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مقدمه
درکارتباطاتمعاصربهآشنايیباروندتوسعهفناوريهايارتباطاتواطالعاتواثرات
هاونهادهاياجتماعینیازدارد.روابطعمومیبهعنوانبخشیاز


آنانبرجامعه،سازمان
نظام ارتباطی هر جامعه متأثر از چنین دگرگونیهايی است؛ اما با ورود کامپیوترهاي
هايرايانهايومخابراتیوظهورتارنماهاي


وادغامسامانه
شخصی،تلويزيونهايرقومی4

بیشازسايرعواملبرساختار،سازمان،محتواونوعرسانههادرواحدارتباطی

رايانهاي 2

ازجملهروابطعمومیالکترونیمؤثربودهاند.درچنینشرايطیروابطعمومیالکترونی

شکل میگیرد که متأثر از رسانههاي جديد است .رسانههايی که فرايند ارتباطات را
طوريکهايماژ 9جايآگهیواطالعاتجايخبرراگرفتهو

دستخوشتغییرکردهاند 
؛به

سرعتانتشاروکاهشعمرمتوسطاطالعاترادرپیداشتهاست(افخمی-15:4901،
 .)11روابط عمومی الکترونیک بستري است مناسب براي ارتباطی آسانتر و سريعتر و
کاملترکهباتوسعهفناوريهايجديدارتباطیوشتابروزافزونآن،مهیاشدهاست.لذا

هايفنیآنبهفرهنگسازينحوه

براياستفادهبهینهاينفناوريعالوهبرتأمینزيرساخت
صحیح استفاده از آن نیازمنديم؛ بنابراين براي گذار از روابط عمومی سنتی به روابط
عمومی الکترونیک به نظر میرسد ضروري هم مديران و هم برنامه ريزان يک سازمان
کارگیرينرمافزارهايارتباطینگرشیمثبتداشتهباشندو


اجتماعینسبتبهچگونگیبه
هم کارگزاران روابط عمومی آموزشهاي الزم را در اين حوزه گذرانده باشند؛ و در
انتظاريمعقولمخاطباننیزعالوهبرداشتنسوادرايانهايبهزيرساختهايمناسباينترنت

دسترسیداشتهباشند .
در عصر حاضر شايد میتوان گفت اطالعرسانی صحیح ،سريع و درک نیازهاي
مخاطبان،يکیازمهمترين وظايف روابطعمومیها است .باوجودرسانههايمتفاوت با

هايمختلفورقابتتنگاتنگیکهبینواحدهاياطالعرسانیوجوددارد،نقش


ديدگاه
سطبینسازمانومخاطبانشاستنسبتبهگذشتهپررنگترو

روابطعمومیکهحلقهوا
1. Digital
2. Web
3. Image
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خطیرتر شده است .اگر وجه تمايز روابط عمومی سنتی و روابط عمومی الکترونیک يا
مبتنیبراينترنتراتنها،کاربردفناوريهاياطالعاتیوارتباطیدرروابطعمومیهافرض
کنیم؛میبايستبرايگذارازروابطعمومیسنتیبهروابطعمومیالکترونیک،گذشتهاز

فراهمکردنزيرساخت هاياقتصادي،فرهنگی،فنیوغیره،شناختصحیحیازروابط

عبارتديگرتازمانیکهفلسفهوجوديروابطعمومیها


عمومیدرسازمانداشتهباشیم.به
گیريآنبرکارگزارانروابطعمومیروشننشود،نمیتوانانتظاربازدهیو


ونحوهشکل
کارکرد مؤثري از آن داشت .لذا با داشتن وبسايت سازمانی و پست الکترونیک و ...
نمی توانادعاکردکهواحدروابطعمومی،الکترونیشدهاست.لذاتازمانیکهشناخت

هايآندرسازماننداشتهباشیمنمیتوانبا


اصولیازروابطعمومیوکارکردهاونقش
کردنپسوندالکترونیياالکترونیکانتظارتغییروتوسعهراداشت؛وهمانطورکه

اضافه 
صاحبنظران روابط عمومی میگويند ،براي اجرايی کردن روابط عمومی الکترونیک

میبايست در ابتدا بینش ديجیتالی داشته باشیم« .اگر بناي روابط عمومی الکترونیک بر

فونداسیونمحکميکروابطعمومیسالمبهعنوانپارهسیستمیبازازيکسیستمزندهو
غیر بسته بنا شود ،قطعاً میتوان بهسرعت ،عقبماندگیها را جبران نمود .در غیر اين
صورت ،ورود انواع تدابیر مبتنی بر نظام الکترونی ممکن است آن راهکارهاي سنتی
نهادينهشده،برايبرقراريارتباطاتحتیعموديدوسويه،اماانسانباانسانرابهارتباطات
ماشین  -انسانتبديلکندکهظاهريافقیدارد،امامددکارارتباطاتعموديباالدست-
فرودست است»( .محسنیان راد .)95:4903،پرسش اصلی در اين تحقیق عبارت است از
اينکهجايگاهروابطعمومیالکترونیکازمناطق22گانهشهرداريتهرانچیست؟ 

تحقیقات پیشین
دراينبخشبهچندنمونهازتحقیقهايیکهدرزمینهروابطعمومیالکترونیکازابعاد
شدهاست،اشارهمیشود.


متفاوتانجام
الف :داخلی :يکی از پژوهشهاي صورت گرفته در زمینه روابط عمومی الکترونیک،
امکانسنجی پیادهسازي روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسالمی

مقاله «

 | 511فصلنامه مطالعات رسانههای نوين | سال هفتم | شمارة  | 52بهار 8011

(موردمطالعه :واحدتهرانشرق -قیام دشت)»(رحمانزاده و هاشمی )4934است.نتايج
اين تحقیق نشان داد که فناوري اطالعات (اينترنت) نقش اساسی در توسعهسازمانی در
حوزهارتباطاتدرونسازمانی وحوزهارتباطات برونسازمانی،داشته و اينسازمانها به

گذاريازظرفیتهاي کاملخود برايبهرهبردارياز


داليلمختلفمديريتیوسیاست
فناوري اطالعات بهره نمیبرند .همچنین آموزش افراد در دانشگاه آزاد اسالمی ناکافی
بودهاست.ازطرفیاستفادهازفناورياطالعات(اينترنت)موجبباالرفتنبهرهوريدر

دانشگاه آزاد اسالمیشده است و هرچه میزان آموزش ازنظر کمی و کیفی بیشتر باشد
مقاومتدربرابررشدتوسعهدرکارکناننیزبههماننسبتکاهشخواهديافت .
هاينوينارتباطیدرروابطعمومیهايوزارت


استفادهازتکنولوژي
«بررسیمیزان
راه و شهرسازي» (محمدپور  )4934از ديگر پژوهشهايی است که به استفاده از
تکنولوژيهايارتباطیدرواحدهايروابطعمومیاشارهدارد.يافتههاياينتحقیقنشان
دادکههمبستگیمستقیمبینمیزاناستفادهازفنّاوريهاينوينارتباطیومیزانپذيرش
روابط عمومی آنالين وجود دارد .کارگزاران وزارت راه و شهرسازي استفاده از
وريدرروابطعمومیرامؤثرمیدانند .


