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رحمان سعیدی١، سیدرضا نقیب السادات٢،
علیرضا پاکده,٣، رحیم نریمان,٤

چ6یده
پژوهش پیش رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� بوده است. 
از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیف� و کم� استفاده شد. در بخش کیف� با استفاده 
از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه گیری هدفمند با ١۵ نفر از خبرگان و نیز تحلیل 
مضمون و از نوع روش شبMه مضامین مدل مفهوم� مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� 
تدوین شد. جهت احتساب اعتبار و پایایی مضامین و نیز مدل احصاء شده به ترتیب از 
روش ارزیابی به شیوه ارتباط� و نیز ضریب توافق پایایی استفاده شده است. در بخش کم� 
به منظور برازش مدل، داده های پژوهش از روی ۶۶ نفر از کارکنان و مدیران چهار روابط 
عموم� نهادهای انقالبی که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نیز روش نمونه گیری 
طبق هایی نسبت� انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید. یافته های کیف� پژوهش نشان داد 
که مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� از ۴ مضمون فراگیر مدیریت�، محتوایی، 
الMترونی�M و سرمایه اجتماع� به اشباع نظری رسیده است و آنگاه نگاره شبMه مضامین 
ترسیم شد. یافته های پژوهش کم� در بخش تحلیل توصیف� نشان داد که میزان شاخص 
 ً کل روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� در میان چهار نهاد انقالبی در سطح نسبتا
ً یافته های پژوهش کم� در بخش تحلیل استنباط� و از نوع تحلیل  مطلوبی قرار دارد. دوما
عامل� تأییدی نشان دادند که مدل آزمون شده (بازتولید شده) روابط عموم� مطلوب ایران� 

اسالم� از همانندی و برازش مطلوبی با مدل مفهوم� برخوردار است.
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مقدمه | 
ســیر تاریخــ! ظهــور خــرده سیســتم روابــط عمومــ!، در غــرب نشــان م! دهــد کــه ایــن 
حرفــه همچــون دگرگون! هــای بــه وجــود آمــده در سیســتم ها و خــرده سیســتم های اجتماعــ!، 
در مســیر پیشــرفت متــوازن و متأثــر از ایــن رخدادهــا، بــه  وجــود آمــده و ســهم آن، کــم و بیــش 
ــتم) در  ــر سیس ــه کل (اب ــF جامع ــای دموکراتی ــوذ رونده ــ! و نف ــعه اجتماع ــق توس در تحق
ســازمان های اجتماعــ! (سیســتم های اصلــ!)، قابــل توجــه بــوده اســت (بوتــان و هزلتــون، 
ــ!  ــاز مبتن ــب نی ــا، برحس ــط عموم! ه ــ!، رواب ــد تاریخ ــن رون ١٣٧٨: ١٩٢ ‑١٩١). در ای
ــاره  ــتم ها و پ ــر سیس ــا دی\ ــل ب ــده و در تعام ــود آم ــه وج ــه ب ــ! در جامع ــعه اطالعات ــر توس ب
سیســتم ها، بــه ایفــای نقــش برجســته خــود در تولیــد و بــه  کارگیــری اطالعــات در چارچــوب 
توســعه سیســتم های پیشــرفته ارتباطــات اجتماعــ! پرداختــه و بــه ســمت گســترش اعتمــاد و 
مشــارکت میــان ســازمان ها و عامــه و مشــتریان حرکــت نمــوده اســت (کهــن، ١٣۵٧: ۵٧).

ــF خــرده سیســتم در حــوزه ســازمان! همچــون  ــوان ی ــه عن ــ! ب ــط عموم ــران رواب در ای
دی\ــر بخش هــای ســازمان! و نهادهــا پــس از پیــروزی انقــالب اســالم! دســتخوش تغییــرات 
گردیــد و ارزش هــای حاکــم، معیارهــای انتخــاب مدیــران روابــط عمومــ!، شــرح وظایــف و 
کارکردهــای آن در مقاطــع مختلــف انقــالب اســالم!، بنــا بــه تحــوالت فناورانــه، سیاســ!، 
ــد در کیف! ســازی و توســعه  ــر چن اجتماعــ!، فرهنگــ! و اقتصــادی کشــور متحــول شــد. ه
ــراف و اذعــان  ــم؛ امــا اعت ــه ای نبوده ای ــدام اساســ! و تحــول گرایان ــط عمومــ! شــاهد اق رواب
ــدی  ــاء ســطح کارآم ــ! در ارتق ــط عموم ــذار رواب ــای اثرگ ــه کارکرده ــ! کشــور ب ــران عال مدی

ســازمان امــری مشــهود و محســوس اســت.
در بررســ! اولیــه م! تــوان اذعــان کــرد معضــل عــدم توســعه روابــط عمومــ! در ایــران نبــود 
ــه  mــت، بل ــا نیس ــای روز دنی ــتفاده از فناوری ه ــی در اس ــتگاه های اجرای ــران و دس ــزم مدی ع
عــدم توجــه بــه فرهنگ ســازی و تشــmیل بســتر مناســب، عــدم تبییــن و تدویــن شــاخص ها 
و ال\ــوی بومــ! و ملــ! و عــدم توجــه بــه کیف! ســازی و استانداردســازی اســت. همیــن امــر 
باعــث شــده مــدل مطلــوب روابــط عمومــ! کــه تناســب نظــری و عملــ! بــا فرهنــگ ایــران 
ــه  ــالم! ک ــالب اس ــای انق ــی و نهاده ــتگاه های اجرای ــازمان! دس ــاختارهای س ــالم! و س اس
تأمین کننــده نیازهــای واقعــ! در درون و بــرون ســازمان ها همــراه بــا کســب حداکثــر رضایــت 

مــردم (افــکار عمومــ!) داشــته باشــد، تدویــن نشــود.
 ایــن امــر موجــب عــدم اســتفاده مناســب از ظرفیــت بی بدیــل روابــط عمومــ! بــه عنــوان 
دانــش، فــن، هنــر و تخصصــ! کــه در توســعه ملــ! نقــش ارزنــده ای دارد، شــده اســت. روابــط 
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 | ــ�،  ــ�، هم گرائ ــرمایه اجتماع ــت س ــ� و تقوی ــم اجتماع ــق تفاه ــاد و تعمی ــا ایج ــ� ب عموم

انســجام ملــ� و همبســتگ� اجتماعــ� را افزایــش م� دهــد کــه هــر کــدام الزمه هــای توســعه 
همه جانبــه بــرای یــB نظــام ملــ� اســت.

روابــط عمومــ� تأثیــر شــIرف خــود را بــه عنــوان پدیــده ای کــه از ابتــدای ظهــورش در غــرب 
بــه دقــت، حساســیت، ســرعت، انعکاس پذیــری، هماهنگــ� و آگاه� بخشــ� تأکیــد داشــته و 
محیط هــای اطالعاتــ� ســازمان ها را مدیریــت کــرده اســت، نشــان داده اســت عــدم توجــه بــه 
حــوزه روابــط عمومــ� یYــ� از عوامــل اصلــ� جلوگیــری از شــYل گیری توســعه اســت؛ بنابراین، 

شــناخت فرایندهــای توســعه و کیف� ســازی روابــط عمومــ� اهمیــت زیــادی دارد.
عــالوه بــر ایــن، عصــر اطالعــات بــه ســمت� مــ� رود کــه روابــط عموم� هــای ســنت� بــر 
ــای  ــط عموم� ه ــول و رواب ــدرت ســنت در حــال اف ــر ق ــه ب ــی سیاســ� و تکی ــه واقع گرای پای
ــرم  ــدرت ن ــه ق ــ� هســتند و در آن ب ــه سیاســت اندیشــه گرا در حــال جایIزین ــر پای ــن و ب نوی
برتــری داده م� شــود؛ بنابرایــن، تدویــن راهبــرد روابــط عمومــ� بــا معیارهــا و شــرایط امــروز 
ــای  ــ� نهاده ــط عموم ــران رواب ــر کارشناســ�، مدی ــای ســنت� و غی ــه دور از نگاه ه ــ� ب جهان
ــ�  ــکار عموم ــ� اف ــرایط� در جهت ده ــن ش ــه در چنی ــد ک ــزم م� کن ــالم� را مل ــالب اس انق
و ســازمان در مســیر تحــول و توســعه بــا بهره گیــری از فضــای مجــازی و فناوری هــای 
الYترونیــB، راهبــرد ارتباطــ� مؤثــری اتخــاذ کــرده و نقــش کلیــدی و راهبــردی خــود را بــه 
نحــو شایســته ای ایفــا نماینــد؛ بنابرایــن، شناســایی عناصــر و مؤلفه هــا و نیــز بررســ� نقــش و 
کارکردهــای روابــط عمومــ� مطلــوب در پیشــبرد اهــداف و آرمان هــای انقــالب اســالم� یYــ� 
 Bاز مهم تریــن فعالیت هــای پژوهشــ� محســوب م� شــود؛ زیــرا روابــط عمومــ� بــه  عنــوان یــ
رســانه ســازمان� و فــرا ســازمان� نقــش کلیــدی در موفقیــت نظــام جمهــوری اســالم�، توســعه 
ــه،  ــب پیش گفت ــه مطال ــا توجــه ب ــدی دارد. ب ــکار عمومــ� و رضایت من ــ� و شــYل ده� اف مل
پژوهــش پیــش رو بــر آن اســت تــا بــا تدویــن مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� ایرانــ� اســالم�، 
شــاخص های آن را بیــن چهــار نهــاد انقالبــی بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران، بنیاد مســتضعفان، 

کمیتــه امــداد امــام خمینــ� و شــورای عالــ� انقــالب فرهنگــ� بــرازش نمایــد.

١. مفهوم نهاد
ــاز حیاتــ� ایجــاد م� شــود و دارای  ــه یــB نی ــادی اجتماعــ� اســت کــه در پاســخ ب نهــاد، بنی
روابــط ســازمان یافته، مســتحYم، پویــا، بــادوام و پایــدار اســت (اســYات١، ١٩٩۵). از 

1. Scott
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ــ� طبیعــ� نیازهــا و فشــارهای اجتماعــ� اســت |  نظــر «ســلزنی١7» (١٩٩۶)، نهــاد محصول

(ســلزنی7، ١٩٩۶: ٢٧٨‑٢٧٧). در نهــاد، نوعــ� تعهــد اخالقــ� بــه جــای هــدف مشــترک، 
ــ�، ١٣٩١: ١۵). ــت (ایروان ــردم اس ــه م ــان� ب ــرای خدمات رس ــ� ب ــالش گروه ــل ت عام

نهادهــا رفتــار افــراد را از ایــن لحــاظ کــه چــه روابطــ� بایــد بیــن افــراد وجــود داشــته باشــد 
بــا همدیWــر تنظیــم و تبییــن م� کننــد (پارســونز٢، ١٩٣٧: ٧‑٣٢۶).

