي آر مقابل آخالت غير مسئوالنه واحدها و افراآ . توبه بدی به افكار همه استاآاا و راررناا و آانشجویاا آر ایجاآ حررت  ،اصاالح و بریاااسازی سالم بدوا آر نظر گرفتن امياا و رویكرآهاای سياساي مخارب راه متاسافانه یكاي از
معضالت روابط عمومي ها است .
 برگزاری رارگاا های تموزشي تخصصي و آعوت از استاآا بربسته علو ارتباطات رتبه بندی روابط عمومي های برتر آانشگاا تزاآ اسالمي و رعایت شاخص های اساتاندارآهایبهاني آر زمينه روابط عمومي الكترونيك.
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Determining the Effective Factors in Developing Electeronic Public Relations in
Islamic Azad University Roudehen Branch
Esmail Taheri Dr. Mohammadreza Karimi Dr.Hasan Hashemidaran
Abstract:This study was done to determine the effective factors in developing
electronic public relations in Islamic Azad university Roudehen branch. The given
factors consisted of sub-structures, the role of human power, electronic atmosphere,
the role of human relations as independent variables which affect the development of
electronic public relations. The study is of descriptive and survey type. Regarding
the purpose, it was applied. It was also based on the documents and field work. The
research tool was researcher-made and its related index of reliability appeared to be
0.84. The population consisted of all teachers and staff working in the Roudehen
branch (totally 1100 subjects) out of whom 338 were considered as the research
sample. The results of the study, using regression and Spearman rank order
correlation coefficient, showed that the research independent variables do not have
significant effect on the development of electronic public relations in Islamic Azad
university Roudehen branch.
Key words: Electronic public relations, communication, Innovation
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