هاينوينارتباطیدرافزايشبهره
تکنولوژي
مطالعه کاوسی و هاشمی ( )4938در «رابطه فناوريهاي نوين اطالعاتی و توسعه
مديريت منابع انسانی الکترونیکی» ،به اين نتیجه رسید که بین کاربرد فناوريهاي نوين
اطالعاتیوتوسعهمديريتمنابعانسانیالکترونیکیودورکارينیرويانسانیدردانشگاه
آزاداسالمیواحدتهرانشرقرابطهمعناداريوجوددارد.همچنینبینفناوريهاينوين

افزايشکارپروژهايواستخداماينترنتینیرويانسانیرابطهوجوددارد .

اطالعاتیو
مراديونادري()4931درپژوهشیباعنوان«بررسیتأثیرمصرفرسانههاينوينبر
قصد کارآفرينانه دانشجويان؛ مطالعه موردي دانشگاه تهران» به بررسی میزان تأثیر
رسانههاينوينبرکارآفرينیدانشجويانپرداختهاست.نتايجپژوهشکهباروشپیمايش
انجام شده است ،نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبتی بین مصرف رسانههاي نوين
اينترنتیوقصدکارآفرينانهدربیندانشجويانوجوددارد.همچنیننتايجحاصلازمدل
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زرسانههاينوينازطريق

معادالتساختارينشانمیدهدکهدراينپژوهش،استفادها

تأثیرگذاريبرسايرمتغیرها(شاخصهايقصدکارآفرينانه)بهصورتغیرمستقیمبرقصد
کارآفرينانهتأثیرداشتهاست .
همچنین روحانی و حسینی ( )4932در مقالهاي با عنوان «شناسايی مؤلفههاي
واکاويوشناسايیمؤلفههاي

پیادهسازيروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهران»به

مؤثربرپیادهسازيروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهرانوارائهراهکارهايتوسعه

دستآمدهازنمونهآماري
آنمیپردازند.برپايهاينمقالهوباتوجهبهبررسیدادههايبه 

(مديران شهرداري ،روابط عمومی ،کارمندان روابط عمومی و کارشناسان حوزه
دهی،برنامهريزي


انفورماتیک)،همهعواملاعمازساختاري(بسیجمنابعوامکاناتسازمان
و کنترل) ،زمینهاي (اهداف روابط عمومی الکترونیک ،استراتژي روابط عمومی
الکترونیک ،فرهنگ روابط عمومی الکترونیک و ارزش مشترک روابط عمومی
کاري،مناسباتوروابط،مهارتکارکنانوويژگیهاي

الکترونیک)ومحتوايی(فرايند
شخصیکارکنان)برعملکردروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهرانمؤثرند .
المللصورتگرفتهاستمیتوانبه

ب :خارجی :ازنوشتارهايعلمیکهدرعرصهبین
مقاله «روابط عمومی الکترونیک :تأثیرات و عملکرد؛ مطالعه موردي؛» ( 4)2849توسط
املیاپترويسی 2ازدانشگاهواسیلالکساندريباکائو 9اشارهکرد.نويسندههدفازنگارش
اينپژوهشراابتدا،معرفیوتعريفمفهومروابطعمومیالکترونیکودرمرحلهبعد
کند.تحقیقمذکوربهمنظورارزيابیتأثیروعملکرد


تأثیروعملکردآنبرجامعهبیانمی
کمپینهايآنالينبرمردمدرسال 2842صورتگرفتهاست.نتايجاينتحقیقنشانداد

رومانیهاباهوشند»،بودهاست.

کهازنظرپاسخگويانمحبوبترينکمپینآنالين،کمپین»

همچنین عالقه پاسخگويان به اينگونه کارزارها نشاندهنده اين واقعیت است که آنها
شدهوموردتأيیدقرارگرفتهاند .


خوبیدرک
توسطاکثرمخاطبانبه
1. E- Public Relations: Impact and Efficiency. A case study
2.Amalia Petrovici
3.Vasile Alecsandri University of Bacău
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«استفاده از اينترنت در روابط عمومی و تأثیر آن بر حیات حرفهاي :يک بررسی
شدهازپاياننامهکارشناسیارشد

مقايسهايدرنیوزيلند»،)2848( 4عنوانمقالهياستخراج

استکهتوسطديپتیبارگاوا2ازدانشگاهصنعتیاوکلند(نیوزلند)9نگاشتهشدهاست.اين
نوشتار به بررسی روند کاربرد ابزارهاي مختلف اينترنت در حیات حرفهاي کارگزاران
روابط عمومی نیوزيلند و تأثیري که اين ابزارها بر برخی از جنبههاي کلیدي اين حرفه
همچونمهارت،برابريجنسیتی،اصولاخالقیو....میپردازد.نتايجاينتحقیقنشانداد

که تفاوت قابلتوجهی در استفاده و کاربرد ابزارهاي مختلف آنالين در حرفه روابط
عمومینیوزيلندوجوددارد.ايناختالفتحتتأثیرحوزهکاريوتجربهمتخصصانبه
هاازاينترنتومحیطسازمانیکهدرآنفعالیتمیکنندقراردارد.عالوه

همراهدانشآن
بر اين ،بهنظرمیرسدکهمتخصصانشناختکاملیازماهیتابزارهايآنالين ودامنه
کارگیريآنهادراينحرفهراندارند .