٢. مفهوم روابط عموم5
اصطــالح روابــط عمومــ�، ترجمــه و واژه انگلیســ�٣ بــرای نخســتین بــار در امریــXا در اتحادیه 
راه آهــن بــXار بــرده شــد (حبیبــی، ١٣٨۶). روابــط عمومــ� بــا توســعه و پیشــرفت جوامــع، 
توســعه وســایل ارتباط جمعــ� و دســتیابی انســان بــه فناوری هــای نویــن ارتباطــ� تعاریــف و 

مفاهیــم جدیــدی پیــدا نمــود.
روابــط عمومــ�، مدیریــت مناســبات مطلــوب بیــن ســازمان و مخاطبــان گوناگــون، 
مدیریــت اداره یــا فــن و دانــش اداره و روابــط کل یــ7 ســازمان و گروه هــای گوناگــون اســت 
(نصیــری قیــداری، ١٣٨٢: ٧٣). «ادوارد برنیــز۴» یXــ� از بنیان گــذاران رشــته روابــط عموم�، 
دادن اطالعــات بــه مــردم و انجــام تالش هــای ترغیبــی بــه منظــور تغییــر گرایش هــا و رفتــار 
مــردم و کوشــش بــرای همبســته کــردن نگرش هــا و اقدامــات یــ7 مؤسســه بــا مخاطبــان خــود 
ــ�  ــط عموم ــت رواب ــده فعالی ــا مؤسســه را عم ــان ب ــات مخاطب ــا و اقدام ــالj نگرش ه و متقاب

م� دانــد.۵
در ســال ١٩٨٢ میــالدی، انجمــن روابــط عمومــ� امریــXا۶ در تعریفــ� از روابــط عمومــ� 
اعــالم کــرد. ایــن نهــاد بــه یــ7 ســازمان و مــردم جامعــه پیرامــون امــXان م� دهــد متقابــالj خــود 
را بــا دیWــری هماهنــگ ســازند و تــالش دارد تــا یــ7 فراینــد دوســویه را بازنمایــی کنــد؛ گویی 
ــان دو گــروه اجتماعــ� اســت کــه خــود در  ــط عمومــ� تســهیل یــ7 تعامــل می وظیفــه رواب
مقایســه بــا آنهــا موقعیتــ� برابــر دارد. چنــد ســال بعــد «گرونیــ7» و «وایــت» ایــن تعریــف را 
بــا وارد کــردن عنصــر ارتبــاط تکمیــل کردنــد و روابــط عمومــ� را عبــارت از مدیریــت ارتبــاط 

1. Selznic

2 3. Parsons

3.   public relation

4.   Edward Bernays

5.   www.shara.ir

6.   Public Relations society of America: PRSA
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 | میــان یــ4 ســازمان و مــردم مخاطــب آن دانســتند (تنــچ١ و یومانــس٢٠٠۶،٢: ۵). در ســال 

١٩٩۴ میــالدی، در تعریــف دی@ــری از گرونیــ4، نکتــه درخــور توجهــ8 دیــده م8 شــود؛ وی 
بــر آن بــود کــه افــراد شــاغل در روابــط عمومــ8 کــه یــ4 ال@ــوی متقــارن «دوطرفــه٣» را دنبــال 
ــز  ــان خــود نی ــع کارفرمای ــد از مناف ــا م8 خواهن ــه آنه Uدی@رخــواه نیســتند بل Wــال ــد، کام م8 کنن

دفــاع کنند.(گرونیــ۴4، ١٩٩۴: ١٨).
در رویUــرد تحلیلــ8 بــه ســیر تاریخــ8 تعاریــف صــورت گرفتــه در زمینــه روابــط عمومــ8 
ــه داراســت  ــ8 ک ــا کارکردهــای متفاوت ــن خــرده سیســتم ســازمان8 ب ــه ای ــت ک ــوان دریاف م8 ت
ــه افــکار عمومــ8، توســعه یافتگ8 جوامــع و اثربخشــ8  ــه عامــل اثرگــذاری در جهت دهــ8 ب ب
مدیــران تبدیــل شــده اســت و در تمامــ8 مؤلفه هــای برنامه ریــزی و توســعه کشــورها از جملــه 
ارتبــاط دولت هــا بــا ملت هــا و نیــز ارتبــاط دولت هــا بــا همدی@ــر بــه عنــوان شــاخص کلیــدی 

ــود. ــده م8 ش دی

٣. روابط عموم� اسالم�
برخــ8 بــه دلیــل مــدرن بــودن مفهــوم روابــط عمومــ8 برآمــده از قــرن بیســتم در امریــUا، بــا 
ــط عمومــ8»،  ــد: «رواب ــف هســتند و م8 گوین ــط عمومــ8 اســالم8 مخال وجــود مفهــوم رواب
روابــط عمومــ8 اســت و اســالم8 و غیــر اســالم8  نــدارد (مســعودی، ١٣٩٣). طــرح مفهــوم 
روابــط عمومــ8 اســالم8 بــه معنــای ایجــاد تمایــز بیــن «روابــط عمومــ8 اســالم8» و «روابــط 
عمومــ8 غیــر اســالم8» بــه هیــچ وجــه نیســت. ایــن مرزبنــدی اساســاً غلــط و بــه دور از منطــق 
ــه روابــط عمومــ8 اســت  ــه مطــرح اســت، دیــدگاه اســالم در زمین اســت. آنچــه در ایــن زمین
ــط عمومــ8 اســالم8» شــناخته م8 شــود. بدیهــ8  ــه اســالم «رواب ــل انتصــاب آن ب ــه دلی کــه ب
اســت کــه بــه هــر حــال دیــدگاه دینــ8 الهــ8 بــا دیــدگاه غیردینــ8 زمینــ8 و مــادی تفــاوت دارد؛ 
امــا کشــف زمینــه ای مشــترک میــان روابــط عمومــ8 اســالم8 و «روابــط عمومــ8 انســان8» در 
جهــت تعالــ8، رشــد و بالندگــ8 روابــط عمومــ8 ایــران در ســطح ملــ8، منطقــه ای و جهانــ8 
ــات انســان8 در  ــه کرام ــد اذعــان کــرد توجــه ب بســیار راه@شــا اســت (بشــیری، ١٣٩٣). بای
علــم روابــط عمومــ8 و رســانه ها مــورد تأکیــد بــوده اســت و پایه گــذاری روابــط عمومــ8 بــر 
اســاس احتــرام بــه انســان شــUل گرفتــه اســت. بــه  طــوری کــه در منشــور اصــول بین المللــ8 

1.   Tench

2.   yeomans

3.   Symmetric

4.   Grunig
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اخــالق حرفــه ای خبرنــگاری کــه در چهارمیــن نشســت یونســ)و در ســال ١٩٨٣ میــالدی بــه | 

ــه  ــرام ب ــر احت ــB و منطقــه ای رســید. در اصــل ششــم خــود ب تصویــب ســازمان های بین الملل
اســرار محرمانــه و حیثیــت انســانB تأکیــد کــرده اســت. در ایــن اصــل آمــده اســت: «بخــش 
م)مــل اســتانداردهای حرفــه ای خبرنــگار همانــا احتــرام بــه حــق اشــخاص در حفــظ اســرار 
محرمانــه و حرمت هــای انسانB شــان بــر پایــه مــوارد موجــود در قانــون بین المللــB و قوانیــن 
ملــB ازجملــه حمایــت از حقــوق و آبــروی دیWــران و منــع افتــرا، بهتــان و لطمــه بــه حیثیــت و 

آوازه اشــخاص اســت» (شــ)رخواه، ١٣٧۴: ١٢٧).

۴. مفهوم روابط عموم4 مطلوب
نخبه گرایــی یــا الیتیســم١ در روابــط عمومــB، زمینه ســاز معرفــB روابــط عمومB هــای 
متمایــز یــا پیشــرفته بیــن ســایر روابــط عمومB هــا را فراهــم مB ســازد (ســفیدی،١٣٩۴: ١٠).

ــش،  ــت دان ــر مدیری ــکا ب ــا ات ــادی اســت کــه ب ــروز، نه ــای ام ــB ســرآمد در دنی ــط عموم رواب
مدیریــت فنــاوری اطالعــات، روابــط عمومــB ال)ترونیــf و مدیریــت فراینــد و ایجــاد نگــرش 
فرایندگــرا در عمل)ــرد ســازمانB بــر افــکار عمومــB ســیال، متحــرک، زنــده و پویــای جامعــه 
 Bــ ــری از تمام ــا بهره گی ــه ب ــادر اســت ک ــت ق ــB در حقیق ــط عموم ــن رواب ــذارد. ای ــر مB گ اث
ــت  ــم مدیری ــتاوردهای عل ــن دس ــتفاده از آخری ــB و اس ــن ارتباط ــای نوی ــا و فناوری ه ابزاره
در شــاخه ها گرایش هــای مختلــف آن از جملــه مدیریــت فراینــد بــه مفاهیمــB جدیــد در 
ارتباطــات درون ســازمانB و برون ســازمانB و مجموعــه ای از فعالیت هــا و عمل)ردهــای 
 Bروابــط عمومــ fدر یــ .(نورآبــادی، ١٣٩۴: ١۵ Bفر، مؤمنــ Bســلطان) خویــش دســت یابــد
پویــا و کارآمــد جریــان مبادلــه پیــام بــه صــورت دوســویه انجــام مB گیــرد و بــه همیــن لحــاظ بــه 
واکنش هــای مــردم و مخاطبــان در قبــال پیام  هــای ارائــه شــده بــه آنهــا توجــه  مB شــود و ایــن 
واکنش هــا در ارائــه پیام هــای بعــدی بــه مــردم تأثیرگــذار هســتند. بــه همیــن دلیــل، در ســاختار 
یــf روابــط عمومــB کارآمــد بایــد ارتباطــات مشــارکت طلبان هــم متناســب و درخــور ارتبــاط 
 ،Bــا اســتفاده از شــیوه های شــناخته شــده علمــ ــرد و همــواره ســعB شــود ب ــان قــرار گی ــا آن ب
ــل  ــده و از تحمی ــی ش ــری و ارزیاب ــت اندازه گی ــه دق ــا ب ــل پیام ه ــان در مقاب ــش مخاطب واکن
پیام هــا بــه مــردم (الWــوی ارتباطــB ســلطه) یــا بی توجهــB بــه واکنش هــای مــردم در مقابــل 
پیام هــا (الWــوی ارتباطــB تنــزل) کــه هــر دو بــه فقــدان مشــارکت مB انجامنــد، اجتنــاب شــود 