به
«روابطعمومی2مجرايیجديددرروابطعمومیعنوانپژوهش،حنیفهگز1ونفیسه
ظفرمند 1است»( .) 4900اين مقاله سعی داشته است چارچوب کلی روابط عمومی  2را
ترسیمنمايد؛همچنینابعادمختلفروابطعمومی،2بسترهايفعالیت،روشهاياجراو
تفاوت هايآنباروابطعمومیسنتیراموردارزيابیقراردادهاست.درانتهايمقالهنیز
بهشرکتدل 5کهازتکنیکهايروابطعمومی 2درجهتبرقراريارتباطبامشتريان
بهرهمیگیرداشارهکردهاستکهباروشمطالعهموردي 3بهبررسیآنپرداختهاست.از

اندمیتوانبهمواردزيراشارهکرد :


نتايجیکهمحققانبهآناشارهداشته
اعضاي گروه ارتباطات و محاوره شرکت دل از مطالبی که توسط کاربران و با
نوشتهمیشودوياازگفتگوهايیکه دربارهمحصوالتوخدمات

استفادهازابزاروب 2
1. The use of Internet in public relations and its impact on the practice: A New
Zealand perspective
2. Deepti Bhargava
3. Auckland University of Technology
4Hanifeh Goze
5. Nafiseh Zafarmand
6. Dell
7. Case study
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اين شرکت صورت میگیرد مطلع شده و در صورت نیاز در اين نوشتهها و محاورهها
مداخلهکردهوبهنمايندگیازشرکتبهراهنمايیومشاورهکاربرانمیپردازند.همچنین

روابط عمومی  2با مشارکت دادن مخاطبان در تولید محتواي پیامها ،به روابط عمومی
شکلتازهايبخشیدهاست .


مبانی نظری
اينترنت به کاربران روابط عمومی ،فرصت منحصربهفردي براي جمعآوري اطالعات،
پايش 4افکارعمومیوامکانبرقراريارتباطمستقیمبامخاطبانبرايمسائلوموضوعات
مختلفدادهاست(.)James,2007,138بهبیانويلکاکسوهمکاران()4905:3روابط
عمومی ،يک وظیفه ارتباطی -مديريتی است که بهوسیله آن سازمان خود را با محیط
دهد،ياآنراتغییرمیدهد،ياآنراحفظمیکندتابههدفخوددست


اطرافوفقمی
يابد .به بیانی ديگر روابط عمومی ،مديريت ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی در
جهتايجاد،حفظوتداومروابطمناسببینسازمانومخاطباناست.
بامروريبهادبیاتنظريموضوعتحقیقمیتوانمفهومرايجروابطعمومیالکترونیکرا

دريکیازپنجدستهزيرقرارداد :
الف :روابط عمومی دیجیتال :در روابط عمومی ديجیتال متون تولیدي و محتواي
موردنظر از قالب معمولی چاپی سنتی به قالب صفر و يک (ديجیتالی) تبديل میشوند.
محتواي ديجیتالی امتیازات مختلفی دارد که ازجمله تفاوت اساسی آن با محتواي سنتی
هاوتقاضاهابهوسیله


قابلیتجستجووارسالآنازطريقاينترنتاست.برخیاسناد،نامه
وانتقالدارند.انتشاراتچندرسانهاي

ابزارهايینظیرپستالکترونیکی 2امکانارسالونق 
ل
میشوند و کیفیت آنها دهها بار بهتر از انتشارات سنتی خواهد بود .هزينه پايین،

سرعتباال،برخیازامتیازانتشاراتروابطعمومیديجیتالیاست(.جاللی.)99:4900،به

عبارتی روابط عمومی ديجیتال ،محتوا محور است .در روابط عمومی ديجیتال ،محتوا
1.Monitor
2.Email
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همچنانهمانمحتوايروابطعمومیسنتیاستامادرنوعجديدروابطعمومیقابلیت
وجوبرايمخاطبايجادمیشود .


جست
صورتشبانهروزي


برخطشدنروابطعمومی،خدماترابه
ب :روابط عمومی برخط:0
دهد.خبردهيوخبريابیمبتنی برفضايوباست،


دراختیارمخاطبومشتريقرارمی
اخبار روابط عمومی عالوه بر رسانههاي مکتوب و رسانههاي صوتی و تصويري ،براي
رسانههاي اينترنتی ارسال میشود ،همايشهاي خبري بهصورت بر خط برگزار میشود،
امکان انتشار همزمان مصاحبهها و گفتگوهاي زنده روي اينترنت فراهم میشود و
بهطورکلی روا بط عمومی بر خط نسبت به محتواي تولیدشده در اينترنت واکنش نشان

میدهد.همچنین شرکتدراتاقهاي گفتگو و ارسال نامههاازطريقپست الکترونیکی

شود(حسنزاده .)33-30:4903،

شدهووبسايتسازمانیفعالمی

جديگرفته
پ :روابط عمومی سایبر :روابطعمومیسايبر،فرايندياستکهدرآنروابطعمومی
صورتکاملبرخطدرآمدهکهويژگیتعاملیومشارکتپذيريآنبسیاربرجستهو


به
بارزاست.مخاطبيامشتريدرروابطعمومیسايبردرجايگاهاولاهمیتايستادهاستو
به جايمخاطبانانبوهبهفردفرد،کاربرانتوجهکاملدارد.کارکنانروابطعمومی سايبر

روزوبدونتعطیلیودرتمامزمانهاو


فقطدرساعاتاداري،بلکهدرتماممدتشبانه

نه
مکانها به انجام فعالیت میپردازند .داشتن تخصص در حوزه روابط عمومی ،تسلط به

نرمافزارها و مهارتهاي ديجیتالی ازجمله ضرورتهاي نیروهاي روابط عمومی سايبر

است .استفاده از تازهترين فنّاوريهاي اطالعاتی همچون پادکستینگ ،2خبرخوان،9
ويکیپديا ،1جستجو کردن ،1بازبینی ،تاالرهاي گفتگو ،5خبرنامههاي الکترونیکی،3

1. Online Public Realation
2. Podcasting
3. RSS
4. Wikipedia
5.Searching
6.Forum
7.Newsletter

رحمان سعیدی و همکاران | 512

گروههايايمیلی،4اتاقهايگفتگو،2وبالگسازمانی9وابزارهايمشارکتیوب21و...از

ديگرويژگیهايروابطعمومیسايبراست(جاللی .)93-4900:90،

ت :روابط عمومی تلفن همراه :2ازديگرابزارهايارتباطیکهامروزهنقشبسزايیدر
توانبهتلفنهمراهاشارهکرد.تلفنهمراهبهعنوانفناوريارتباطی


روابطعمومیدارد،می
هايبیشتروعمیقتريبرايتحولخدماترسانیبه

مبتنیبرفردوکامالًخصوصیزمینه
شهروندان فراهم کرده است»(عاملی و همکاران  .)443:4903روابط عمومی تلفن همراه
يعنیروابطعمومیفرديتگراکهازظرفیتحضورهمگانیوهمزمانیبرخورداراست.

روابطعمومیتلفنهمراه،يعنیارتباطاتتقويتشده،ازطريقصنعتواقعیتمجازيو
چندرسانهاي ش دن روابط عمومی تلفن همراه با قرار گرفتن در مسیر کنش ارتباطی و

معرفت خرد ارتباطی ،روابط عمومی بسیار نزديکی به مردم خواهد بود
(عاملی .)410:4903،
روابطعمومیهوشمندازيکسوروابطعمومیاستکه

ج :روابط عمومی هوشمند:6
ظرفیت صنعت همزمان ارتباطات برخوردار است و ارتباطات عمومی را وارد عرصه
کردهاست.ازسويیديگر،روابطعمومیهوشمندبهعنوانبخشیاز

«ارتباطاتاتوماتیک»
فرايند ارتباط سازي ،مستلزم برانگیختن عواطفی چون «متصل شدگی ،درگیري ،فهمیده
،مورداحترامبودن،بهحسابآمدنياتحقیرنشدنبراي«من»و«ما»است.

شدن،معناداري»
بر اينمبنا ،روابط عمومیهوشمنددارايژرفايدرکارتباطیاست کهمعنارادرک
میکند و متناسب با کاربران متفاوت ،امکان عرضه و دريافتهاي تخصصی و حرفهاي

اخالقگرايی» و «برنامه

فراهم میکند .چنین رويکردي ،ضرورت «تخصص گرايی»« ،
گرايی» را در روابط عمومی هوشمند ايجاب میکند و بر اساس اين سه ارزش بزرگ
1.Mail Group
2. Chatrooms
3. Weblog
4. WEB2.0
5.Mobile Public Relations
6.Interactive Public Relations
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میتوانمحورهايهدفروابطعمومیهوشمندراشنايیکرد(عاملی.)224-222:4932،

روابط عمومی هوشمند ،پاسخی به ناکامیهاي روابط عمومی سنتی بوده و به دنبال
پیچیدگیهاي روزافزون جهان معاصر و روندهاي آن مطرحشده است .اين مفهوم با
برخورداري از قدرت ترکیبی ،مستلزم انعطافپذيري و افزايش توان تخصصی و ذهنی
هاوهمینطورهمگامیوانطباقبادنیايجديدبا


ايعملکردنآن
کارگزارانوحرفه
توجهبهدامنهنفوذوعمقتأثیرگذاريوکیفیترابطهاست(.عاملی .)222-229:4932،

چارچوب مفهومی
الف -نظریه جامعه اطالعاتی :جامعه اطالعاتی که ابتدا توسط جامعهشناس دانیل بل4
مطرحشد،بهاينمعناستکهدانشواطالعاتدرحالتبديلبهعواملکلیديدرتوسعه
اقتصادي و اجتماعی است .بل معتقد است که تکنولوژي روابط اجتماعی و شیوه نگاه
کردنما بهجهانراتغییر دادهاست وسببکنترلفزاينده انسان برطبیعت و بهرهوري
شبکههاياطالعاتیباعثتمرکززدايیازبسیاريازجنبههاي
اقتصاديشدهاست.ايجاد 
سازماندهی اجتماعی و اقتصادي همراه با تمرکز در تصمیمگیري میشود .جريان

اطالعاتی همچنین میتواند بهعنوان ويژگی محوري جامعه اطالعاتی پديدار شود و اين
هادرحالکاهشدادنمحدوديتهايمکانیفعالیتهايمعاصراست.

وابستگیبهشبکه
هارابهگونهايفزايندهقادر

لذا،شبکههاياطالعاتیوپیامدآن،جرياناطالعات،سازمان
میسازد بر محدوديتهاي پیشین که از سوي مکانهاي جغرافیايی تحمیل میشد ،غلبه

).جامعهاطالعاتی(ياپساصنعتی)جامعهاياستکهدرآن

کنند(وبستر128-122:4903،
طوريکه


باشد،به

ترينفراوردهمی
اطالعاتارزشمندترينمنبع،ابزارتولیدوهمچنینمهم
عمده نیروي کار از مشاغل اطالعاتی تشکیلشده است و برحسب کلیه شاخصهاي
اقتصاديواجتماعینیزاطالعاتبرسايربخشهاغلبهدارد.درايننظريهظرفیتانقالبی/

اساسین هدرمحتوايپیامبلکهبیشتردرابزارتولیدوانتقالپیامنهفتهاستوبنابراينهمین

1.D.Bell
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ابزارکاربرماهیتکار،زماناستفادهشده،روابطقدرتونظامقشربنديوارزشیجامعه
اثرمیگذارد(مککوايل .)445-443،4902،

ايرامیتوانشکلیازجامعهتعريفکردکه


جامعهشبکه
ب -نظریه جامعه شبکهای:
گونهاي فزاينده روابط خود را در شبکههاي رسانهاي سامان میدهد؛ شبکههايی که
به 

بهتدريج جايگزين شبکههاي اجتماعی ارتباطات رودرو میشوند يا آنها را تکمیل

میکنند .از ديدگاه مانوئل کاستلز ( )4908:111شبکهها ساختارهايی باز هستند که

می توانند بدون هیچ محدوديتی گسترش يابند و نقاط شاخص جديدي را در درون

خودپذيرا شوند تا زمانی که اين نقاط توانايی ارتباط در شبکهها را داشته باشند .يک
ساختار مبتنی بر شبکه ،سیستم بسیار باز و پويايی است که بدون اينکه توازن آن با
)جامعهشبکهايرابا

تهديديروبروشود،توانايینوآوريدارد.کاستلز(31-32:4908
سه ويژگی توصیف می کند :اولین ويژگی پارادايم تکنولوژي اطالعات اين است که
هاروياطالعاتعملمیکنند.دومین

اطالعاتمادهخامآناست،بهعبارتیتکنولوژي
ويژگیاشارهداردبهفراگیربودنتأثیراتتکنولوژيهايجديد؛سومینويژگیبهمنطق
هامیتوانندبا

سازيهرسیستميامجموعهايازروابطاشارهدارد.بهعبارتیشبکه


شبکه
استفاده از تکنولوژيهاي اطالعات در همه فرايندها و سازمانها تحقق عینی پیدا کنند.
انعطاف پذيري از ديگر خصوصیات اين پارادايم است که عالوه بر برگشتپذيري

هااصالحوحتیبهطور


توانباآرايشمجدداجزايآن

هاونهادهارامی

فرايندها،سازمان
اساسیتغییرداد .
براي دستیابی به پرسش اصلی تحقیق شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفت.
هايپژوهشدراينمقالهعبارتانداز :


فرضیه
بهنظرمیرسدکهدرسازمانشهرداريتهران(مناطق 22گانه)ازروابطعمومی

 -4
الکترونیکبهنحوهمطلوباستفادهمیشود .