ــاه، ١٣٩۴: ٣۶ ‑٣۵). ــ)ری خانق (ش

1.  Elitism
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 | ۵. روی<ردها و مدل های نظری روابط عموم� مطلوب

١‑۵. روابط عموم* مطلوب در چارچوب نظریه برتری و تفوق

نظریــه برتــری و تفــوق، یــ0 نظریــه کلــ) در روابــط عمومــ) اســت کــه ایــن نظریــه حاصــل 
ــش آن توســط  ــه پژوه ــت ک ــات اس ــت ارتباط ــه در مدیری ــای بهین ــه روش ه ــال مطالع ١۵ س

انجمــن بین المللــ) ارتبــاط گــران تجــاری١ تأمیــن اعتبــار شــده اســت.
اصول کل) برتری و تفوق روابط عموم) عبارت اند از:

١.مشارکت روابط عموم) در مدیریت راهبردی؛
٢.توانمندی روابط عموم) به شQل ائتالف مستقیم یا گزارش مستقیم روابط به مدیریت 

ارشد؛
٣.کارکرد منسجم و هماهنگ روابط عموم)؛

۴. روابط عموم) به عنوان ی0 کارکرد مدیریت)، جدا از سایر کارکردها؛
۵. سرپرست) روابط عموم) توسط ی0 مدیر و نه ی0 تکنیسین؛

۶. مدل تقارن دو طرفه روابط عموم)؛
روابط عموم)  در  مدیریت)  نقش  اعمال  برای  پیشرفته  و  آگاه  دپارتمان  به ی0  نیاز   .٧

متقارن؛
٨.  سیستم متقارن ارتباطات داخل)؛

٩.  چندگونگ) گنجانده شده در تمام) نقش ها؛
١٠.  اخالقیات و صداقت.

٢EFQM ٢‑۵. روابط عموم* مطلوب در چارچوب مدل

مــدل تعالــ) ســازمان) چارچوبــی بــرای بهبــود خروجــ) ســازمان و همچنیــن افزایــش 
رضایتمنــدی کارکنــان، مشــتریان و ســایر ذی نفعــان ســازمان اســت کــه در این استانداردســازی 
و دســتیابی بــه شــاخص های ســازمان متعالــ) روابــط عمومــ) کارآمــد و ســرآمد نقــش بســزا 

و تعیین کننــده ای دارد.
مــدل تعالــ) ســازمان)٣ کــه مــدل اروپایــی اســت و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا از آن 
ــان۵، افزایــش  ــری۴، کارکن ــه رهب ــد کیف) ســازی فرایندهــای ســازمان در زمین اســتفاده م) کنن

1.  International Association of Business communicators: IABC

2.  European Foundation for Quality Management

3.  EFQM

4.  Leader ship

5.  People
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ــان۴، |  ــج کارکن ــداری٣، نتای ــا٢، مشــتری م ــر ســازمان ها١، فراینده ــا دی. ــل و مشــارکت ب تعام
نتایــج جامعــه۵ و معیــار نتایــج کلیــدی عمل<ــردی۶ را محــور قــرار داده و زمینــه بهبــود کیفــ4 

شــاخص های نه گانــه، برنامه ریــزی م4 نمایــد٧.
٣‑۵. روابط عموم% مطلوب در چارچوب مدل دمینگ

چرخــه کیفیــت «دمینــگ» (مــدل ژاپنــ4) در ســال ١٩۵٠ میــالدی بــا دعــوت ژاپن4 هــا از دکتــر 
ادوارد دمینــگ امری<ایــی و مطالعــات وی مطــرح شــد و چهــار راهبــرد اصلــ4 آن عبارت انــد 
از: برنامه ریــزی٨، اجــرا٩، بازبینــ١٠4 و اقــدام١١ کــه بــه  طــور خالصــه١٢ خوانــده م4 شــود 

(اســ<ات. ام کاتلیــپ، ۵٨:١٩٩۵).

چرخه بهبود مستمر پروفسور ادواردز دمینگ

ــردی، اجــرای  ــزی راهب ــران در بخــش برنامه ری ــا در ای ــط عموم4 ه ــت رواب ــود وضعی بهب
ارتباطــات، ارزیابــی، پژوهش هــای کاربــردی و تحلیــل محتــوای فعالیت هــا موجــب دســتیابی 

بــه روابــط عمومــ4 مطلــوب و ســرآمد خواهــد شــد (یحیایــی ایلــه ای،١٣٩٢: ٩٠).
«اســ<ات. ام. کاتلیــپ» در کتــاب «تأثیــرات روابــط عمومــ4» مــ4 آورد: روابــط عمومــ4 
ــ4 مدیریــت ســازمان در زمــان  ــه لحــاظ علمــ4 بخــش اصل در پیشــرفته  ترین شــ<ل خــود، ب
ــد  ــط عمومــ4 را در یــd فراین ــوع رواب ــن ن ــرات اســت. متخصصــان، چنی مشــ<الت و تغیی
چهارمرحلــه ای مدیریــت، «تعریــف مشــ<ل یــا تهدیــد»، «طــرح و برنامــه»، «اقــدام و برقــراری 

ــپ، ١٩٩۵: ۶٨). ــد (کاتلی ــه» ســاختاربندی م4 نماین ــی برنام ــاط» و «ارزیاب ارتب
1.  Partnership & resources

2.  Processes

3.  Customer Results

4.  People results

5.  Society results

6.  Key performanc Results

7.  www.Efqm.org

8.  Planing

9.  Do

10.  Check

11.  Action

12.  PDCA
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 | ۶. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از مبان� نظری
ــه  ــ� را ب ــط عموم ــران، رواب ــه صاحب نظ ــان داد ک ــش نش ــری پژوه ــوابق نظ ــر س ــروری ب م
 عنــوان کانــال ارتباطــ� در درون و بــرون  ســازمان و حــوزه ای کــه ایجــاد ارزش افــزوده ارتباطــ� 
باالیــی دارد؛ معرفــ� نمــوده و تســهیل;ری، ارتباطــ� بــودن، پاســخ;و بــودن و مردمــ� بــودن را 

ــد. ــوب م� دانن ــط عمومــ� مطل از مشــخصه های رواب
عــالوه بــر ایــن، فعالیت هــای روابــط عمومــ� در شــKل گیری افــکار عمومــ� بســیار 
تأثیرگــذار بــوده و متناسب ســازی بــا آخریــن تحــوالت و فناوری هــای روز دنیــا (روابــط عمومــ� 
الKترونیــY) در پیشــبرد اهــداف آن اثربخشــ� زیــادی دارد؛ بنابرایــن، ایجــاد ارتبــاط دوســویه 

ــوب اســت. ــط عمومــ� مطل ــا رویKــرد مشــتری مــداری از شــاخصه های رواب همســنگ ب
بنابرایــن، بــا اســتناد بــه رویKردهــای نظری اســتفاده شــده در مجموع ســه مؤلفــه تعامالت 
ــوان مقوله هــای اولیــه روابــط عمومــ�  ــه  عن و دو ســوی;� متقــارن، مدیریتــ�، الKترونیKــ� ب
مطلــوب ایرانــ� اســالم� شناســایی و در قالــب جــدول ١ و در ذیــل نمــودار ١، مــدل مفهومــ� 

شــبKه ای روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� نشــان داده م� شــود:

جدول ١. مقوله ها، مؤلفه ها و مفاهیم روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس سوابق نظری

شاخص مطلوبیت تخصصى در روابط عمومى هاى نهادهاى انقالب اسالمى

مقوله
مؤلفه

مفاهیم
فرع�اصل�

تعامل و 
 �Nدوسوی

متقارن
تعامل� بودن

مردم مداری
هم دلى، انتقادپذیرى، مخاطب محور، ارتقاء رضایت مندى، 

حامى مردم، حسن نیت، راستى و درستى، خوش نامى 

سازمان

پاسخNویی

مخاطب شناسى، ارتباط درون سازمانى، ارتباطات 

مردمى برون سازمانى، اقناع مخاطبان، روحیه پیگیرى، 

مسئولیت پذیر، تسهیل و تسریع در جریان اطالعات و 

دسترسى به آن

 �QترونیQال
بودن

�QترونیQال
فناوریبودن

پایگاه اطالع رسانى، ارتباط الکترونیکى، پارکت، وادکت، 

شبکه هاى اجتماعى، وبالگ، سیستم تلفن گویا، دسترسى 

به اینترنت، مجله الکترونیکى، اینترانت، sms سنتر، ویدئو 

کنفرانس، پست الکترونیک، بانک اطالعات، خبرخوان ها 

(RSS)، سرویس هاى اینترنت موبایل
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شاخص مطلوبیت تخصصى در روابط عمومى هاى نهادهاى انقالب اسالمى

مقوله
مؤلفه

مفاهیم
فرع4اصل4

مدیریت4

جهادی بودن

انقالبی بودن

روحیه جهادى، والیت پذیرى، پیروى از آرمان هاى انقالب 

اسالمى، مخاطب شناسى، عدالت محورى، توجه به فقرا و 

مستمندان، استکبارستیزى، رعایت تقوا، احساس مسئولیت، 

استقامت و پایدارى

ارزش مدارى
اخالق گرایى، انصاف، گذشت، باحیا بودن، عزت نفس، مثبت 

اندیش، اخالص، امانت دارى، ساده زیستى

دین مدارى

خلق نیک، از منظر قرآن کریم، از منظر پیامبر اکرم (ص)، 

از منظر امام على (ع)، صداقت، توسعه نهادهاى دینى شرح 

صدر، زبان گویا، اخالص، حفظ حریم خصوصى، امانت دار، 

احترام به مردم، گوش شنوا

شایستگى

آینده نگرى

پیش بینى، رقابت پذیرى، دیده بانى، تحلیل روندها، سناریو، 

یکپارچه سازى، خالقیت و نوآورى، کار تیمى، درك از آینده، 

دوراندیشى فعاالنه، ترسیم چشم انداز، توجه به تحوالت 

جهانى

هوشمندی

هوش هیجانى، هوش فرهنگى، هوش معنوى، معمارى 

ارتباطى، استانداردسازى، واقع گرایى، درك باال، استفاده 

از فناورى هاى نوین، مدیریت مبتنى بر اهداف، قابلیت 

دسترسى، قابلیت اندازه گیرى، فرایندسازى

دانش سیاس4 
داشتن

مدیریت رخدادها، پیام سیاسى، چانه زنى، مشارکت در 

راهپیمایى ها، برجسته سازى سیاسیون، جلب مشارکت، 

جهت دهى افکار عمومى، بازخوردگیرى سیاسى، البى گرى، 

قدرت نرم

رهبری

اعتمادبه نفس، مدیریت مشارکتى، تحول گرا، درك سازمانى، 

راهبردى، افزایش مشارکت، ضریب نفوذ باال، ایجاد انگیزه، 

اثربخشى، مدیریت بحران، مدیریت دانش، خالق و نوآور، 

پژوهش محور
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نمودار ١. مدل مفهوم� شب<ه ای روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس سوابق نظری