بهنظرمی رسدبینآموزشروابطعمومیالکترونیکواستفادهازروابطعمومی

 -2
الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
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 -9به نظر میرسد بین نگرش مديران و کارشناسان در استفاده از روابط عمومی
الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
 -1به نظر میرسد بین سواد رايانهاي مديران و کارشناسان روابط عمومی و میزان
استفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.
 -1به نظر میرسد بین نقش روابط عمومی الکترونیک در دورکاري و استفاده از
دورکاريرابطهمعناداريوجوددارد .
 -5به نظر میرسد بین ويژگیهاي فردي و اجتماعی (جنسیت ،سن ،سطح
تحصیالت،رشتهتحصیلی،سمتسازمانی،سابقهفعالیتدرحوزهروابطعمومی)مديران
وکارشناسانواستفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .

روش پژوهش
دراينپژوهشازروشپیمايشاستفادهشدهاست.روشتحقیقدرمقالهحاضرازنظر
هدف ،کاربردي و از حیث ماهیت از نوع توصیفی – تحلیلی است .همچنین براي
گردآوري دادهها از «پرسشنامه محقق ساخته» براي دريافت ديدگاهها و نظرات جامعه
آماري (مديران و کارشناسان روابط عمومی مناطق  22گانه شهرداري تهران) درباره
جايگاهروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهراننیزبهرهگرفتهشدهاست .

جامعه آماري در اين تحقیق شامل تمامی مديران و کارکنان واحدهاي روابط
عمومی( 435نفر)استکهدرمحدودهزمانی،نیمهدومسال 4931ونیمهاولسال4931

در مناطق  22گانه شهرداري تهران ،بهصورت رسمی ،پیمانی ،قراردادي و  ...مشغول به
ها،معاونتها،ادارات


خدمتهستند.باتوجهبهاينکهشهرداريتهرانمتشکلازسازمان
کل،شرکتهايمرتبط،وابستهومناطق 22گانهاست؛لذادراينپژوهشبهسببتعامل
بیشتريکه شهرداريهايمناطق 22گانه تهران با شهروندان دارند و بهعبارتی شهروند
هايتابعهشهرداريتهرانمیباشد؛بههمینسبب،جامعهآماري

محورترازديگرسازمان
فقطبهواحدهايروابطعمومیشهرداريهايمناطقتهرانمحدودشدهاست .
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اعتبار 0و پایایی

5

بهمنظورتعیینروايیپرسشنامهازشیوهاعتبارصورياستفادهشدهاست.روايیصوريبه

اينموضوعمی پردازدکهمقیاسساختهشدهتاچهحدقلمرومحتوايیمفهومموردنظررا

پوشش میدهد (کالنتري  .)19،4931براي سنجش روايی پرسشنامه ،گويهها و سؤاالت
مندرجدرپرسشنامهتوسطاساتیدحوزهروابطعمومیموردتأيیدقرارگرفت .
سادهترين تعريف پايايی عبارت است از میزان همسانی نتايج سنجش مکرر

بنديمقیاسلیکرتطراحیشدهبود،


).ازآنجاکهپرسشنامهبراساسرتبه
(بیکر412:4931،
برايبررسیاعتباروهمسانیدرونیآنازضريبآلفايکرونباخاستفادهشد؛وبهاين
منظورپرسشنامهتدوينشدهروييکنمونهکوچک( 92نفري)ازجامعهموردنظراجرا
شدومیزانآلفايگويهها8/00برآوردهشدهاست.باتوجهاينکهمقدارآلفايکرونباخ
هاازدقتالزمبراياندازهگیريمفاهیم

بیشتراز 8/3است،لذامیتوانمطمئنبودگويه
موردنظربرخورداراست .
همانطور که در مبانی نظري اشاره شد ،زيرساختهاي شناختی ،فنی ،اقتصادي،

قانونی ،فرهنگی ،منابع انسانی از عوامل تأثیرگذار در اجرايی شدن روابط عمومی
الکترونیکهستند.لذاباتوجهبهگستردگیابعادووجوهروابطعمومیمبتنیبراينترنت؛
سوادرايانهاي،نگرش،آموزش)وفردي

دراينپژوهشتنهابهبررسیدوبعدشناختی(
(جنسیت،سن،سطحتحصیالت،رشتهتحصیلی،سمتسازمانی،سابقهفعالیتدرحوزه
روابط عمومی)پرداختهشدهاست.ازسويیديگرمتغیر دورکاريکهيکیازپیامدهاي
کاربردفناوريهايارتباطیاست،دراينپژوهشتبیینشدهاست .

بررسی یافتههای تحقیق
دراينتحقیقازدوتکنیکتوصیفیبرايتوضیحوارائهدادهها(جداولتوزيعی)واز
شدهاستفادهشدهاست؛وباتوجهبه


تکنیکاستنباطیبرايتحلیلوبررسیفرضیاتمطرح
1. Face Validity
2. Reliability
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متغیرهاي موردبررسی از آزمونهاي متناسب با فرضیات تحقیق ازجمله آزمون کاي
اسکوئربرايارزيابیتفاوتمعناداريبینمتغیرهاياسمیوبرايارزيابیشدتهمبستگی
ازآزمونسامرزاستفادهشدهاست .


یافتههای توصیفی
دستآمدهازپژوهشبهتصويرکشیدهشده
هايبه 


)داده
همانطورکهدرجدولشماره(4

است 1484،درصديا 32نفرازپاسخگويانمردو 1083درصد( 53نفر)زن هستندکهاز
اين تعداد،بیشتريننسبت ( 90نفر) 2388درصد بین 95تا 18سالسن دارند واکثريت
پاسخگويان ( )%1282داراي مدرک تحصیلی کارشناسی که اغلب افراد دانشآموخته
رشته هاي زيرمجموعه علوم انسانی (مديريت ،علوم اجتماعی و )...و بیشترين فراوانی

)%میباشند.همچنینبابررسیجامعهآماري،اکثريتافراد(12نفر)ازپاسخگويان،

(1285
سالسابقهفعالیتدرواحدروابطعمومیراداشتهاند .

بهعبارتی9583درصدبین4تا1
جدول شماره  :0توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگیهای فردی
متغیر
جنسیت 

سن 

سطحتحصیالت 

فراوانی

درصد فراوانی

زن 

 53

 1083

مرد 

 32

 1484

21-28سال 

3

 188

98-25سال 

 23

 4384

91-94سال 

 93

 2582

18-95سال 

 90

 2388

11-14سال 

 43

 4284

باالي11سال 

 49

 382

ديپلم 

3

 188

کاردانی 

 48

 384

کارشناسی 

 31

 1281

کارشناسیارشد 

 13

 9989

دکترا 

9

 284
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فراوانی

درصد فراوانی

متغیر
علومارتباطات 

 90

 2388



علومانسانی 

 58

 1285

رشتهتحصیلی 

فنی-مهندسی 

 49

 389

ساير 

 23

 2885

زيريکسال 

 43

 4284

1-4سال 

 12

 9583

48-5سال 

 93

 2582

41-44سال 

 28

 4182

28-45سال 

3

 581

21-24سال 

1

 280

باالي21سال 

2

 481




سابقهفعالیتدرروابطعمومی 

تحلیل یافتهها
فرضیه:4بهنظرمیرسدکهدرسازمانشهرداريتهران(مناطق22گانه)ازروابطعمومی
الکترونیکبهنحوهمطلوباستفادهمیشود .

جدول  :5جایگاه روابط عمومی الکترونیک در  55منطقه شهرداری تهران
جایگاه روابط عمومی

فراوانی

فراوانی مورد

تفاوت فراوانی مشاهدهشده

الکترونیک

مشاهدهشده

انتظار

و مورد انتظار

کم 

1

 9589

 -9289

متوسط 

 53

 9589

 9883

زياد 

 90

 9589

 483

جمع 

 483




= 54.73 df: 2 Sig: 0.00

باتوجهبهآزمونکاياسکوئريکبعديبهمیزان11839،بادرجهآزادي2وبا4

قضاوت:
توانگفتکهبینفراوانیمشاهدهشدهوموردانتظار


درصداطمینانمی
درصدخطاو 33
هايمشاهدهشدهوموردانتظار،میتواناظهار


وتحلیلفراوانی

تفاوتوجوددارد.باتجزيه
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باشد.پسمیتواننتیجهگرفتکهجايگاهروابط


هادرحدمتوسطمی
نمودکهتراکمداده
عمومیالکترونیکدرحدمتوسطبهباالاست.بهعبارتی،باتوجهبهبررسیمؤلفههاي

سواد رايانه اي ،آموزش روابط عمومی الکترونیک ،شناخت روابط عمومی الکترونیک،
نگرش مديران و کارشناسان در رابطه با روابط عمومی الکترونیک و میزان استفاده از
تکنولوژيهايروابطعمومیالکترونیک(پستالکترونیک،خبرنامهالکترونیک،سامانه
اي،تاالرگفتگو،نظرسنجیالکترونیک،تلگرام)؛میتوانگفتکهدر


پیامکی،چندرسانه
مناطق   22گانه شهرداري تهران ،از روابط عمومی الکترونیک به نحوه مطلوب استفاده
میشود .

:بهنظرمیرسدبینآموزشروابطعمومیالکترونیکواستفادهازروابطعمومی

فرضیه2
الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
جدول شماره  :3خروجی آزمون ضریب همبستگی سامرز( ،آموزش روابط عمومی الکترونیک و
میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک)
آموزش روابط عمومی الکترونیک

متغیر

ارزشهمبستگی 

سطحمعناداري 

قضاوت

( )Value

( )Approx. Sig

فرضیه 

763.0

8888

قبول 

میزاناستفادهازروابطعمومیالکترونیک 

قضاوت:باتوجهبهضريبهمبستگیسامرزمحاسبهشده،بهمیزان 88953با 4درصدخطا

و33درصداطمینانرابطه بیندومتغیرآموزشروابطعمومیالکترونیکومیزاناستفاده
از روابط عمومی الکترونیک معنادار است .همبستگی از نوع مستقیم و مثبت میباشد.
بهطوريکه افرادي که از آموزش (روابط عمومی الکترونیک) بهره بردهاند ،به میزان

بیشتريازفناوريهاينوينارتباطیاستفادهکردهاند .
فرضیه  :9به نظر میرسد بین نگرش مديران و کارشناسان در استفاده از روابط عمومی
الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
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جدول شماره  :0خروجی آزمون همبستگی سامرز (رابطه بین متغیرهای نگرش مدیران و
کارشناسان به روابط عمومی الکترونیک و میزان)
نگرش مدیران و کارشناسان

متغیر

میزاناستفادهازروابطعمومیالکترونیک 

ارزشهمبستگی 

سطحمعناداري 

( )Value

( )Approx. Sig

 88189

8888

قضاوتفرضیه 
قبول 

قضاوت:باتوجهبهضريبآزمونهمبستگیسامرزبهمیزان 88189با 4درصدخطاو33
درصد اطمینان بین متغیرهاي نگرش مديران و کارشناسان در رابطه با روابط عمومی
الکترونیک ومیزان استفادهاز روابطعمومی الکترونیکرابطهمعناداريوجود دارد .به
باشد.بهطوريکهمديران


عبارتیفرضیهمذکورقبولوهمبستگیازنوعمستقیمومثبتمی
و کارشناسان هر چه نگرش مثبتتري نسبت به حوزه روابط عمومی مبتنی بر اينترنت
اندبهمیزانبیشتريازابزارهايارتباطیبرايانجاموظايفاستفادهکردهاند .


داشته
فرضیه:1بینسوادرايانهايمديرانوکارشناسانروابطعمومیومیزاناستفادهازروابط
عمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
جدول شماره  :2رابطه بین متغیرهای سواد رایانهای مدیران و کارشناسان روابط عمومی و میزان
استفاده از روابط عمومی الکترونیک
متغیر

سواد رایانهای مدیران و کارشناسان
ارزشهمبستگی 

سطحمعناداري 

میزاناستفادهازروابطعمومی

( )Value

( )Approx. Sig

الکترونیک 

 88424

88454



قضاوتفرضیه 
رد 

قضاوت :باتوجهبهضريبآزمونهمبستگیسامرزبهمیزان 88424با 1درصدخطاو31
درصداطمینانبینمتغیرهايسوادرايانهايمديرانوکارشناسانومیزاناستفادهازروابط

بیانديگر در اينپژوهشمؤلفهسواد
عمومی الکترونیکرابطهمعناداري وجود ندارد .به 
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رايانهاي ارتباط مؤثر  و مستقیمی در میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک نداشته