٧. روش شناس� پژوهش
در پژوهــش پیــش رو، بــه لحــاظ ماهیــت تحقیــق در زمــره تحقیقــات اکتشــاف� و از نظــر نــوع 
تحقیــق، کاربــردی اســت. روش تحقیــق پیش بینــ� شــده در ایــن پژوهــش روش آمیختــه کیف� 

و کمــ� اســت. بدیــن ترتیــب که:
١‑٧. بخش کیف� پژوهش

١‑١‑٧. نوع روش تحقیق

ــه نیمــه اســتاندارد شــده بــا خبــرگان و صاحب نظــران  در بخــش کیفــ� و از نــوع مصاحب
حــوزه روابــط عمومــ� (اســاتید دانشــKاه� و مدیــران روابــط عمومــ�١) مضامیــن و 

شــاخص های مطلــوب روابــط عمومــ� ایرانــ� اســالم� احصــاء شــدند.
٢‑١‑٧. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی سنج�

در بخــش کیفــ� پژوهــش از مصاحبــه نیمــه اســتاندارد بــا خبــرگان نهادهــای انقالبــی و نیز 

١.   سپاه پاسداران انقالب اسالم�، شورای عال� انقالب فرهنگ�، بنیاد مستضعفان انقالب اسالم�، بنیاد شهید و امور ایثارگران
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خبــرگان دانشــ3اه� اســتفاده شــده اســت. بــه منظــور اعتبــار و پایایــی ســنج� شــاخص ها و | 

مضامیــن بــه روش زیــر عمــل شــده اســت:
الف) اعتبار سنج4

بــه منظــور اعتبــار ســنج� شــاخص های احصــاء شــده از روش ارزیابــی اعتبــار بــه شــیوه 
ــار  ــده در اختی ــاء ش ــاخص های احص ــم و ش ــور مفاهی ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــل ش ــ� عم ارتباط
ــار  ــان اعتب ــد آن ــرل و تأیی ــا کنت ــد و ب ــران) داده ش ــرگان و صاحب نظ ــوندگان (خب مصاحبه ش

ــدند. ــاء ش ــاخص ها احص ــم و ش مفاهی
ب) پایایی سنج4

بــه منظــور پایایــی ســنج� مفاهیــم و شــاخص های احصــاء شــده از روش ضریــب توافــق 
پایایــی بیــن دو کدگــذار یــا محقــق همــSار اســتفاده شــد (ســاروخان�، ١٣٨٧: ٢٨٩)؛ 
بنابرایــن، بــرای ایــن منظــور از ضریــب پایایــی بــا اســتفاده از فرمــول ذیــل اســتفاده شــد کــه 

ــرآورد شــده اســت: ــزان آن ٠/٩٠ ب می

C.R /= × =
139

100 0 90
154

 

 مقوله های مورد توافق دو کدگزار 
C.R = ١٠٠×        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کل مقوله های مورد بررس�  
٣‑١‑٧. جامعه آماری پژوهش

 در ایــن بخــش بــا اســتفاده از شــیوه نمونه گیــری هدفمنــد و قضاوتــ�؛ تعــدادی خبــرگان و 
صاحب نظــران دانشــ3اه� و نیــز مدیــران روابــط عمومــ� نهادهــای انقالبــی در ســال های ٩۶‑
٩۵ بــه منظــور احصــاء و تدویــن مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� ایران� اســالم� انتخاب شــدند.

۴‑١‑٧. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش
ــاع و  ــه اجم ــتیابی ب ــا و دس ــری داده ه ــباع نظ ــش اش ــن پژوه ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــش روش  ــن بخ ــز در ای ــری نی ــت. روش نمونه گی ــالک اس ــوندگان م ــن مصاحبه ش ــق بی تواف
نمونه گیــری غیــر احتمالــ� از نــوع قضاوتــ� و هدفمنــد اســت؛ بنابرایــن، داده هــای پژوهــش 
بــر اســاس مصاحبــه بــا ١۵ نفــر از خبــرگان و صاحب نظــران دانشــ3اه� و نیــز مدیــران روابــط 

عمومــ� نهادهــای انقالبــی بــه اشــباع نظــری رســیده اســت.
۵‑١‑٧. روش تحلیل داده های پژوهش

بــرای تحلیــل داده هــا از تحلیــل مضمــون و از روش شــبSه مضامیــن اســتفاده م� شــود کــه 
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 | خــود شــامل ســه مرحلــه:

الف) کشف مضامین پایه ای ؛
 ب) کشف مضمون های سازمان یافته؛

 ج) کشف مضمون های فراگیر.
 بعــد از ســپری  کــردن ایــن مراحــل، مضمون هــای بــه دســت آمــده بــه صــورت نقشــه های 

شــبCه وب ترســیم م@ شــوند.
٢‑٨. بخش کم� پژوهش

١‑٢‑٨. نوع روش تحقیق

بــه منظــور بــرازش مــدل مفهومــ@ (شــبCه مضامیــن) در میــان کارکنــان روابــط عمومــ@ 
نهادهــای انقالبــی از روش پیمایــش اســتفاده شــده اســت.

٢‑٢‑٨. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی سنج� ابزار پژوهش

ــاخص ها و  ــه از ش ــاخته برگرفت ــق س ــنامه محق ــزار پرسش ــش از اب ــ@ پژوه ــش کم در بخ
مضامیــن احصــاء شــده از بخــش کیفــ@ عمــل شــده اســت. بــه منظــور اعتبــار و پایایی ســنج@ 

شــاخص ها و مضامیــن بــه روش ذیــل اقــدام شــده اســت:
الف) اعتبارسنج�

ــا  ــ@ ب ــوری کم ــی ص ــار محتوای ــق از اعتب ــنامه تحقی ــار پرسش ــنجش اعتب ــور س ــه منظ ب
اســتفاده از روش ســ@ وی آر١ اســتفاده شــده اســت. مقــدار ســ@ وی آر بیــن صفــر تــا یــX در 
نوســان اســت و بنابرایــن، هرچــه میانگیــن بــه دســت آمــده بــه عــدد یــX نزدیX تــر باشــد؛ 
داللــت بــر ایــن دارد کــه ابــزار از اعتبــار محتوایــی مناســبی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه اکثــر 
ارزیابی کننــدگان ســؤاالت را مناســب تشــخیص داده انــد (الوشــه٢، ١٩٧۵). فرمــول محاســبه 

ســ@ وی آر بــه شــرح ذیــل اســت:

E
N

n
CVR

N

−

=
2

2

(N=١۵).تعداد کل متخصصان@ که سؤاالت را ارزیابی م@ کنند .N
. تعداد متخصصان@ که سؤاالت را مناسب و درست ارزیابی کردند. En

مقــدار ســ@ وی آر بــرای شــاخص ها و مؤلفه هــای مقولــه مدیریتــ@، الCترونیCــ@، 
محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ@ ســازمان@ بــه ترتیــب برابــر بــا ٠/۶۶، ٠/۶۶، ٠/۶٣ و ۶٨/٠ 
1. Content Validity Ratio: CVR

2.  Lawshe, 1975
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بــوده اســت کــه بــر اســاس جــدول الوشــه (١٩٧۵) در ســطح قابــل قبولــ" م" باشــند (مقــدار | 
ــا ٠/۴٩ اســت). ــر ب ــره براب ــا ١۵ نفــر خب ســ" وی آر جــدول ب

ب: پایایی سنج4
بــه منظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه؛ از روش هم ســازی درونــ" گویه هــا بــا اســتفاده از 
ــه مدیریتــ"،  ــزان آلفــای مقوله هــای چهارگان ــاخ» اســتفاده م" شــود. می آزمــون «آلفــای كرونب
الUترونیUــ"، محتوایــی، ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" و نیــز شــاخص کل بــه ترتیــب برابــر بــا 

٠/٩۶٨، ٠/٩۴۶، ٠/٩۴٧، ٠/٩٩١ و ٠/٩٨۶ بــوده اســت کــه در ســطح عالــ" م" باشــند.
٣‑٢‑٨. جامعه آماری پژوهش

در ایــن بخــش کلیــه مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــ" نهادهــای انقالبــی: بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران بــا ٢١ نفــر، شــورای عالــ" انقــالب فرهنگــ" بــا ٢٠ نفــر، بنیــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالم" بــا ٢١ نفــر و کمیتــه امــداد امــام خمینــ" (ره) بــا ١٩ نفــر و در مجمــوع بــا 

٨١ نفــر در ســال های ٩۶‑٩۵ جامعــه آمــاری پژوهــش را تشــUیل م" دهنــد.
۴‑٢‑٨. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

ــران و کارشناســان  ــان مدی ــه تحقیــق از می ــرآورد حجــم نمون ــه منظــور ب در ایــن بخــش ب
روابــط عموم" هــای نهادهــای انقالبــی بــا اســتفاده از قاعــده نمونه گیــری مــورگان و کرجســ" 
ــاد شــهید  ــرای بنی ــه ب ــر نمون ــداد: ١٧ نف ــن تع ــر انتخــاب شــده اند کــه از ای (١٩٧٠) ۶۶ نف
ــرای شــورای  ــه ب ــاد مســتضعفان، ١۶ نفــر نمون ــرای بنی ــه ب و امــور ایثارگــران، ١٧ نفــر نمون
ــر  ــ" (ره) در نظ ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرای کمیت ــه ب ــر نمون ــ" و ١۶ نف ــالب فرهنگ ــ" انق عال
گرفتــه شــدند. روش نمونه گیــری در ایــن بخــش، روش نمونه گیــری احتمالــ" و از نــوع روش 