است .
:بهنظرمیرسدبیننقشروابطعمومیالکترونیکدردورکاريواستفادهاز

فرضیه1
دورکاريرابطهمعناداريوجوددارد .
جدول شماره  :6رابطه بین متغیرهای نقش روابط عمومی الکترونیک بر دورکاری و استفاده از
فرصت دورکاری
استفاده از فرصت دورکاری
تعداد 

خیر 


درصدسطري 
درصدستونی 
تعداد 

بله 

درصدسطري 
درصدستونی 
تعداد 

جمع 

درصدسطري 
درصدستونی 

نقش روابط عمومی الکترونیک در دورکاری
کم

متوسط

زیاد

جمع

 49
 43.8
 92.5
 35.0

 39
 34.8
 73.6
 27.9

 24
 21.4
 70.6
 17.1

 112
 100.0
 80.0
 80.0

4
 14.3
 7.5
 2.9

 14
50.0
 26.4
 10.0

 10
35.7
 26.4
 10.0

 28
100.0
 20.0
 20.0

 53
 37.9
 100.0
 37.9

 53
37.9
 100.0
 37.9

 34
24.3
 100.0
 24.3

 140
100.0
 100.0
 100.0

= 8.382 df: 2 Sig: 0.015

قضاوت:باتوجهبهمقدارآزمونکاياسکوئرمحاسبهشدهبهمیزان08902ودرجهآزادي

عبارتديگربین


داراست.به
2با1درصدخطاو31درصداطمینانرابطهبیندومتغیرمعنی
متغیرهاينقشروابطعمومیالکترونیکبردورکاريواستفادهازدورکاريرابطهوجود
تواننتیجهگرفتکهپیادهسازيطرحروابطعمومیالکترونیکنقشیمؤثر


دارد.لذامی
درگسترشفعالیتهاومشاغلدورکاريدارد .
فرضیه  :5به نظر میرسد بین ويژگیهاي فردي و اجتماعی (جنسیت ،سن ،سطح
تحصیالت،رشتهتحصیلی،سمتسازمانی،سابقهفعالیتدرحوزهروابطعمومی)مديران
وکارشناسانواستفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد .
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جدول  :1رابطه بین متغیرهای ویژگیهای فردی و اجتماعی و استفاده از روابط عمومی الکترونیک
میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک
متغیر

آماره

مقدار آزمون

سطح معناداری

()statistic

()Value

()sig

جنسیت 

کاياسکوئر 

 18183

 88448

رد 

سن 

ديسامرز 

 88401

 88822

قبول 

سطحتحصیالت

ديسامرز 

 88481

 88282

رد 

رشتهتحصیلی

ديسامرز 

 38151

 88232

رد 

ديسامرز 

 88813

0.445

رد

سابقهفعالیتدرروابط
عمومی

قضاوت فرضیه

قضاوت:باتوجهبهدادههايجدولشماره،0میتوانگفتازعواملفرديواجتماعی
پاسخگويانمرتبطدر استفادهازروابطعمومیالکترونیکتنها،مقولهسنبامتغیرمیزان
استفادهازروابطعمومیالکترونیکباارزشهمبستگیبهمیزان 88401وسطحمعناداري
بیانديگرمتغیرسننسبتبهديگرمتغیرهايفرديو
رابطهمعناداريوجوددارد.به 

 88822
طوريکه


فادهازروابطعمومیالکترونیکبودهاست.به
اجتماعیتأثیرگذارتردرمیزاناست
باافزايشسن،تمايلاستفادهازفناوريهاينوينبیشترشدهاست .


بحث و نتیجهگیری
هدفازاينمقالهبررسیروندبهکارگیريابزارهاارتباطیويااصطالحاًجايگاهروابط

عمومی الکترونیک در واحدهاي روابط عمومی مناطق  22گانه شهرداري تهران بود؛
عبارتديگر ،اين تحقیق به دنبال بررسی نقش مؤلفههاي شناختی و فردي در ارزيابی


به
جايگاهروابطعمومیالکترونیکوهمچنینتبیینمتغیردورکاريکهيکیازپیامدهاي
استفاده از فناوريهاي نوين است با بهرهگیري از نظريههاي جامعه اطالعاتی و جامعه
شبکهاياستکهنتايجحاصلازپژوهشبهشرحزيراست :

 14/4درصدازپاسخگويانمردو 1083درصد( 53نفر)زنهستندکهازاينتعداد،
بیشتريننسبت 2388درصدبین 95تا 18سالسندارندواکثريتپاسخگويان()%1282
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داراي مدرک تحصیلی کارشناسی که اغلب افراد دانشآموخته رشتههاي زيرمجموعه
)%میباشند .

علومانسانی(مديريت،علوماجتماعیو)...وبیشترينفراوانی(1285
بررسی مؤلفه هاي مرتبط با روابط عمومی الکترونیک نشان داد که جايگاه روابط
عمومی الکترونیک در سطح متوسط به باال است ،به عبارتی واحدهاي روابط عمومی
مناطق 22گانهشهرداريتهرانازجايگاهنسبتاًخوبیبرخورداراست.درتبییناينيافته
توانگفتکهاستفادهبهینهازظرفیتهايابزارهايارتباطیالکترونیکیدرشهرداري


می
تهران صورت گرفته است و گام مؤثري در بسترسازي دولت(شهر الکترونیک برداشته
است .
بینمؤلفههايآموزشروابطعمومیالکترونیک،

بررسیهاحاکیازآناستکه 

نگرش مديران و کارشناسان و سن با میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک رابطه
طوريکه با آموزش ،تمايل افراد براي استفاده از فناوريهاي ارتباطی

وجود دارد .به
افزايشمیيابدوازسويیديگرهرچهمديرانوکارشناسانروابطعمومینگرشوديد

مثبتیبهحوزهروابطعمومیمبتنیبراينترنتداشتهباشند،استفادهبهینهتريازاينفرصت

میکنند .به همین سبب میتوان گفت تا زمانی که شناخت صحیحی از مبحث (روابط

عمومی الکترونیک) و يا بهعبارت بهترفناوريهاي جديد وجود ندارد ،نمیتوان انتظار
نگرشوديدگاهمثبتنسبتبهتغییراتفزايندهداشت،بنابراينبرايرفعابهامات،آموزش
وتبییننظريوعملیمباحثحوزهتکنولوژيارتباطی،نقشبسزايیدارد.ايننتايجبا
يافتههاي ساير پژوهشهاي انجامشده همچون پژوهش رحمانزاده و هاشمی ( )4934با
پیادهسازي روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسالمی
عنوان امکانسنجی  
(موردمطالعه:واحدتهرانشرق -قیامدشت)،پژوهشروحانیوحسینی()4932باعنوان
شناسايی مؤلفههاي پیادهسازي روابط عمومی الکترونیک در شهرداري تهران و پژوهش
ازتکنولوژيهاينوينارتباطیدر