ــوده اســت. نمونه گیــری طبقــه ای نســبت" قلمــداد ب
۵‑٢‑٨. روش تحلیل داده های پژوهش

در بخش کم" از دو روش به شرح ذیل استفاده م" شود:
١. روش توصیفــ": در ایــن مرحلــه هــر یــk از شــاخص های تحقیــق بــه صــورت تحلیــل 

تــک متغیــره در قالــب جــدول فراوانــ" مــورد تحلیــل و توصیــف قــرار گرفــت.
٢. روش اســتنباط": در ایــن مرحلــه بــه منظــور ارزیابــی و بــرازش مــدل مطلــوب روابــط 

عمومــ" ایرانــ" اســالم" از تحلیــل عاملــ" تأییــدی اســتفاده شــده اســت.
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 | ٩. یافته های پژوهش

١‑٩. یافته های کیف� پژوهش

بــرای تحلیــل مصاحبه هــای انجــام شــده بــا خبــرگان و صاحب نظــران حــوزه روابــط 
عمومــ; از تحلیــل مضمــون و از میــان روش هــای مختلــف تحلیــل مضمــون از روش شــب5ه 

مضامیــن اســتفاده شــد.
 برای دستیابی به شب5ه مضامین باید مراحل زیر انجام شود:

الف) کشف مضامین اصل; یا مفاهیم پایه ای  (شناسه ها و نکات کلیدی متن)
ب) کشــف مضمون هــای ســازمان یافته (مقــوالت بــه دســت آمــده از ترکیــب و تلخیــص 

مضمون هــا یــا مفاهیــم اصلــ;)
ج) کشــف مضمون هــای فراگیــر (مضامیــن عالــ; دربرگیرنــده اصــول حاکــم بــر متــن بــه 

عنــوان یــR کل)
بعــد از ســپری کــردن ایــن مراحــل، مضمون هــای بــه دســت آمــده بــه صــورت نقشــه های 

شــب5ه وب ترســیم م; شــوند.
مضامیــن فراگیــر در کانــون شــب5ه مضامیــن قــرار م; گیــرد؛ مضامیــن ســازمان یافته 
واســط مضامیــن فراگیــر و مضامیــن پایــه ای  شــب5ه اســت. مضامیــن پایــه مبیــن نکتــه مهمــ; 
در متــن اســت و بــا ترکیــب آنهــا مضمــون ســازمان یافته ایجــاد م; شــود (عابــدی جعفــری و 

همــ5اران، ١٣٩٠: ١۶٠).
ــرگان و صاحب نظــران حــوزه  ــا خب ــه ب ــل داده هــای حاصــل از مصاحب ــه تحلی ــه ب در ادام
روابــط عمومــ; بــه منظــور ترســیم شــب5ه مضامیــن روابــط عمومــ; مطلــوب نهادهــای 
انقالبــی پرداختــه م; شــود. جــدول ٢؛ مضامیــن فراگیــر، ســازمان یافته و نیــز مضامیــن پایــه 

ــد: ــان م; ده ــالم; را نش ــ; اس ــوب ایران ــ; مطل ــط عموم ــای رواب و ویژگ; ه
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جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ3 های روابط عموم3 مطلوب ایران3 اسالم3| 

مضامین پایه مقوله جزئ3(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل3
فرع3 (مضامین فراگیر) اصل3

محبت ورزی

ارزش  مداری

جهادی بودن مدیریت3

اعتدال  گرایی

خردورزی و تفکر

عدالت محوری

مردم مداری

ارزش فرهنگ.

مسئولیت اجتماع.

وظیفه گرایی

اخالق  گرایی

امانت  داری و رازداری

با نزاکت بودن

حسن شهرت

شایسته  ساالری

توسعه فرهنگ کار جمع.

تدوین برنامه انقالبی

انقالبی بودن

والیت محوری

روحیه انقالبی

قدرت شناسایی و تشخیص

قدرت تصمیم  گیری

قدرت اقدام و عمل

فطرت  گرایی

دین  مداری

خدامحوری

اسالم. بودن

توجه به آیات قران کریم
توجه به بیانات پیامبر (ص) و ائمه (ع)

تقوا و معنویت  گرایی
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 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئ� (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�

فرع� (مضامین فراگیر) اصل�

احساس مثبت به نهاد

تعهد عاطف�

تعهد 
سازمان�

تعلق قوی به نهاد

وابستگ- عاطف- نهادی

افتخار از کار در نهاد

رضایت از داشتن کار
احساس مسئولیت کردنتعهدهنجاری

تکلیف دانستن کار

عالقه به ماندگاری در نهاد
تعهد مستمر

پذیرش ارزش  ها و اهداف سازمان- نهاد(تمایل به ماندگاری)

پرهیز از روح تنبل- و تن  پروری

وقت  شناس-

تعهد رفتاری
وظیفه  شناس-

یت داشتن پشتکار و جدّ

ت و نظم در کار داشتن دقّ

داشتن درست- و صداقت در کار

ارتباطات

دانش

شایستگ� مدیریت�

خدمات  ده-

ابزارهای دیجیتال

مQاتبات اداری

مدیریت منابع

روانشناس-

جامعه  شناس-

زبان انگلیس-

صحبت کردن
گوش دادن فعالمهارت

تفکر انتقادی



ــــ  ارتباطات ١٣٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
 نه

4 و
 س

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ4 های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4| 

مضامین پایه
مقوله جزئ4 (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل4

فرع4 (مضامین فراگیر) اصل4

درک مطلب

نوشتن

قدرت درک اجتماع%

هماهنگ%

یادگیری فعال

ترغیب

مذاکره

درک شفاه% و نوشتاری

توانایی

بیان شفاه% و نوشتاری

وضوح و تشخیص گفتار

حساسیت به وجود مشAل

استدالل قیاس% و استقرایی

خالقیت

چینش اطالعات

قدرت مرکز

شناسایی

زمان  بندی

سرعت ادراک%

سرعت عمل و مدیریت زمان

اینترانت

فناوری  های نشر آنالین

شاخص  های 
روابط 

عموم4 
VترونیWال

4WترونیWال

اکسترانت

%AترونیAخبرنامه یا مجله ال

وبالگ رسم% سازمان%

ایمیل

بروشور الAترونیA% (برنامه  ها، 
عملAردها و آمار و اطالعات)

سیستم اداری بدون کاغذ (برید)
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 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئ� (مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�

فرع� (مضامین فراگیر) اصل�

شبMه  های اینترنت�
شبMه  های اجتماع� 

شبMه  های موبایل�مجازی

توییتر، فیس  بوک

(SMS) سرویس پیام کوتاه

سرویس  های تلفن 
همراه

(EMS) سرویس پیام افزوده

سرویس پیام  رسان� چند رسانه  ای 
(MMS)

بلوتوث

وادکست (تلویزیون اینترنت�)

مولت� مدیا
(چندرسانه  ای)

پادکست (رادیو اینترنت�)

وب کنفرانس

ویدئو کنفرانس یا تله کنفرانس

مدیریت محتوا

YترونیMمدیریت روابط عموم� ال
مدیریت مخاطب

دروازه  بان� خبر

مدیریت و کنترل اعتبار منبع

جاذب و گیرایی
جذابیت داشتن

ساختار 
صوری

محتوایی

استفاده درست از تصاویر

خالقیت در تولید محتوا
نوآوری و خالقیت

دوری از فعالیت کلیشه  ای

تعاریف مفاهیم متناسب با نهاد 
انقالبی

جامعیت ساختار 
محتوایی

جامعیت داشتن

ساده و رسایی

قابل فهم بودن

برخورداری از انسجام
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ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ5 های روابط عموم5 مطلوب ایران5 اسالم5| 

مضامین پایه
مقوله جزئ5(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل5

اصل5 (مضامین فراگیر) فرع5

برانگیزاننده بودن

تأثیرگذاری
اثرگذار بودن

گاه(  بخش بودن آ

اقناع  سازی

معتبر بودن منبع محتوا

مستند و ارجاع داشتنمعتبر بودن

روزآمد بودن محتوا

شفاف  سازی

شفافیت

اعتماد 
محوری

سرمایه اجتماع5 
سازمان5

اطالع  رسان( دقیق

بیان حقایق

داشتن صداقت

عدم سانسور

اطمینان بخش(

حسن ظن و اطمینان 
بخش5

ایجاد و حفظ اعتماد در کارکنان

متعهد به خواسته  ها و انتظارات مخاطبان

ایجاد و حفظ اعتماد در مدیریت سازمان

الزام پاسخMویی

ایجاد و حفظ اطمینان در مخاطبان

عدم استفاده از نیروهای سیاس( خاص

ارتباط مستمر با کارکنان

جلب مشارکت سازمان  یافته درون  سازمان(

هنر برقراری ارتباط با کارکنان

تعامل و مشارکت 
درون  سازمان5

تعامل داشتن 
و مشارکت5 

بودن

توجه به دموکراس( در سازمان

ارتباط مؤثر پایدار با کارکنان داخل(

الزام بودن تعامل و همUاری 
درون  سازمان(
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 | ادامۀ جدول ٢. مضامین فراگیر، سازمان یافته و نیز مضامین پایه و ویژگ� های روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�ی

مضامین پایه
مقوله جزئ�

(مضامین سازمان  یافته) مقوله کل�
 (مضامین فراگیر)

فرع� اصل�

قدرت ایجاد کمپین و شب�ه  سازی

تعامل و مشارکت 
برون  سازمان�

هنر برقراری ارتباط با مخاطبان

توجه به تکثرگرایی

برقراری ارتباط مؤثر با سایر نهادهای 
انقالبی

برقراری ارتباط مؤثر با قوای سه  گانه

برقراری ارتباط مؤثر با دانش?اهیان

الزام بودن تعامل و هم�اری 
Eبرون  سازمان

دوسویه بودن

تمایل به تبادل اطالعات

ارتباط مستمر با رسانه  ها

Eافزایش ارتباط مردم

توجه به نهادهای مدنE در جامعه

ــط  ــه ای  رواب ــن پای ــن ســازمان یافته و مضامی ــر، مضامی ــن فراگی جــدول ٣. تعــداد مضامی
عمومــE مطلــوب ایرانــE اســالمE مســتخرج از داده هــای کیفــE مرتبــط بــا مصاحبــه خبــرگان 

ــد: ــان مE ده را نش

جدول ٣. تعداد مضامین فراگیر، سازمان یافته و پایه ای  روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

مضامین پایه
مقوله جزئى(مضامین سازمان یافته) مقوله کلى

(مضامین فراگیر)
ردیف

فرعى اصلى

٧١ ١٠ ٣ مدیریت� ١
٢٢ ۴ ٢ �QترونیQال ٢
١۶ ۵ ٢ محتوایی ٣
٣٠ ۴ ٢ سرمایه اجتماع� سازمان� ۴

١٣٩ ٢٣ ٩ ۴ جمع کل
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همان گونــه کــه جــدول ٣ نیــز نشــان م� دهــد؛ روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� | 
ــه  ــران از ٤ مقول ــرگان و صاحب نظ ــر از خب ــا ١٥ نف ــتاندارد ب ــه اس ــه نیم ــاس مصاحب ــر اس ب
کلــ� (مضامیــن فراگیــر) مدیریتــ�، الEترونیEــ�، محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان�، ٩ 
مقولــه جزئــ� (مضامیــن ســازمان یافته) اصلــ�،٢٣ مقولــه جزئــ� (مضامیــن ســازمان یافته) 

فرعــ� و در نهایــت بــا ١٣٩ مضمــون پایــه ای  بــه اشــباع نظــری رســیده اســت.
ــ�  ــای جزئ ــر)، مقوله ه ــن فراگی ــ� (مضامی ــای کل ــتخراج مقوله ه ــاء و اس ــس از احص پ
اصلــ� و فرعــ� (مضامیــن ســازمان یافته) و مضامیــن پایــه ای  روابــط عمومــ� مطلــوب 
ایرانــ� اســالم� در ایــن قســمت بــه ترســیم مــدل مفهومــ� پژوهــش یــا همــان تشــEیل شــبEه 
ــن ســازمان یافته و  ــ� شــبEه ای برحســب مضامی ــدل مفهوم ــل نمــودار ٢ (م ــن در ذی مضامی

ــود. ــادرت م� ش ــر) مب فراگی

نمودار ٢. مدل مفهوم5 شبKه ای روابط عموم5 مطلوب ایران5 اسالم5 برحسب مضامین سازمان یافته و فراگیر

بــا توجــه بــه انــگاره شــبEه مضامیــن پیش گفتــه م� تــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه روابــط 
ــای  ــه در حوزه ه ــردد ک ــالق م� گ ــ� اط ــط عموم ــه رواب ــالم� ب ــ� اس ــوب ایران ــ� مطل عموم
مختلــف کاری خــود در بخش هــای درون ســازمان� و برون ســازمان� ســرآمد و متمایــز باشــد. 
یEــ� از ایــن حوزه هــا برخــورداری از نیــروی انســان� نخبــه و کارآمــد و نیــز متعهــد بــه ارزش های 
انقالبــی اســت. ایــن امــر در ذیــل مقولــه مدیریتــ� بــا مؤلفه هــای شایســتگ�، جهــادی بــودن و 
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 | ــ� روابــط عمومــ�  تعهــد ســازمان� احصــاء و شناســایی شــده اســت. شایســتگ� های مدیریت

ــزان برخــورداری او در حوزه هــای دانــش، مهــارت و توانایــی  ــه می مطلــوب ایرانــ� اســالم� ب
اطــالق م� شــود. مدیریــت جهــادی نیــز در روابــط عمومــ� نهادهــا بــا ترویــج و تعمیــق 
رفتارهــای جهــادی ظهــور و بــروز پیــدا م� کنــد؛ بنابرایــن، م� تــوان دین مــداری، ارزش مــداری 
و انقالبــی بــودن را بــه عنــوان ویژگ� هــای برجســته مدیریــت روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� 
ــه  ــای مقول ــر از مؤلفه ه Nــ� دی Oــوان ی ــه  عن ــز ب ــازمان� نی ــد س ــت. تعه ــر گرف ــالم� در نظ اس
ــ� اســالم� احصــاء و شناســایی شــده اســت. تعهــد  ــوب ایران ــ� روابــط عمومــ� مطل مدیریت
ســازمان� مقولــه مدیریتــ� روابــط عمومــ� مطلــوب ایران� اســالم� دارای مؤلفه هایــی همچون: 
ــد  ــازمان کار)، ٢. بع ــه س ــزام ب ــر و ال ــت و تعلق خاط ــ� مثب ــاس هویت ــ� (احس ــد عاطف ١. بع
مســتمر (دربردارنــده پرهیــز از هزینه هــای متصــوره ناشــ� از تــرک ســازمان)، ٣. بعــد هنجــاری 
(تمایــل و الــزام اخالقــ� بــه مانــدن در ســازمان)، ۴. بعــد رفتــاری (تقیــد عملــ� بــه وظایــف و 

ــ�،١٣٧۶: ١٩٩‑١٩۶). ــت (خاک ــازمان) اس ــغل� در س ــای ش فعالیت ه
 یOــ� دیNــر از عناصــر روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� برخــورداری از ســرمایه 
اجتماعــ� ســازمان� احصــاء و شناســایی شــد. ســرمایة اجتماعــ� موضوعــ� واحــد نیســت؛ 
ــ� از مقوله هاســت كــه دو ویژگــ� مشــترك دارد: یOــ� اینكــه همــة آنهــا  ــواع گوناگون بلOــه ان
ــن افــرادی را كــه  ــه ای از ســاخت اجتماعــ� اســت و دیNــر اینكــه كنش هــای معی شــامل جنب
در درون ســاختار قــرار دادنــد؛ تســهیل م� كنــد. اعتمــاد محــوری بــا شــاخص های شــفافیت، 
حســن ظــن و اطمینــان بخشــ� و تعامــل و مشــارکت� بــودن بــا شــاخص های مشــارکت 
درون ســازمان� و مشــارکت برون ســازمان� مؤلفه هایــی شناســایی شــده بــرای مقولــه ســرمایه 

اجتماعــ� ســازمان� در مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بودنــد.
عــالوه بــر ایــن، یOــ� دیNــر از عناصــر روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــر اســاس 
ــاخص های  ــا از ش ــ� نهاده ــط عموم ــورداری رواب ــا برخ ــتفاده ی ــر، اس ــ� حاض ــه کیف مطالع
 �OترونیOونگــ� مدیریــت آنهــا بــوده اســت. شــاخص های الNو چ oترونیــOروابــط عمومــ� ال
روابــط عمومــ� مطلــوب شــامل اســتفاده از فناوری هــای نشــر آنالیــن، شــبOه های اجتماعــ� 
مجــازی، ســرویس های تلفــن همــراه و مولت� مدیــا (چندرســانه ای) و ... م� باشــند. عالوه بــر 
ایــن، رســانه های الOترونیــo بــه دلیــل ویژگ� هــای خــاص خــود نیازمنــد برنامه ریــزی و 
ــان هســتند  ــه  منظــور تولیــد محتــوای مناســب و انتشــار بــرای مخاطب مدیریــت تخصصــ� ب
ــد  ــی نیازمن ــای انقالب ــ� نهاده ــط عموم ــر، رواب ــن منظ ــرور، ١٣٨٨: ٢١٠). از ای (ضیایی پ
ــان در  ــرای مخاطب ــال� ب ــ� و ارس ــع دریافت ــار مناب ــب و اعتب ــر، مخاط ــوا، خب ــت محت مدیری
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ــ� م� باشــند.|  عرصــه جامعــه اطالعات
در نهایــت، مقولــه محتوایــی در دو بخــش ســاختار صــوری (فــرم) و ســاختار محتوایــی 
ــای  ــوب نهاده ــ� مطل ــط عموم ــدل رواب ــر م ــر از عناص Cــ� دی Dــوان ی ــه عن ــز ب ــوا) نی (محت
ــ�  ــط عموم ــد شــده توســط رواب ــوای تولی ــد. محت ــی اخصــاء و شناســایی شــده بودن انقالب
نهادهــای انقالبــی بایــد هــم از نظــر فــرم و هــم از نظــر محتــوا متناســب بــا اهــداف، مأموریــت 
ــد  ــوآوری و خالقیــت در تولی ــی باشــد و ضمــن برخــورداری از جذابیــت، ن نهادهــای انقالب
محتواهــا دارای ویژگ� هایــی همچــون جامعیــت، معتبــر بــودن منبــع انعــکاس یافتــه و از همــه 

ــان برخــوردار باشــد. ــر مخاطب ــر از تأثیرگــذاری الزم ب مهم ت
٢‑٩. یافته های کم� پژوهش

در ایــن بخــش بــه ارائــه یافته هــای پژوهــش مرتبــط بــا بــرازش مــدل مطلــوب روابــط عمومــ� 
ایرانــ� اســالم� در میــان نهادهــای انقالبــی مــورد بررســ� پرداختــه م� شــود:

١‑٢‑٩. تحلیل توصیف4 داده ها
ــه کلــ� مدیریتــ�، الDترونیDــ�،  روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� از چهــار مقول
محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان� تشــDیل و در مجمــوع بــا ١۴۵ گویــه بــا دامنــه پاســخ 
٧٢۵‑١۴۵ و خــط بــرش ۴٣۵ مــورد ســنجش و آزمــون قــرار گرفتــه اســت کــه در توزیــع آمــار 
مرکــزی و پراکندگــ� روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� در میــان نهادهــای انقالبــی و 

عوامــل چهارگانــه آن در جــدول (۴) نشــان داده شــده اســت:

جدول ۴. توزیع آمار مرکزی و پراکندگ4 روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 در میان نهادهای انقالبی و 
مقوله های چهارگانه آن

 شاخص ها 

روابط عمومى مطلوب ایرانى 

اسالمى و مقوله هاى آن

انحراف خط برشمیانگین
تعداد بیشینهکمینهمعیار

کل

روابط عموم4 مطلوب ایران4 
۴۵۶/١۴۵۴٣۵١۴٩/٣۵١١٨١٧٢۴۶٢اسالم4 (شاخص کل)

٢۴٩/٢٧۴٢٣١٩٢/٧۴٧٨٢٣٨۵۶٢مدیریت4

4YترونیY۶٢/٢۵٧۶۶١٨/٢٠٧٣٠١١٠۶۶ال

۵٢/٣٣٣۴٨١٣/۵٠٢٢۶٧٩۶۶محتوایی

٩۴/۵۴۵٩٠٣٢/٩٠۴٣٣١۵٠۶۶سرمایه اجتماع4 سازمان4

۶٢تعداد مشاهدات معتبر
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 | ٢‑٢‑٩. تحلیل استنباط� داده ها
در ایــن مرحلــه بــه  منظــور بــرازش مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــا اســتفاده 
از نرم افــزار آمــوس ٢٤١ بــه تحلیــل عاملــ� تأییــدی (آزمــون مــدل اندازه گیــری) پرداختــه م� شــود.