سحرمحمدپور()4934باعنوانبررسیمیزاناستفاده 
روابطعمومیهايوزارتراهوشهرسازيهمخوانیوهماهنگیدارد .
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همچنین نتايج نشان داد که الکترونی شدن (برخط شدن) شهرداري تهران در
دورکاريافرادکهيکیازمصاديقکارکردهايابزارهايجديدمبتنیبراينترنتاست،
مؤثر و تأثیرگذار بوده است .نتیجه مذکور با نتايج تحقیق کاوسی و هاشمی در «رابطه
فناوريهاينويناطالعاتیوتوسعهمديريتمنابعانسانیالکترونیکی»()4938نیزهمخوانی
تواندرواحدهايیکهحضورفیزيکیافراددرسازمانهاوادارات


وهمگامیدارد.لذامی
هايمثبتومزيتهايگوناگونیاست


يجنبه
ضرورينیست،ازطرحدورکاريکهدارا
درديگرسازمانهايدولتیوخصوصیبهرهبرد .
کند،شبکههادرحال


طورکهدانیلبلدرنظريهجامعهاطالعاتیاستداللمی

همان
کاهش دادن محدوديتهاي مکانی فعالیتها هستند و سازمانها را قادر میسازد بر
هايجغرافیايیتحمیلمیشد،غلبهکنند؛بنابراين


زسويمکان
محدوديتهايپیشینکها

فضاي مجازي ظرفیتی است الزامآور براي ارتقا همهجانبه زيرساختها و بهطور اخص
آموزشنیرويکارآمدومتخصص،براياستفادهبهینهازفرصتهايبهوجودآمده،براي

گامنهاندندرجامعهاطالعاتیاستکهمبتنیبراطالعاتاست .
از سويی ديگر ،ازنظر کاستلز ،شبکهها ريخت اجتماعی جديد جوامع را تشکیل
میدهند،شبکههايیکهمیتوانندبدونهیچمحدوديتیگسترشيابند.بدينسببفضاي

مجازي ظرفیتی در اختیار افراد قرار داده است که در صورت کاربرد صحیح ،میتوان
فرصتهاي بالقوه را  تبديل به بالفعل کرد .مک کوايل ،در تبیین جامعه اطالعاتی بیان

می کند ،ظرفیت انقالبی نه در محتواي پیام بلکه بیشتر در ابزار تولید و انتقال پیام نهفته

است .به بیان دقیقترتنها تفاوت روابط عمومی باروابطعمومیالکترونیکتغییر نحوه
تعاملبامخاطباناست.لذاتاز مانیکهذهنیتتغییرروابطعمومیسنتیبهروابطعمومی
مبتنیبراينترنتوجودنداشتهباشدنمیتوانتنهابافراهمکردنزيرساختهايفنی،ايجاد

روابط عمومی الکترونیک (مبتنی بر اينترنت) کرد .شايد بتوان گفت ،زيرساختهاي
فرهنگیومنابعانسانیبهنسبتديگرابعاد،ازاهمیتبیشتريبرخوردارهستند.بهعبارتی
روابطعمومیالکترونیکعالوهبرنیازداشتنبهکارمندانمتخصصوابزارهايمرتبط،
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نیازمند راهکارهايی براي توسعه روابط عمومی الکترونیک است که سیاستگذاران و
برنامهريزانبايدبرايآنطرحريزيکنند .

آمدهازسويديگرمیتوان

هايبه 
دست


سو؛ويافته

براساسچارچوبنظريازيک
چنیناستداللنمودکهباتوجهبهماهیتوساختارشهرداريتهرانکهيکیازسازمانهاي

شهروند محور است ،اجرايی شدن روابط عمومی الکترونیک از ضروريتهاي آن
محسوب میشود .لذا روابطعمومی بهعنوانرابط سازمان ومردمنقشبسزا و همچنین
مهم و خطیرتري نسبت به گذشته دارد .همچنان که فناوريها و تکنولوژيها میتواند
فرصتی براي ارائه هرچه بهتر خدمات به مخاطبان ادارات و سازمانها باشد میتواند در
صورت نبودن بسترهاي موردنیاز تحقق روابط عمومی الکترونیک ،سبب چالش و
د؛وشايديکیازاينچالشها،استقبالنکردنعمومازاينارائهخدمات

مشکالتینیزشو
باشد؛بنابراينبراياجرايیشدنروابطعمومیالکترونیکمیبايدعالوهبرتجهیزکردن

سازمانها وادارهها ،چهازلحاظسختافزاري وچه منابعانسانیمتخصص ،نیازمند نگاه

ويژهومطالبهمديرانارشدهرسازماناست .
در سطرهاي پايانی اين نوشتار ،پیشنهادهايی در راستاي ارتقا طرحها و خدمات
الکترونیکیدرشهرداريتهرانبهويژهواحدهايروابطعمومیارائهمیشود :

 با توجه به يافتههاي توصیفی (غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی افراد شاغل در
روابط عمومی) ،پیشنهاد میشود ،از افراد تحصیلکرده در رشتههاي علوم ارتباطات
(روزنامهنگاري و روابط عمومی) و رشتههاي مرتبط با حوزه کاري روابط عمومی

الکترونیکدرواحدهايروابطعمومیهايشهرداريتهراناستفادهشود .

 پیشنهاد میشود ،در هرچه باال بردن سطح سواد رسانهاي و سواد رايانهاي
کارشناساناهتمامورزند .
 با توجه به رضايت اکثريت افراد شاغل در روابط عمومیها از کارگاههاي
آموزشی و همچنین رشد روزافزون فناوريهاي ارتباطی ،پیشنهاد میشود ،کارگاههاي
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آموزشی براي ارتقا سطح سواد رايانهاي و اطالعاتی کارگزاران روابط عمومی ،برگزار
شود.
 با توجه ب ه رضايت اکثريت افرادي که از فرصت دورکاري استفاده کردند،
شوددرصورتامکانوپتانسیلسازمانهاونهادهاو...باتوجهبهنوعکار

پیشنهادمی
محولهبهکارگزارانروابطعمومی،ازفرصتدورکاريدرجهتتسريعوتسهیلامور
استفادهشود.
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