الف) تحلیل و برازش مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� در گام اول
در گام اول، بــرازش مــدل روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� بــر اســاس متغیــر مFنــون 
 ،�FترونیF(شــاخص کل) بــه همــراه متغیرهای مشــاهده پذیر یعن� چهــار مقوله کل� مدیریتــ�، ال
ــه اســت. نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری  محتوایــی و ســرمایه اجتماعــ� ســازمان� صــورت گرفت

روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ� اســالم� را بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد نشــان م� دهــد:

Chi-square = 0/413 Df: = 2 Probability level = /813
نمودار ٣. مدل اندازه گیری مدل اندازه گیری روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم� بر اساس ضرایب استاندارد٢

ــده  ــد ش ــدل بازتولی ــد؛ م ــان م� ده ــ� دو نش ــون ک ــاداری آزم ــطح معن ــه س ــه ک همان گون
ــق  ــا مــدل مفهومــ� تحقی ــدی مناســب ب ــ� اســالم� از همانن ــوب ایران ــط عمومــ� مطل رواب
(شــبFه مضامیــن) برخــوردار اســت؛ چــرا کــه ســطح معنــاداری آزمــون کــ� دو معنــادار اســت

. جــدول ٥؛ بارهــای عاملــ� مقوله هــای روابــط عمومــ� مطلــوب ایرانــ�  (P / )=>0 05

اســالم� را بــر اســاس ضرایــب غیراســتاندارد بــا شــاخص کل (متغیــر مFنــون) نشــان م� دهد:

1.   Amos24

٢.   توضیحات ضرایب استاندارد مندرج در نمودار در ذیل جداول و در ادامه آورده شده است.
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جدول ۵. بارهای عامل4 مقوله های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 بر اساس ضرایب استاندارد| 

متغیر مRنون<-‑‑‑ متغیر مشاهده پذیربارهای عامل4 (بر اساس ضرایب استاندارد)

٠/٩۶۶r ‑‑‑‑‑‑-> Y۴

٠/٩۴٠r ‑‑‑‑‑‑-> Y٣

٠/۶٩٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y٢

٠/٩٢۵r ‑‑‑‑‑‑-> Y١

ــر  ــه کــه نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& ب همان گون
اســاس ضرایــب اســتاندارد و نیــز جــدول ۵ نیــز نشــان م& دهــد؛ میــزان بارهــای عاملــ& یــا دقیق تر 
میــزان همبســتگ& مقوله هــای روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& بــا شــاخص کل (متغیــر 
مXنــون) در ســطح قویــی اســت. مقــدار ایــن همبســتگ& بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد بــرای 
مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& برابــر بــا ٩۶۶ درصــد، بــرای مقولــه محتوایــی برابــر بــا ٩۴٠ 
درصــد، بــرای مقولــه الXترونیXــ& برابــر بــا ۶٩٣ درصــد و در نهایت بــرای مقوله مدیریتــ& برابر با 
٩٢۵ درصــد اســت. نکتــه قابــل توجــه آنکــه شــاخص کل روابط عمومــ& مطلوب ایران& اســالم& 
(متغیــر مXنــون) بیشــترین میــزان همبســتگ& را بــا مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& بــا میــزان 
٩۶۶ درصــد و کمتریــن میــزان همبســتگ& را بــا مقولــه الXترونیXــ& بــا میــزان۶٩٣ درصــد داشــته 
اســت. جــدول ۶؛ واریانــس تبییــن شــده مقوله هــای روابــط عمومــ& مطلــوب ایران& اســالم& را بر 

اســاس ضرایــب اســتاندارد توســط شــاخص کل (متغیــر مXنــون) نشــان م& دهــد:

جدول ۶. واریانس تبیین شده مقوله های روابط عموم4 مطلوب ایران4 اسالم4 بر اساس ضرایب استاندارد

متغیر مRنون<-‑‑‑ متغیر مشاهده پذیرواریانس تبیین شده (بر اساس ضرایب استاندارد)

٠/٨۵۶r ‑‑‑‑‑‑-> Y١

٠/۴٨٠r ‑‑‑‑‑‑-> Y٢

٠/٨٨٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y٣

٠/٩٣٣r ‑‑‑‑‑‑-> Y۴

همان گونــه کــه نمــودار ٣؛ مــدل اندازه گیــری مــدل اندازه گیــری روابــط عمومــ& مطلــوب 
ایرانــ& اســالم& بــر اســاس ضرایــب اســتاندارد و نیــز جــدول ۶ نیــز نشــان م& دهــد؛ شــاخص 
کل روابــط عمومــ& مطلــوب ایرانــ& اســالم& توانســته اســت ٨۵۶ درصــد از واریانــس مقولــه 
ــه الXترونیXــ&،٨٨٣ درصــد پژوهــش از واریانــس  ــ&،۴٨٠ درصــد از واریانــس مقول مدیریت
مقولــه محتوایــی و در نهایــت ٩٣٣ درصــد از واریانــس مقولــه ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& را 
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 | تبییــن و پیش بینــ, کنــد. جــدول ٧؛ بــرآورد شــاخص های هماننــدی و بــرازش مــدل روابــط 

عمومــ, مطلــوب ایرانــ, اســالم, را نشــان م, دهــد:
جدول ٧. برآورد شاخص های همانندی و برازش مدل روابط عموم� مطلوب ایران� اسالم�

سطح قابل قبولسطح مطلوبشاخص ها

سطح آزمون

(مدل آزمون 

شده)

نتیجه آزمون

(مدل آزمون شده)

(CMIN) تأیید و مورد پذیرش0/413عدم معنى دارى کى دوعدم معنى دارى کى دومقدار کى دو

سطح معنادارى آزمون کى 

(P) دو
تأیید و مورد پذیرش0/813مقدار P معنادار نباشدمقدار P معنادار نباشد

کى دو هنجار شده 

(CMIN/DF)
١٠/٢ تا ١۵ تا ٣

تأیید و مورد 
پذیرش

(RMSEA) زیر ٠/٠۵برآورد خطا
بین ٠/٠۵ تا 

٠/٠٨
٠

تأیید و مورد 
پذیرش

شاخص برازش تطبیقى 

(CFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

١/٠٠٠
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش نسبى 

(RFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

٠/٩٩٢
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش هنجار 

(NFI) شده
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

٠/٩٩٨
تأیید و مورد 

پذیرش

شاخص برازش افزایشى 

(IFI)
باالی ٠/٩۵

بین ٠/٩٠ تا 
٠/٩۵

١/٠٠٠
تأیید و مورد 

پذیرش

ــط  ــده رواب ــون ش ــدل آزم ــت؛ م ــر آن اس ــز بیانگ ــدول ٧ نی ــای ج ــه یافته ه ــه ک همان گون
عمومــ, مطلــوب ایرانــ, اســالم, از هماننــدی و بــرازش مطلوبــی بــا مــدل مفهومــ, (شــبOه 
مضامیــن) برخــوردار اســت؛ چــرا کــه ســطح معنــاداری آزمــون کــ, دو معنــادار ناســت

. ایــن امــر بــه معنــای آن اســت کــه مــدل آزمــون شــده (بازتولیــد شــده) تفاوتــ,  (Sig )= 813

بــا مــدل مفهومــ, نداشــته و بنابرایــن بــا آن هماننــد اســت.

بحث و نتیجه گیری
ــ, اســالم,  ــط عمومــ, ایران ــوب رواب ــرازش مــدل مطل ــن و ب ــا هــدف تدوی ــن پژوهــش ب در ای
(مــورد مطالعــه: نهادهــای انقــالب اســالم,) بــا رویOــرد پژوهــش کیفــ, و از نــوع مصاحبــه نیمه 
اســتاندارد بــا خبــرگان و صاحب نظــران روابــط عمومــ, آغــاز شــده اســت. پــس از انجــام فراینــد 
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مصاحبــه از روش تحلیــل مضمــون و از نــوع شــب+ه مضامیــن بــه  منظــور احصــاء و اســتخراج | 
مضامیــن پایــه، ســازمان یافته و فراگیــر مبــادرت شــده اســت. پــس از انجــام فراینــد تحلیــل کیفــ4 
چهــار مضمــون فراگیــر (مقولــه اصلــ4): مدیریتــ4، ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4، ال+ترونی+ــ4 و 
محتوایــی بــه عنــوان عناصــر روابــط عموم4 مطلــوب ایران4 اســالم4 احصاء و شناســایی شــدند.

ــوب  ــدل مطل ــن اســتنتاج کــرد کــه م ــوان چنی ــ4 پژوهــش م4 ت ــر اســاس یافته هــای کیف ب
روابــط عمومــ4 ایرانــ4 اســالم4 روابــط عمومــ4 اطــالق م4 گــردد کــه در حوزه هــای مختلــف 
ــ4  ــد. ی+ ــز باش ــرآمد و متمای ــازمان4 س ــازمان4 و برون س ــای درون س ــود در بخش ه کاری خ
از ایــن حوزه هــا برخــورداری از نیــروی انســان4 نخبــه و کارآمــد و نیــز متعهــد بــه ارزش هــای 
انقالبــی اســت. ایــن امــر در ذیــل مقولــه مدیریتــ4 بــا مؤلفه هــای شایســتگ4، جهــادی بــودن 
و تعهــد ســازمان4 احصــاء و شناســایی شــده اســت. ی+ــ4 دیZــر از عناصــر روابــط عمومــ4 
ــ4 اســالم4 برخــورداری از ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 احصــاء و شناســایی  ــوب ایران مطل
شــد. اعتمــاد محــوری بــا شــاخص های شــفافیت، حســن ظــن و اطمینــان بخشــ4 و تعامــل 
و مشــارکت4 بــودن بــا شــاخص های مشــارکت درون ســازمان4 و مشــارکت برون ســازمان4 
مؤلفه هایــی شناســایی شــده بــرای مقولــه ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 در مــدل روابــط 
ــط  ــر رواب ــر از عناص Zــ4 دی ــن، ی+ ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــالم4 بودن ــ4 اس ــوب ایران ــ4 مطل عموم
عمومــ4 مطلــوب ایرانــ4 اســالم4 بــر اســاس مطالعــه کیفــ4 حاضــر، اســتفاده یــا برخــورداری 
ــا  ــت آنه ــط عمومــ4 ال+ترونیــ_ و چZونگــ4 مدیری ــط عموم4 هــا از شــاخص های رواب رواب
بــوده اســت. در نهایــت، مقولــه محتوایــی در دو بخــش ســاختار صــوری (فــرم) و ســاختار 
محتوایــی (محتــوا) نیــز بــه عنــوان ی+ــ4 دیZــر از عناصــر مــدل روابط عمومــ4 مطلــوب ایران4 

اســالم4 احصــاء و شناســایی شــده بودنــد.
بــر اســاس یافته هــای کمــ4 پژوهــش کیفــ4 م4 تــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه میزان شــاخص 
کل روابــط عمومــ4 مطلــوب ایرانــ4 اســالم4 در میــان چهــار نهــاد انقالبــی مــورد بررســ4 بــا 
میانگیــن ۴۵۶/١۴۵ (و بــا خــط بــرش ۴٣۵) بــاالی ســطح متوســط و در ســطح نســبتاً مطلوبی 
قــرار دارد. در خصــوص مقوله هــای روابــط عمومــ4 مطلــوب نهادهــای انقالبــی بایــد گفــت که 
مقولــه مدیریتــ4 بــا میانگیــن ٢۴٩/٢٧۴ (و بــا خــط بــرش ٢٣١)، مقولــه محتوایــی بــا میانگیــن 
۵٢/٣٣٣ (و بــا خــط بــرش ۴٨) و مقولــه ســرمایه اجتماعــ4 ســازمان4 بــا میانگیــن ٩٠/۵۴۵ (و 
بــا خــط بــرش ٩٠) بــاالی ســطح متوســط و در ســطح نســبتاً مطلوبــی م4 باشــند؛ امــا مقولــه 
ال+ترونی+ــ4 بــا میانگیــن ۶٢/٢۵٧ (و بــا خــط برش ۶۶) پایین تر از ســطح متوســط و در ســطح 

نســبتاً نامطلوبــی اســت و ایــن حیــث نیازمنــد توجه اســت.



تدوین مدل مطلوب روابط عموم� ایران� اسالم� | ١۴٩

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
نه

 و 
س�

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
ج

 ه
ره

دو
 | عــالوه بــر ایــن، یافته هــای کمــ" پژوهــش در بخــش تحلیــل اســتنباط" و از نــوع تحلیــل 

عاملــ" تأییــدی در گام اول نشــان دادنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص های بــرازش مطلــق 
و نیــز شــاخص های بــرازش تطبیقــ" در ســطح مطلــوب و مــورد تأییــد م" باشــند؛ م" تــوان 
ــ"  ــوب ایران ــ" مطل ــط عموم ــده) رواب ــد ش ــده (بازتولی ــون ش ــدل آزم ــه م ــت ک ــه گرف نتیج
اســالم" در میــان نهادهــای انقالبــی از هماننــدی و بــرازش مطلوبــی بــا مــدل مفهوم" (شــبNه 

مضامیــن) برخــوردار اســت.
بــه  طــور کلــ" مــدل مفهومــ" کــه بر اســاس ســوابق نظــری موجــود در رابطــه با مــدل مطلوب 
روابــط عمومــ" ایرانــ" اســالم" احصــاء شــده بــود؛ دارای ســه مضمــون فراگیــر: الNترونیNــ"، 
مدیریتــ" و تعامــل و دوســویX" متقــارن بــوده اســت. ولــ" در کار کیفــ" بــر اســاس مصاحبــه 
نیمــه اســتاندارد بــا خبــرگان بســط و توســعه داده شــده اســت و از ایــن رو از چهــار مضمــون: 
ــی، ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" و الNترونیNــ" برســاخته شــده اســت. در  ــ"، محتوای مدیریت
رابطــه بــا مضامیــن ســازمان یافته یــا مؤلفه هــا هــم مــدل مفهومــ" برســاخته شــده در مؤلفه هــای 
مدیریــت روابــط عمومــ" الNترونیNــ" از مضمــون فراگیــر الNترونیNــ" بــودن، تعهــد ســازمان" 
ــاری) از مضمــون  ــ"، مســتمر، هنجــاری و رفت ــه آن (عاطف ــراه شــاخص های چهارگان ــه هم ب
فراگیــر مدیریتــ"، اعتمــاد محــوری و تعاملــ" و مشــارکت" بــودن از ســرمایه اجتماعــ" ســازمان" 
و در نهایــت ســاختار محتوایــی و صــوری از مضمــون فراگیــر محتوایــی بســط و توســعه پیــدا 
کــرده اســت. بنابرایــن م" تــوان چنیــن گفــت کــه مــدل برســاخته شــده روابــط عمومــ" مطلــوب 

نهادهــای انقالبــی متفــاوت از مــدل مفهومــ" ســاخته شــده بــر اســاس ســوابق نظــری اســت.
از ســوی دیXــر، در مقایســه تطبیقــ" بیــن اجــزا و عناصــر مــدل روابــط عمومــ" مطلــوب 
ــا مدل هــای قبلــ" م" تــوان گفــت کــه در مؤلفــه تعاملــ" (دو  ایرانــ" اســالم" ترســیم شــده ب
 ،(١٩٩۴) cو مشــارکت" بــودن از مقولــه ســرمایه اجتماع" ســازمان" بــا مدل گرونیــ ("Xســوی

مــدل TQM، مــدل تعالــ" ســازمان"١ و مــدل برتــری و تفــوق٢ هم خوانــ" دارد.
ــدل  ــا م ــ" ب ــه مدیریت ــتگ" از مقول ــازمان" و شایس ــد س ــه تعه ــن، در مؤلف ــر ای ــالوه ب ع
مؤلفه هــای هوشــمندی و تعهــد مــدل مالNــوم بالدریــج (١٩٨٧) ســازگار اســت. عــالوه بــر 
ایــن مقولــه محتوایــی و بــه  ویــژه شــاخص های ســاختار محتوایــی مــدل احصــاء و بــرازش 

ــت دارد. ــرد اقناع ســازی قراب Nــدل و روی ــا م ــن پژوهــش ب شــده ای
عــالوه بــر آن یافته هــای ایــن پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ" نظیــر: حمیــد ضیایی پــرور 

1.  EFQM

2.  IABC
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(١٣٨٧)، قاســم عســل& (١٣٩۵) و مجیــدی قهــرودی و گلســتان& (١٣٩٠) در رابطــه بــا نقــش | 
روابــط عمومــ& ال=ترونی=ــ& و مدیریــت روابــط عمومــ& ال=ترونی=ــ& در مــدل مطلــوب روابــط 
ــن  ــن ای ــردازد. همچنی ــت آن م& پ ــه تقوی ــی ب ــاظ تجرب ــه لح ــته و ب ــازگاری داش ــا س عموم& ه
پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ& نظیــر: میریــام کاســت& در رابطــه بــا نقــش و جایــLاه مدیریــت 
در مــدل مطلــوب روابــط عموم& هــا و شــفیق بصــری اســLاف (٢٠١١) در رابطــه بــا نقــش و 
جایــLاه اعتمــاد محــوری در روابــط عمومــ& اســالم& هم خوانــ& داشــته و بــه لحــاظ تجربــی بــه 
تقویــت آن م& پــردازد. در نهایــت، ایــن پژوهــش بــا ســوابق تجربــی قبلــ& نظیــر: ســلطان&  فــر و 
یحیــای ایلــه ای (١٣٩۴) در رابطــه بــا نقــش تعامــالت و ارتباطــات انســان& و ســازمان& در مــدل 

مطلــوب روابــط عموم& هــا هم خوانــ& داشــته و بــه لحــاظ تجربــی بــه تقویــت آن م& پــردازد.
بــا توجــه بــه یافته هــا و نتایــج حاصــل از پژوهــش بــه  منظــور تحقــق کامــل روابــط عمومــ& 

مطلــوب ایرانــ& اســالم& در نهادهــای انقالبــی پیشــنهادهای کاربــردی ذیــل ارائــه م& شــود:
١. بــه  کارگیــری مدیرانــ& جهــادی، دین مــدار و شایســته و دارای دانــش، مهــارت و توانایی 
ــط عموم& هــای  ــزی، اجــرا و نظــارت در رواب ــری، برنامه ری ــا تصمیم گی ــ& در مقایســه ب کاف

نهادهــای انقالبــی پیشــنهاد م& شــود.
ــه  منظــور اثربخشــ& عمل=ــرد روابــط عموم& هــای نهادهــای انقالبــی در دو بخــش  ٢. ب
درون ســازمان& و برون ســازمان&، جــذب منابــع انســان& بــا تخصــص مرتبــط، جهــادی و دارای 

تعهــد ســازمان& پیشــنهاد م& شــود.
٣. در نظــر گرفتــن ام=انــات و تســهیالت ســخت افزاری و نرم افــزاری بــه منظــور تحقــق 
ــت مناســب آن  ــی و مدیری ــای انقالب ــj در نهاده ــوب ال=ترونی ــ& مطل ــط عموم ــل رواب کام

ــود. ــنهاد م& ش پیش
ــه  ویــژه در ابعــاد اعتمــاد محــوری و  ۴. تقویــت و ارتقــاء ســرمایه اجتماعــ& ســازمان& ب
تعامــل و مشــارکت درون و برون ســازمان& بــرای تحقــق روابــط عمومــ& مطلــوب نهادهــای 

ــی پیشــنهاد م& شــود. انقالب
۵. بــه  منظــور تقویــت و افزایــش مشــارکت ســازمان& در وظایــف درون و برون ســازمان&، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــ& بــرای کارکنــان و مدیــران روابــط عموم& هــای نهادهــای انقالبــی 

پیشــنهاد م& شــود.
ــوای انعکاســ& روابــط عموم& هــای نهادهــای  ــر اثربخشــ& محت ــه  منظــور نظــارت ب ۶. ب
انقالبــی، ضمــن بــه  کارگیــری نیــروی انســان& بــا تخصــص مرتبــط بــر ایــن بخــش، انجــام 

ــه طــور مــداوم و منظــم پیشــنهاد م& شــود. ــوای کمــ& و کیفــ& ب تحلیــل محت
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